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Opět se zklamali.
Miuvě ve veřejné politické schůzi „Politic

kého drutstra tiskového“ o politické echůzi v Adal
bertioum dne, 17. dubna minulého roka, pravil
redaktor tohoto listu střízlivě: „Cíle státoprávního
jame vzdálenější než kdykoli dříve. proto však —
dokud ČechČechem bude, nikdy ud státoprávních
našich snah neupnstí, děj se cokoliv. V uejkritič
tější pro náred době bouří se lid proti vedení
vládaoucí strany pro nezdary její politické a ná
rodohosp-dářské, Štván jest lid právě od časopis
Bův a lidí, kteří českou delegaci na nynější cesty
byli zavedli. Ve věcech politických musí rozhodo
vati více rozum než li cit. Neboť, byť by i erdce
někd. překypovalo bořkostí, často káže rozam a,
zkušenost, že jest třeba jednati s rozvahou a roz
myslem“.

Redaktor Fr. Štábl měl první vdvahu -
vzdor staročesko mlodočeskému miliskování — říci
českému lidu trpkoa pravdu, že v společném
adresením návrhu stran většiny na říšské radé
česká.atátní právo uvedeno není, a citátem Bpiso
vatele adresy většiny, hrabě“e Vojtěcha Dziedu
szyckého dovolil, že tento uznává nynější ústavu a
prohlašuje, že tato se vžila, což ostatně roku 1889
učinil v adresení své řeči ték p. dr. Julina Grégr.
Dále pravil redaktor tuhoto lista: „Dobře infor
movaní politici mně pravili: Cílem politiky hrab.
Badena nebylo nikdy uskutečnění českého statní
ho práva, ačkoli brab. Badeni 8 usměvavou tváří
přijímal výklady o našem českém státním právu,
při čemš se nikdy ani slovem nezavázal české
státní právo splniti. V otázce národní rovnopráv
oosti byl hr. Badeni ochoten nčiniti nám ústupky
a rovněž byl ochoten vydatoěji podporovati naše
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Naši rozumní předkové říkávali: »Na sva
tou Kateřinuschovejmesepod peřinul«
Chtěli tím patrne naznačit, že po sv, Kateřině
jest konec všem tanečním radovánkám, a že mají
na sv. Kateřinu srdce mládenců a panen zamrznout,
protože na sv. Kateřinu zamrzne myrta a rozma
rýna, takže se pak nemohcu konati až ani jecny
oddavky a am jedna svatba.

Po svatých třech králích ovšem zase všecko
rozmrzá a tu se ocifují opět srdce mládenců a
panen v nebezpečí. Jako pořádný mládenec se
dávám ovšem ponejvíce v kroužku samých mlá
denců od 24 do 65 let, kteří jsou ovšem vesměs
zapřísáhlí nepřátelé ženění, dam a slečinek, ovšem
— pokud jich nevidí Jako Švýcaři přísahali kdysi
s Tellem na boře Růitili, že dobudou vlasti své
svobodu, lak přísabají mládenci naši, že uhájí
svou svobodu. Ve společnosti spanilých dam ovšem

- ze svého nepřátelství k ženám něco aleví, ano do
vedou dělat i roztomilé, ochočené kavalíry — zej
ména ten hlavní psn mládenec — ale zásady

jejich nutí je, aby vůči ženám nj při svýchzásadách a zatvrzelosti. Ženitse, ne, ne,

sájmy hmotné a kalturní. Does nepovažujeme ja
zyková nařísení hrab. Budena za 45 proc. splátku
našich požadavků, neboť jeho nástupce Gautach
ném značné procento ubral a my dosad nevíme,
co nám za hraběte Thuna neb jeho nástupce zté
splátky zůstane“,

Že byl posudek tento správný a že byl pět
a čtyřiceti procentní posndek p. dr. Pacáka klam
ným a vypučíteným pouze na oklamání a ukonej
šení voličů, to dokázaly události. Páni poslanci
dr. Pacák a dr, Engel pohořeli se svým zakroče
vím u ministra války Krigbammra k vůli zákazu
a trestání Českého hlášení se při kontrolních sbro
mážděních, ministr války nešel do pense, do které
Jei „Národní Listy“ a svobodomyslné časopisy po
slaly, naopak vliv jeho vzrostl a ironie osudu toma
chtěla,. že pětizlatovou pokutou potrestán byl če
ský rolnický poslanec Barták, který měl odvahu
veřejně se peskoraných českých záložoíků ujati.

Správně pravil také redaktor Štábl v téže
schůzi: „Mladočeská strana chtěla míti úspěch za
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 pašim wenšinám orgauisovali, tu si nechala
Němce přerůst přes hlavy, byla proti výminečnérmu
stavu po událostech chebských ve zněmčeném
území a tmenšiny jsou teď úplně bez ochrany...
Dnes je politická situace taková, že 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
normálních získati maličkost“

O tom, co dal stát ku zlepšení zemských
financí, co učinil ve prospěch českých menšin, jak
vypadá ta rovnoprávnost na poštách, železnicích
atd mluviti nebudeme, abychom čtenáře zjištěním
smutných výsledků svobodomyslné politiky neroz
čilovali. Chreme připomenouti ješte jedno tvrzení
redaktvra „Obnovy“, aby Be zjistilo, zdali posu
zovali správněji politiku ve vefejnosti p. dr. He
rold, Pucák a Engel čili redaktor Štábl. Pravil
17. dubna r. 1898: „Hrabě Tbun patří k té části
konservativní šlechty v Čechách, která jakékoli
rozhodočjší provedení státoprávního programu bez
souhlasu Němců, kteří tvoří třetinu obyvatelstva
v zemích českých, pokládá za nemožné a za da
ných poměrů také za neprospěšné“.

„Ač hr. Thun historické základy státoprávní
oznává a také z nich důsledky činí — pokud se
týče na př. jednoty země, rovného práva obou ja
zyků — př.ce z druhé strany ve smyslu adressy
autonomistů na říšské radě může býti nazýván
více autonomistou, než-li státoprávníkem, kteréžto
oba pojmy, jako znármnoMladočeši (a zvláště pan
dr. Pacák) zcela zbytečně matou. | Proto také hr.
pokládá se v české šlechtě za osobnost, kferá by
mobla způsobiti jisté sbl:žení oboa táborů velko

nikdy's. Krásná žena jest prý zbytečná starost a
je s ní dvojnásobná útrata. A méně krásné, ty
bnou tím méně staromládeneckou zatvrzelostí,

Někteří mládenci, aby se nemuseli ženiti,
přecházejí při debatě přes ženy prostě k dennímu
peřádku, neuznávají vůbec krásného pohlaví a ve
své ješitnosti říkají, že krásní jsme vlastně my,
totiž my bručiví mládencil Ale co je nám to
platno v životě? Všímne si nás krásných mládenců
některé krásné děvče? Ne, sklopí potutelně oči a
dělá, jako by nás ani nevidělo, Když však jle po
ulici, anebo se objeví na ledé krásná dáma, pa
desát mužských najednou může si pro ní skroutit
krký. A psk věřte mládeneckým zásadám!

Mládenci vyhledávají samotu a blázni spo
lečnosť, avšak přece jsou společnosti a plesy rej
dištěm obojích. Zivlem obou je lidská slabosf,
Láska prý vyrovnává rozdily jmění a stavu a bláz.
noství také. A kdyby staršímu mládenci svitil nos
jako maják newjorský, tedy přece zbloudí s cesty
svých zásad a vyvede časem i ty největší blou
posti. Tančí a stane se třeba i ženichem.

Ostatně, to není také to nejhorší, nehoť
eženich jest člověk, který má plné nebe housličeka.
Nač se také ženění vzdalovat, když sbez ženy
dům jako bez kočky ?«

Víme i přes všecko zapírání, že letos budou
tenčit mládenci o závod, přímo brdinsky, až do

statkářstva českého nebo při nejmenším jejich
šlechtických živlů. Ovšem na obou stranách, až na
Jisté -výjimkyna př. br. Harrach, princ B. Schwar
ze „ ebkovic a jiní. Hrabě Thun nemá teď
za ell svě politiky provésti náš program státo
právní. HFlaýbímjeho úkolem po delší dubu bude
uklidnit Němce. V lidu českém panují obavy, aby
se to-mesfalo na naše útraty. Že by hrabě Tbun
vyhověl Němcům ohledně německé státní řeči,
anebo že by odvolal Gautschova jazyková nařízení
před dohoduutím Čechů s Němci, na to není ani
powyšlení“.

Události daly „Obnově“ i v této příčině za
pravdu. Když pánové dr. Engel, Herold a Pacák
mlavili o 26 vládních slibech, ua kterých prý ae
s vládou dohodly, když z jejich řečí mohli si dě
lati voličové plao nadějí a když „Národní Listy“
přímo napovídaly, že nový královský reskript,
který dojde čéskébo sněmu přinese nám uznání
českého státního práva a snad ještě více, prohlá
sila to „Obnova“ za nové klamání a balamucení
českého lidu.

Státní právo a těch 25 ostatních mladoče
ských slibů jsme opět nedostali, nýbrž pouze pět
a deacet. „Národní Listy“ přiznaly samy: „Od r.
1861 národ českýnedoznal při zahájení sněmu toho
království zklamání hlubšího a trpčího“. „N. L.*
při známé své kozácké a husarské politice radí
přímo k obstrukci a tvrdí, že „hr. Thuo byl by
udělal lápe, kdyby se úřadu svého byl v čas vzdal“.
Jeho podpis na tomto poselství vypadá prý jako
parte. „Nár. Listy“, které r. 1889 a 1891, r. 1895
i 1896, 1497 a 1898 slibovaly českému lidu slav
ně, že mladočeští poslanci vymohou nám české
státní právo, píšou svými články „svým poslan
zům“ mimoděk úmrtní lístek, nebot dle p. dra
Edvarda Grégra má se politika posuzovati jen po
dle výsledků.

Dobře praví „Hlas Národa“: „Zdá se, že
oavědčováním takovéhoto zoufalství, oblašováním
obstrukce mladočeské a úpiného převratu politi
ckého jde orgán mladačeský trochu daleko a že
doznav právě jeduv zklamání, již zase chystá 80
bé, své straně a řiditelům politiky mladočeské no
vé rozpaky další.

Pan dr. Pacák, místopředseda mladočeských
říšských prslanvů, který chtěl míti královské po
seletví prublřským kaménkem pro další chování
se mladočeských poslanců a který sám živil naděje
v českém lidu, aby tím účinneji mohl v Katné
Hoře agitovati ve prospěch zvolení p. Macbáčka,
troubí také silaě na ústap a táže se: „Bylo by,
moudrým, abychom pro znění reskriptu rozbili
celou politickou konstellaci a komu by tím Čecho
vé do sedla pomohli? Odpovídám rozhodným ni
kolil“ Dr. Pncák se bojí Němců. Dr. /ngel těší se,
že reskript sice o našem Českém státním právu
se nezmiňuje, nle že prý je aspoň nezamítl. „Ná
rodní Listy“, kterým byly příliš málo vymoženosti

posledního dechu svého. Mnoho tuctu bude jich
pokrývat parkety. tanečních sálů a mnoho jich
bude ležet a klečet u střevíčků svých vyvolených.
V Čístěvsí učiní mládenci počátek, pak to půjde
kol Hradce, okresní mládenci sejdou se v Kukle=
nách ve všech městech a vesničkách českých a v
úterý před škaredou středou bude se odbývat ples
říšských mlidenců vu Brna«, Budoubručet
na ženení, jsko to stará basa, ale zůstanou-li 4
nadále zatvrzelými, bude to jen jejich škoda.
sManželství jest uměním, a mnozí se
mn nenaucí nikdvyle. Nikde také není lolik
neobratných 4 komických diletantů, kteří si nes
vědí ani rady, ani pomoci, jako právě mezi kan
didáty ženitby. Proč pak se vlastně staří mládenci
neoženili, hé? Inu, protože neuměli. K smíchu je
tedy, když dělají ještě hrdiny a říkají, že žen ne«
návidí,. že po nich nic není, že o ně nestojí. Jest-li
však mají dobrou vůli se ženit a jesí-li jim vadí
pouze ostychavosť a neznalosť, zdali by je ně“
které děvče chtělo, tu jim radím, aby se jen dobře
na ně podívali.

»=Kterému děvčeti láskou oči svítí, nosí si
ve vlasech, nosí i na kloboučku kvítí«. Tak se to
povídá v jedné naši národní písničce a mládenci
tedy uvidí hned, kde vlastně jim jejich štěstí kvete.



« aročeské — královský reskript ze dne 12. září
871, který slavně české státní právo uzoává a

Ónní řeč z r. 1879, která státoprávní přesvědčení
. eských poslanců uznala — vzdor svým radikál

ním prskavkám ustapují v praví pojednou: „Ni
komu za nynějších okolností ani nenapadlo žádatí,
aby mileráda uznána byla práva naše, nikdo ne
očekával slib, že práva tato stvrzena budou kora
novační přísahou . . „“

Kdo má jen trochu paměta ví, co psaly ča
sopisy svobodomyslné před 10 lety anebo třeba
ještě před 14 dny a co plšou teď, ten ví, že ča
sopisy tyto přímo banebně podvádějí český lid a
počívají si jako ten probnaný koňař, který za tučoou
odměnu sliboval vyléčiti drahocenného koně mysle
si: buď se kůň vyléčí a já budu slavným koňa
řem, anebo zemře pán a chcfpne kůň a já budu
míti odměnu tak jak tak.

Mladočeská politika hazardní, bezblavá, neví
00 chce, jak to chtít a co dělat, ona žije jen ode
dne ke dni, poslanci těší lid stále novými těšín
skými jablky, berou tučné diety —- a český lid
nez ochrany a bez pomoci upadá v tíseů pořád
větší. Již r. 1889 pravil professor dr. Bráf Edv.
Grégrovi, že mladočeští poslanci nevynašli prach,
kterým vyhodí cislajtánskou ústavu do povětří a
že Be podobají onomu jezdci, který byv tázán,
kam jede, odpověděl: „Což já vím, kam mne můj
kůň nese?r“

Mnozí poslanci odporačají lidu opět politiku
volné ruky, jak ji hlásal před lety p. dr. Herold
v Kutné Hoře. Na to mu odpověděl v Kolíně p.
dr. Bráf, že se bojí, aby politika volné ruky ne
stala se politikou prázdné ruky. A byla jí. Nej
pracovitější náš národní hospodář a iegrův zeť,
pan dr. Bráf měl úplně pravdu.

Peali jsme brzy po tehdejší jeho řeči iro
nicky: Naši „neohrožení“ mladočeštíposlanci vrá
tilí se zase Šťastné domů. Vymoženosti nám sice
nepřinesli, ale přinesli prý nám, co Staročeši ve
Vídni ztratili „neodvislost a' statečnost v obrumě
spravedlivé věci českého národa“. Arcit, poměry
mladočeské delegace jsou dosud neustálené, pro
tože jednou dá ona lekce Vašatému a podruhé
zase Vašatý a Grégr jí. Z té příčiny,aby se jem
nostpán z Nalžova nehněval, povolí se mu v dru
hém čtení celý státní rozpočet a daní, co hrdlo
ráčí, a v třetím čtení, když už to nic nedělá, a
páni na to nekoukají, hlasuje ne zase proti roz
počtu v třetím čtení, aby národ viděl, jací jsou
rázní kabrňáci, i přes to, že zahodili do koše
svou trůnní adressu (r. 1891) a zase se nedali
volit do delegací, aby tam slavné vládě nemuseli
povolit miliony na koule i granáty, flinty a kanony.
Áno, ona se ta rázná oposice hezky dělá v ho
spodě při půllitru, ale což, když ti zutrolení vo
liči pořád něco chtějí a pan poslanec musí jíti
k ministrům a poníženou suplikou? Tedy jen hezky
jako nebožtík římský pámbiček Janus — na obě
strany: jednou na židle a podruhé pod ně, jednou
4 la lvíček Purghart, po druhé státnicky 4 la Til
Šer. První uspokojí národ, druhé Taaffa. „Jazý
čkem na váze“ Be poslanci ještě arciť také nostali,
ale dle „Národních“ byli již „jazykemčeskéholidu“.
A panečku, to něco znamená. „První vystoupení
nynější české delegace ve Vídni projevilo poprve
politický program, jehož pevnou půdou je vlast,
jehož vzduchem jest národnost a jehož sluncem

je svoboda. Tak se chlubí „N. L."; tedy svoodomyslní mají ua programu půdu, luft a slunce
a síru a oheň již bez toho nechal p. dr. Edvard
Grégr v Kolíně, Což divu, že takového draka se
ve Vídni lekají, že si Mladočeši svou politikou
zjednali rešpekt. Vy, dobré lidičky, ani nevíte,
jak si musíte takové politiky vážit! Vítevlastně,
cn je politika? Starý řecký jeden mudrc, který
jest přes dva tisíce let na pravdě Boží, pravil, že
politika jest falšová4 přírody. A bez pochyby
proto říká se ve Francii dismarker t. j. šíditi,
falšovati, u nás grégrovati, heroldovati,pacákovati,
packovati a p“

Jak velkolepě se četl článek vrchního „ŠÍ
puře“ v „Nár. Listech“ pana Karla Tumy, když
tento 9. dubna 1891 sliboval: „Mladočeští poslanci
ubírající se do Vídně, ohlašují vládě, že na vzdor
její vůli neustanou a neuleví v zápase za dobré
státní právo naše, dokud mu nedobudou vítězství,
dokud je neučiní tělem a skutkem. Toto zaslíbení
činí slavně a rozhodně, před tváří přátel a nepřá
tel a dostojí mul“ To bylo přece řízné, kozácké,
busarské, kanonýrské. Ale jak plačtivé jsou před
i posylvestrové články téhož pana Karla Tůmy v
„Národních Listech“ v právě uplynulých dnech na
rozhraní roku 1898 a 1899, Jaká tu kočičina, jak
strašné to doznání, ač poslanci mladočeští povolo
vali vládám miliony v drubém i třetím čtení!

Pan Šamberk od Národního divadla říkal
o jistých radikálních akcích: „To vám dyl rámus I“

Myslíme, že poslanci i český lid měl by z té
rámusové politiky již jednou vystřízlivět. Při všech
příštích volbách musí býti ve výběru svých po
slanců opatrnější. Jest pravda, že následkem ne
ečetných chyb a sebeklamů našich poslanců není
pro nás politická situace růžová, ale i povánoční
reskripty hoví požadavkům stran pravice aspoň
potud, že se sněmům zemským nepřímo slibuje
delší čas k zasedání a projednání důležitých ho
spodářských záležitostí. Ač bylo mnobo chybeno
a promeškáno, může český i moravský sněm pro
české zemědělce a živnostníky mnoho učinit a

mnohé dohonit, co bylo zameškáno. Přáli bychom
si v zájmu českého lidu, aby tobo slibování, ba

lamucení a mhvvpní bylo trocha méně, ale aby zato. bylo více ploné práce. Rolničtí poslanci ať
tedy v první řadě nalébají ra advokáty, aby méně

48 pise Jida mluvili a více ve prospěch liduali.

o .Kniha života.
Časopis Aletheia píše: Jeden z akademi

okýoh našich spolků rozbodl se pořádati ve Vysokém Mýtě lidové vzdělávací kursy — předoášky
— a 2a příčinou tou žádal tamní městskou radu
o podporu. Městská rada vysokomýteká pak na
žádost tuto odpověděla tímto vlídným a přátel
ským listem č. 5867:

Na cténý přípis, kterým oznamujete, že ho
dláte ve Vysokém Mýtě pořádati pravidelné kuray
a kterým o poskytnutí podpory, případně míst
nosti a osvětlení žádáte, oznamaji usnesení měst
ské rady, že podpora žádná povolena nebyla, po
něvadě městská rada má za to, že pánům studu
jícím sluší lépe učiti sebe než jiné a že k pou
čování lidu je zapotřebí mimo studie ve knihách
také dlouboletého studia netištěné knihy života,
kterého se pánům studujícím dosud v míře dosta
tečné nedostalo. Mimo to podotýkáme, že skrom
nost jest cnost, která nejlépe slaší mládí! Z měst
skó rady ve Vysokém Mýtě dne 21. listopadu 1898.
Starosta JUC. Tomášek.

No tohle je pěkné — řekl jsem si, jek jsem
tuto památnou epištolu študentetvu zaslanou pře
četl. Ještě že to je vydáno v,devatenáctém století,
sice bych musel zoufati i nad dvacátým. Nedávno
totiž jeden již šedivý člověk povídal, že davate
nácté století se na vrchol pokroku přece ještě ne
dostalo. To zdokonalení lidstva je ponecháno sto
letí dvacátému. V tom století budou totiž lidé
od padesátého roku svého věku na novo choditi
do školy. Jak je člověku padesát let, je už nej
méně o třicet let pozadu. A proto, má-li svět ta
kovéhoto opozďování se zbaven býti, musí pade
sátníci zase do školy,

Jak jste štiplavý — povídám a tážu 86:

A kdo bude tyto„Podesátníky a přes padesáte letmající učiti? — Tonení ještě rozhodouto. Někteří
povídají, že učiteli těchto opozděných a stárnou
cích budou študenti dvacetiletí. Ale jejich nábled
není ještě všeobecné přijat. Poněvadě v dvacátém
století bude vzdělanost úžasným způsobem pokra
čovati, jest obuva, že by dvacetiletí již zpátečníky
byli. A proto se navrhuje pro ty budoucí učitele
padesátníků výše stáří mezi šestnácti a osm
nácti lety.

Tak tedy šestnáctilett poučovatelé padesát
níků v dvacátém století! A již jen dvě léta před
ním vydá městeká rade vysokomýtská takovou
epištoln!

Mladí páni mají tedy dříve študovati koibu
života. Bude-li tohle mět býti, to ge tak brzy na
ten vrchol nedostaneme. Ku přečtení kniby živote
je dle mé zkušenosti zapotřebí nejméně třiceti let,
ač mně bylo řečeno, že jsou lidé, kteří ani za
padesáte let 8 ní hotovi nejsou. Soudím-li podle
sebe, vím k. p., že bych nyní tak mnohé slovo ne
řekl, které jsem řekl, když mně bylo třicet let,
a še jsem vůbeo v mnohém ohledu pozual, co po
šetilostí se dopustí člověk v mladistvém zápalu.
Taky vím, jak mnohý náhled jsem změnil, z jak
mnohých bludů jsem vyléčen. A lékem tím nebylo
nic jiného, než právě ta — kniha života čili po
znání lidí aneb jak se říká „světa“ vůbec. Právě
nyní vidím, jak dobré rady v mnohém ohleda mi
dávali ti, kteří uejen tištěné knihy anebo psané
výklady profesorů přečtli, nýbrž taky tu knihu
života hodoě byli proštudovali.

Nejkratší studie v té knize života prý vyža
duje kniha manželství. Nejdřív to jde třebas tro
chu podle knížek tištěných, románů neb básniček;
hlavně však dle knihy — ardce. Tato kniha srdce
měla by se vůbec zabaviti čili skonfiskovati. Ona
totiž líčí vše jen ve evětle růžovém. Ten vyvoléný
nebo ta vyvolená vidí na svém „pokladu“ jen do
bré vlustnosti, vidí v rodinném životě jen to pří
jemné. A udo by chtěl takovým raditi z té knihy
života, ten je „škarohlíd“, nerozumí lásce atd. A
tak se zůstává jen při té kpize srdce, ale po od
davkách musí se člati v knize šivota, ať se chce
nebo nechce. A manželství přináší pak útrapy ne
tušené a stává se mnohdy — břemenem. Vím o
jednom párku, který měl tu knihu života přečte
nou za půl hodiny. Šli totiž od oddavek přes pole
domů. Na cestě se pohádali, a nový manžel se
dal jinou cestou a vícekráte se nesešli.

No, to to s tou knihou života příliš zkrátka
vzali — řekl by někdo. Ale musím na ně prozra
diti, že ji již před oddavkami Študovali — jak
se nyní říká — v společné domácnosti, A proto
nepotřebovali po oddavkách nic více, než půl ho
diny, a jak patrno, postačilo to.

Jak známo, jest nyní národ český sasnoubeu
s říšskou radou. Dle knihy Života radili ti uiaří,
aby se ten sňatek neuzavíral. Ale kniha srdce
těch mladých radila, jen aby se uzavřelo. Vždyť
prý není tak zlá; dá 89 skrotit, jen až si ne ni
dapneme. A dnes? Dnes je tohle manželství —
břemenem. Paní říšská rada vládne dle vůle své

nesmrtelné tchýně — šmerlingovaké ústavy — a
pan manžel, — ten mladistvý český ler — sohlípi.

Naše Rakonako začalo čístl v tištěných kni
béch a rakopiseoh od Boha odpadlých filosofů a
dle těchto tištěných koih změnilo se ve stát libe
rální. Nadělalo zákonů křesťanským nankám od

raých. — A nyní? Nyní čte v knize života ve
ico hořkéa trpké kapitoly. Knila života ukazuje

nyní, že váboženství mírnilo národnostal vášně,
že živilo oddanost k rodu panovaickému, krotilo
požívavost a vůbec zlé náklonnosti lidské. Libera
lismos však národnostní boje zostřil až na nůž,
způsobil zálety do Pruska, rozmaožil zbýralost a
Burovost mravů. Rakousko zřídilo i školy dle ti
štěných knib pohrdajíc knihou života, v které se
čte, že mravnost bez náboženství nemá základu.
Dnes šestnáctiletí chlapci: vyhlašují se za bezbožca
8 smějí se mravnosti a dvacetiletí podačitelové
jsou mezi socialisty, jichž základní zásadnu jest:
Jdeál — vyšší duchovní soaba — jest bláznov
stvím; rozkoš i ta, která bloudil říkají „nejnižší“,
jest cílem naším.

Dle tistěných knih bezbožeckých filosofů ná=
rodobospodářských škodí prý svěcení neděle bla
hobytu a vypočítává se, co se mtrácí opomíjením
práce nedělní. — A kniha života ukazuje, že práce
a dření lidu v neděli bromadí sice kapitály do
rukou bobáčů, ale křesťany z domů na náměstích
vyhání zatlačujíc je do uliček druhdy nekřestany
obydlených, že bídu rozmnožuje a že způsobena
nespokojenost utlačených; v domácnostech pak že
přivodilo neavěcení nedále spoustu čeledi Bohu
i lidem odporné.

Kdy pak nejen snad mládež, ale i mnozí
vůdcové lidu, poslanci a tudíž i zákonodárel ote
vrou tuto knihu života a počnou v ní člsti tyto
smutná kapitoly ?

Sem i tam některý dříve liberální rolník již
si v té knize trochu poříkal. Náboženství prý
musí být, vidíme, jak všecko všude pustne. —
Jest to ovšem chvalitebný počátek. Ale jen počá
tek. Jest však zapotřebí trochu hloub se pustiti
do študií knihy života. Jest v ní totiž jedna ka
pitola, která ukazuje, že lid se kazí vždy později
než ti vyšší. Lid byl po těch nových zákonech a
školách dlouho lepším, než liberalismus, ano v mno
hých krajích jest toma tak po dnes. A takto bude
za8o uaopak. AŽ ti vyšší stanou ae křesťany, pak
se bade zkáza lidu z nenáhla zase mírniti. —
Dokud ale na jedné straně se bude říkati, že lid
pustne, ale na druhé straně se budou čísti jen
grégrovské Národní arozličné ty osvěty, dokud se
budou za zákonodárce voliti jen liberálové anebo
zřejmí odpůrci náboženství, pak to půjde dál a
dál podle tištěných knih liberalistických profesorů
prý dle pokroku, kniha života bade však zazna
menávati vždy větší a hlubší úpadek mravnosti a
aíly národa.

0 závazných společenstvech rol
nických.

Při nedávné své promoci na české universitě
pravil mladý brabě Jindřich Taaffe, še úpadek ze
mědělství našeho zračí ee nepopíratelně v přibý
vajícím odlidňování v krajinách zemědělských, v
obromném vzrůstu bypotečních břemen,jakož i
ve množení se rolnických exekucí. Těchto bylood
r. 1868 do 1893 přes 73.000. V pošamavských
některých vesnicích nemá rolník po celý rok pe
něz, aby si to nejnutnější opatřiti mohl, na úvěr
musí draho kupovati a prodávati musl za každou
cenu. Jak bídně žijí menší rolníci v četných ves
nicích na českém severovýchodě, jest známo a v
mnohém selském statku není týdně tolik peněz,
co u továrního dělníka. V zámožných vesnicích a
rodinách jest ovšem jinak, ale tyto výjimky ne
mohou platiti za pravidlo.

Pud sebezachování probudil konečně i u rol
nictva toubu po spolčování, jež skoro ve všech
odvětvích lidské práce je již dávno provedena.
Vláda již r. 1893 snažila se nalérti vhodnou for
mu pro spolčení rolnictva a to předlohou „o nu
cených družstvech rolnických“. Družstvy témito
má se vyplniti citelná mezera mezi ústředními
orgány a rolnictvem, kterou v Čechách a v Tirol
sku až dosud nedostatečným způsobem vyplňovala
zemědělská rada. v ostatních pak to činily sou
kromé hospodářské společnoati. V Čechách sotva
desetina rolnictva jest v hospoddáských spolctch
a besídkách organisována. Zemědělská rada, která
vetonpila nyní v život též na Moravě, jest trochu
těžkopádnou a nákladnou. Zřízením rolnických
družstev mobla by vláča ziskati mimo to vhodný
orgán pro provádění zákonů, z nichž dosud větši
na zůstává bobnžel zákonem na papíře, poně
vadž okresní bejtmanství nemají posud dostatek
schopných eil, aby všem na ně vloženým úkolům
v čas vyhověti mohly. A obečním starostům ne
dostává se buď nutné ráznosti, buď jim také schá
zejí potřebné vědomosti.

U nás není zemědělské nadvýroby, hospo
daření jest všady více méně pokročilé, možno tedy
tísni rolnictva odpomoci, pak-li se odstraní příčí
ny, které ji zavinily. nou organisací rolnietva
dají se příčiny tísně z velké částí odstranit,

Vládní předloha z r. 1893 o závazných spo



lečaoatech rolnických padla, protože jedsak ne
vyhovovala potřebám jednotlivých zemí a jednak
že spojena byla se zřízováním důchodkových stat
ků. Vláda vzala tedy předlobu zpět a podala ji
přepracovanon ve smyslu obou těchto požadavků
počátkem roku 1896 opětně. Obstrukce na říšské
radě, národnostní spory v Čecbách a Bpur 0 to,
sdali země neb stát má szíti do rukon provaděví
závazných společností roloických — všecky tyto
příčny způsobily, že otázka tato nehne se ku
předu. Zásadně patří zajisté celý obor zemědělatví
do působnosti zemských sněmů. Stát by se mobl
zajisté spokojiti a právem svým, ustanoviti vše
obecné zásady a základní rysy společenstev a vy
řízení podrobností mělo by býti zůstaveno vyřizení

zemským sněmů.honlostivější pro zřízení závazných rolni
ekých společností jest spor národností; Němci
žádají rozdělení družstev rolnických dle národno
stí, což by znamenalo jaksi dělení zeině a zdvoje
násobení správních nákladů. Českým zemědělcům
nenapadne zajisté znásilňovati zemědělce německé,
vždyt mají zájmy stejné, což tyto duy prohlásili
čeští rolníci na Plzeňsku. Uatoapí-li politické a
národní třenice hospodářským zájmům, pak se
čeští i němečtí rolníci zejísté shodnou.

Jsou všaki jiná věci ve vládní osnově, které
budí různost mínění. Dle vládní osnovy mohou
velkostatkáři jakož i majitélé zcela malých used
lostí sněmy zemskými býti z okresních závazných
družstev rolnických vyloučeni; atatkáři totiž místo
výbod uměliby prý přitom jen břemena a pro možné
vyloučení majitelů malých usedlostí byla rozhod
nou obava, že by tam, kde statky jsou příliš roz
drobeny, oni snadno ocitli se nad rolníky ve vět
Šině a tím vlastní jádro zemědělců ze zastoupení
by vyloučili. Protože družstva maji obstarávat po
jištění, přejímat dodávky pro vojsko, zřizovat
obilní skladiště, podporovati zřizování Raiffeise
novek, pečovato zaopatření nemocenské, invalidní
atd., tedy zajisté i velkostatkáři z těchto družstev
budou míti prospěch. V Čechách nemá eněm pří
činy velkoatatkáře, chalupatky a domkáte z draž
stov vylučovati.

Vezmou-li tedy okresní výbory zřizování
drožstev řádně do rukou, badou-li v jejich čele
státi mužové zkušení a nezištní, bude-li zemské
společenstvo okresní společenstva řádoě a často
kontrolovati, budou tato zajisté řádně prospívat,
a nebude z nich míti prospěch pouze vládnoucí
koterie. Země a stát musí závazná společenstva
zemědělská ovšem peněžně podporovati, neboť 4
procentovou přirážkou k přímým daním sotva by
kryly své správní výloby. Sookromý úvěr družstev
bude vzhledem k jich ručení jako právnické osoby
celkem nepatrný a příliš drabý a proto státní a
zemská subrence bude nezbytna a dále bypoteční
neb zemská banka bude asi musit družstvům po
skytovat zápůjčky na mírný úrok;

, Stát by mobl podporovat Čínnost závazných
rolnických družstev nejlépe tím, když by sřídil
vlastním nákladem obilaí skladiště, která by pak
družstvům za malé nájemné přenechal. Stát musí
pro strádající naše rolnictvo něco učinit, neboť
ono musí v přední řadě néstí státní břemena,
platit daně a vojančit, kdežto stát neučinil pro
rolnictvo dosud skoro pranic.

0 různých směrech v hudbě chrámové,
Pří první veřejné pěrecko-hudební produkciCyrillaké

jednoty v Jičínědne 18.prosince 1898 předneslP. Jos. Vomočil.

Badou tomu v několika dnech tři roky. kdy
k četným spolkům jičínským přibyl spolek nový —
cyrillská jednota. Spolektento není vlastně novým,

něvadě jiš před 20 lsty, r. 1878 oznamoval časopis
rill, že podobná jednota sde zařízena byla — zvlá

ště zásluhou býv. řed. kůra, p. Ford. Sasky. Avšak
nepřízní doby zanikla jednota ta.

Proč jume tedy založili opět jednotu novou?
Odpověď jest anadná. Poněvadž se nám zželelo

4 Jhostejnosti, ne-li pří.no nepřízně, s jakou se po
blíšelo v širších krazích — i pěveckých — na hudbu
chrámovou, jakoby to bylo oproti zpěru světskému
Děco méně cenného, inferioratho.

A přece hudba chrámová jest jedno z nejideál
nějších umění, jemuž 6e v jiných městech s vervou a

ečnou horlivostí oddávají síly nejlepší, ku př. v
Praze často i členové Národního divadla, jsouce při
tom prosti všeho sobectví, a vší ctižádosti.

Proto rozhodli jsme se, že pozvedneme odatrče
nou popelku a že se vynaanašíme, abychom vrátili jí
její význam.

V nynější době všeobecného spolčování jest třeba,
aby spojilo se k jakémukoliv účelu, tedy i k tomuto
více lidí dobré vůle a aby neponechalo se vše osamo
cenému řiditeli kůra. Namítá-li někdo, že 8e může
na choře zpívat beze spolku, odpovídáme otázkou:

proč se nepčatuje zpóv světský beze epolku? K čemumelsna, Ladiče,a hudební spolek? Spojenými silami
se více dokáže a doznávám rád, že všichni pp. Čle
nové s úctou, láskou a jskouei zvláštní erdešnou pie
tou vykonávají úkol svůj.

Štanovy cyrillské jednoty zní, aby pěstovala
řádný, chrámu důstojný zpěv — avšak sám veleza
slonžilý přední reformátor hudby círk, Dr. Witt při
pomína, že nezakazuje se, aby jednoty, plníce řádně
úkol svůj v kostele, vystapovaly léž veřejně a v pro
dukcích ne čistě kostelních, ale přece vážných, jakož
i v přednáškách poučných aby šířily avé vědomosti
a uterzovaly své sebevědomí,

Jednota naše odhodlala se dnes poprvé, jako
na zkoušku k takové produkcí sa tím účelem, aby
členové nabyli choti k dalšímu plační srých povin
ností a zájem o tuto dobrna věc aby se šířil.

Slorem hudba chrámová nerozumím ovšem hudbu
v užším +lova výsnamo, nýbrž bétu je v tor smyslu
ve kterém celý obor tento, svláště i samotný zpěv
nazýván bývá hudbou chrámovou (musica aecra).

Tato hudba chrámová ubírsla se různými směry
— někdy zaznívela důstojně, jindy méně vážně, ano
i nerázaně a světácky.

Směr vážný pěstován byl ve zpěvn starrcírkev
ním, t. s. chorálu. Jest to prvotní zpěv křesťanů,
podobný ve +tavitelství basilíkám, jež omezovaly
se ne vnitřní uvoji dokonalost a krásu. Jest to zpěv
po výtce církevní, který vyrostl na nivách srdcí av.
apoštolů a mučenníků, ač kořeny svými zasabá již
do bohoslušby hebrejské a řecké. Ty staré bymny i
Šalmy, a na sápadě dflem nově upravil a zavedl al,
papež Řehoř Veliký v 6. století.

Jiš tedy pro tn památku — jakošto dědictví
prvních křesťenů zaslahoje chorál naší úcty. Vždyť
vážíme si věcí památných a starých. Dokazuji nám
to spolky ka zachování starožitností, hlásala nám to

nale národopisné výstava, kde každá památka popředcích těšila se pozornosti.
Ale nehledě ani ku historické utránce chorálu,

jiš sama vnitřní jeho cena volá: Cachovejte tento zpěv

cbrámům našim! Neznalost věci a pokežený vkusovšem působí, še mnohý jej elyší — ale nechápe jeho
krásy. Slýcháváto jej u oltáře — když kněz intonuje
gloria, credo, když zpívá prefaci, Pater noster, Ite
mmissaost — i na choře, zvláště v době postní a ad
ventní zpívávají se dle předpisů ráše chorální pří celé
měi svaté.

A co jste pozorovali? Jak jest jednodachý —

se omezovati taktem, aby se tím lépe dala rozvjnouti
jeho deklamace.

A jak působí tento zpěv na zbožného křesťana|
A co všecko dovede vyjádřiti| Slyšte ty lamen

lace Jeremiášovy! Co bolesti, vlastenecké lásky a dů
věry v iospodina | Znáte všichni prefaci,kterou zpívá
kněz n oltáře. Za jedinon chtěl dáti slavný Mozart
všecky své hudební vavříny!

Pro chorál horovali skladatelé nejslavnější, jako

Rich Wagner a Gounod, který si výslovně přál, abypři jeho pohřbuna místo obryklých hřmotných po
hodůbyl zpíván chorál žalmový, poněvadě při ném

se to nejlépe modlí za duše zemřelých.
Mydosud pod tím slovem rozumíme něco váž

ného a důstojného, ku př. chorál národa českého! A
právě našemu lidu českoslovanskému chorál již od
pradávna přirosti k srdci, jak nám srědčí různé cho
rály staročeské, zvláště ataročeské zpěvy rorátní,

Přiznávám ovšem, že k řádnému přednesu cho
rálu třeba jest cvičení úsilovného a také zbožnosti,
útlocitu a znalosti věci. Právě špatný přednes nadě
lal mu nejvíce nepřátel. Nám v semináři bylo často
ma ardce kladeno, aby — alespoň ti méně pevní a
a utvrzení zpěváci — nikdy nešli k oltáři, dokud si
doma vše pořádně neprozpívali.

Že ucho moderní, zvyklé na hudbu sytou, ne
tak snadno nalezne svého upokojení v tomto druhu
zpěva chrámového, často se ani nedivíme — nebot
nevědomost hříchu nečiní; avěsk kdo řádně věc po
chopil, stane ce zajisté se Šavla Pavlem.

Bezvýminečná vlá a chorálu trvala až do 14,
století, kdy pod ním počala pojednou klesáti půda.
Počaly se šířiti nové směry, zvláště na základě kon
trapunktickém ve zpěvu vícehlasém — ale snahy tyto
zabředly do takových chrámu nedůstojných umělůstek,
že jednalo se jiš v povolaných kruzích círk. o to, za
vésti radikální reformu v hudbě chrámové! V této
době rozhodné poovstali mnozí znamenití skladatele
(Orlando Lasso, Vittoria, Nanini, Allegri), ale mezi
nimi zvláštějeden, Giovanni Pierluigi da Pa
lestrina (nar. v Preneste v Italii. Zemřelr. 1594.)
jako jasná hnězda zazářil ve zmatek ten Tento „kní
že budby církevní“ povolán byl, aby odstranil pře
mnobý nešvar z kůrů chrámových a zvláštní komisí
r. 1564 ma bylo uloženo, aby chrámové hudbě určil

pravý eměr, kterým by se bráti měla. Měl stvořitila, ve kterých by vymoženosti nové doby
dovedl srovnati s círk. duchem skladby,
avláště ae textem. Palastrina složil tří mše, z nichž
jedna, Missa Papne Marcelli, vzbudila obdiv všech
znalců, rozšířila elávu jeho jména a prohlášena byla
za vzor důstojné budby chrámové. Jest to mše, jejíž

šeho. Hadební časopis „Fliegende Blátter“ z r. 1883
vypravují: „Bylo 9. června 1665. Sv, Karel Barom.,
kardinál, sloužil mši av., papež a ostatní hodnostáři
byli na blísku oltáře, Palestrina řídil v kapli eixtin
ské svoji mši. Když ukončena byla, volá Pine [V.:
Toť jsou zvuky nového zpěvu, které apoštol Jan ely
še) zoíti s nebes výšiny, a které pozemský Jan (A,
Palestrina) šíří po zemi“.

Provedením této mše vytknata b:la dráha více
hlasému zpěvu, a tenkráte vzal svůj počátek zvláštní
sloh spěrn vícehlasého, č. polyfonního, t. ř. eloh Pa
lestrinův. (Pokrač.)

Politický přehled.
V Rakonsku vládne se od nového roku

na základě $ 14 st. základ. zákonů, Císařské na
řízení, jež jsme oblásili v čísle minulém, již vyšlo.
Jinak jest v Rakousku, kde se vládne aspoň na
základě ústavy, poměrný klid. Německé strany se
ovšem potírají. V strané dajčnacionální s křesťan
skosociální zuří boj. Prof. Steinwender, nejnada
nější z německých poslanců, nechce se podrobiti
komandu Schónerera a štýrských Prušáků. V kře=
sťansko-sociální strané pracuje proud pro sblížení
se s katolickou stranou německou. Lueger ovšem
musí dříve srazit, Verganiho, Schneidra, Gregariče
a jiné neposedy.

Rišská rada sejie prý se 17. ledna opět
ve Vídni. Vláda se tedy pokouší opět o urovnání

parlamentárních poměrů a současně učinilo mini
sterstvo opatření proti možnému vývojí věcí v
Ubrách. V nejbližších dnech budou prý jmeno
vání noví členové panské sněmovny, neboť 16
její členů od posledního zasedání zemřelo. Český
národ je v panské sněmovně dosud nepatrné za
stoupen a měl by se proto při doplnění panské
sněmovny bráti na něj zřetel. Mluví se také o
jmenování ministra krajana. Místa toto jest po
pádu barona Pražáka r, 1893 neobsazeno, Ministr
krajan nebude míti sice samostatný vliv, ale měl
by aspoň známost toho, co se v ostatních mi
nisterstvech děje a mohl by svým zakročením
české věci prospěti. Bude-li jmenován ministr
krajan, napravili by poslanci, čím r. 1897sepro
vinili. Jejich vliv by vzrostl, kdyby zastoupení
byli v radě koruny.

V Ubrách panuje od +. ledna 1899 mi
mozákonný stav. Zákon Tiszův, opírající se o
pouhé prohlášení většiny říšské sněmovny ovšem
se provádéti nebude a předseda ministerstva ne
bude zatím vybírati ani daně ani odváděti nováčky,
poněvadž sném mu to nepovolil. Protože má
uberská vláda v pokladnách dosti přebytků, vy
plácí nezávadně platy úředníkům a státním zří
zencům a kázala berním úřadům, sby daně nevy
mahaly. Spisovatel Mořic Jokay zaplatil dlužné
daně nejen za r. 1898, ale i za první čtvrtletí
roku 1899. Prohlašuje za vlasteneckou povinnost,
aby poplatníci daně platili a abystátní stroj zůstal
v řádném chodu, Většina občanů bude asi dané
platit e poslechne sotva hesla oposičních poslanců,
kteří kážou občanstvu: nekouřit, nepit víno, lího
viny 2 pívo — aby prý vládní finance byly poško
zeny. Předseda ministerstva Bánffy přijat byl od
císaře v audienci. Polilická situace se nezměnila,
Bánífy na své odstoupení nepomýšlí a nechce ni
čeho učiniti, co by zadalo jeho osobní cti a záj
mům státu. Mluvčí vládní strany hr. Štěpán Tisza
odpověděl na nový rok bojovně; ač prýjeho strana
není neochotna ke smíru s ostatními stranami,
nesloží prý přece zbraně, dokud toho zájem strany
a vlasti nebude žádati. Vaditi nebude ant branná
otázka, neboť na konci roku nařídila a provedla
vláda vydatný odvod nováčků. Souboj Bánifyho s
Horánským dopadl po Maďarsku. Pánové senetrefili,

Ostrov Kuba byl na nový rok vydán
vládě Spojených států severoamerických. Po do«
tyčném vyjádření posavadního guvernéra španěl
ského a přijmutí guvernéra umerického vztýčena
byla v Havaně na guvernérském paláci severo
americká hvězdnatá vlajka. Obyvatelstvo prý při
tom volalo sláva. Spojené státy nevydají ovšem
Kubu povstalcům, ale podrží si tučnou kořisťpro
sebe. Povstalcům je přístup do Havany vůbec za
kázán. Podobně jsou napálení povstalí domorodí
obyvatelé souostroví filipinského, Američané si
podrží ostrovy pro sebe a pojistí si je četnou po
sádkou a válečným loďstvem. Vůdce Tagalů
Aguinaldo, který vzbouřildomorodcea usnad
nil vítězství Američanům, zmizel beze stopy. Inu
mouřenín vykonal svou povinnost.

Drobná obrana.
Co dělají Hlasy ze Slomnat —Schválně

jsme o nich mlčeli. Jen tuhle nedávno jsme si na
ně vzpomněli, když jsme slyšeli starý tiašinetl,
který hrál tu starou: Měsíček jak mazáneček
anebo jinak: Spi Havlíčku v svém brobečku. —
Pan Šádek totiž pořáde hraje na svůj flašinetl ta
starou otřepanou: Klerikál, Brynychovci, překru
covači pravdy atd. — Slyšíme-li starý rozvrzaný
flašinet, pošleme mu honem nějaký tea niklák, aby
přestal, A tak by tušíme rozumní protestanté ve
lice dobře udělali, kdyby ten plat, co Šálek od
pa. Hoblíka má, mu dávali s tou žádostí, aby ty
staré písničky hrát přestal. Dělá jimi své církvi
jen ostuda. — Už ta stará písnička rozmrzela též
i c. k. útady. Hlasy ze Siona byly zabaveny (I)
pro článek: Kletba papežská. . . . . Byla to asi
už příliš rozštemovaná muzika, když ji už Avi
náš svobodomyslný tiskový zákon poslouchati ae
mohl. Jen to je nám divné, že katolické obyva
telstvo pardubické tuto maziku svého purkmistra
Hoblíka poslouchati vydrží.

Drobné zprávy.
Pan státní návladní Ant. Binds,

rada vrchního zemského soudu dán byl na svou žá
dost po 42leté slažbě na žádoucí odpočinek, při kte
réžto příležitosti vyslovil ministr spravedlnosti panu
vrchnímu radovi plné své nznání. Pan státní návladní
Rinda byl úředník pracovitý, přičinlivý a svědomitý
a v příslušných právnických kruzích téšil se pro avé
bohaté zkašenosti a vzácné právnické védomos'i váž.
nosti. Jako náčelník úřada hyl velmi oblíbaný, vlídný
a spravedlivý, Občanské společnosti se nikdy navzda
loval, naopak pro svou rozšafnou a družnou povahu
byl ve společnosti vždy vílaným. V Králové Hradci
a v kraji těšil se uctě zasloužené.

Uznání. Okresní výbor v Kostelci u. O, vy
slovil městskému nádlesnímu v Novém Iradci Králo
vém,panu Josefu Strachotoví dík a uznání za
elaborát, týkající se stavu obecních lestv okresu ko
steleckého, Pan Strachota udržuje též městská krá
lovébradecké lesy ve vzorném pořádku,



Znám jest památo ok evanjelíka Josefa
Pavla Šafaříka o naháč oěřujotah k obnovení
uctívání Jana Husa. Evanjelický tento vlastenec
řekl: Hus aut taceatur, ant denuo aratar. Výrok
ten jest tak ostrý, že v nynější rozechvěné době
Je) ani celý přelošiti se neosmělujeme. Jen to dime,
že dle náhledu evaojelického vlastence má se o
Husovi raději mlěeti.

A co pohoulo Šafaříka k udělení takovéto
rady národa našemu? Vidyť jako evanjelik přece
nepatřil na Husa dle pojmů katolických?

Nic jiného nepohnulo bo k tomu, než ros
oděná, rosymná láska k vlastí naší. Viděl, že tak
sesláblý národ, jako je národ náš, potřebuje přede
vším . . . kláda svormost. Byl však přesvědčen,
začne-li se zase e Husem na novo, že „nastanou
rosíršky a nepokoje, še to bude překážeti klidné
práci vlastenecké.

A toho náhledu jsou katoličtí vlastenci dnů
nynějších. Pokojmé a svorné práce jest nám sa
potřebí, nesvornost bude nás hubiti.

Ale kde se má při různých náhledech dojíti
ku svornosti, tu jest zapotřebí, aby ci strany či
nily vsájemné ústupky Neboť provádění náhledu
jen jisté strany roztrpčaje a pobízí strany protiv
né k boji. Zkrátka! Nátlak jedné strany dělá ros
broje. A proto tedy katolická strana vlastenecká
činí veliký sajisté ústupek. Praví: Ač bychom měli
za věc prospěšnější nejen církvi naší, aie i vlasti,
kdybychom všickni elyšeli a plnili radu Šafaříko
vu a o Husovi z rozumné lásky k vlasti k vůli
pokoji raději mlčeli, — tož přece, když jsou tu
strany jinak smýšlející, nechreme překážeti, aby
Bi strany tyto uctily Husa jako vlastence Z té
příčiuy, nemůže li jinak býti, nechť se postaví

roztrpčovalo katolíky, a tudíž nesvornosť v národě
budilo. Při známém přesvědčení katolíků, že Hus
hlásal učení od katolického odcbylné i dle sumě
ho evanjelíka Palackého nepřijatelné, k. p. o před
určení, jest to zajisté oběť veliká, která se svor
nosti národa přináší. :

Jest tedy nyní vlasteneckou povinností atran
protikatolických, aby i ony ústupek učinily.

Státi na tom, aby socha Husora stála na
nejhlavnějším náměstí, vedle sochy Panny Marie,
jest však všecko, jen ne ústupek. Bylo by to
provedení vůle menšioy národu, bylo by to zámysl
né ponížení a roztrpčení katolíků a zastínění, neboť
dokonce odstranění sochy Rodičky Boží jest paE tě

FEUILLETON
Fostojna.

Vspomíaka s cest. Napsal J. Čáslavský.

vAdelsberg — Postojnal« zavřeštěl kon
duktér.

-| Toť se ví, že jinak ani zvolati nemohl, v
aůsku neplatí jszyková nařízení.

Vyekočili jsme z vozu, protáhli zkřivené údy
a vyvelovali oči po okolí, kde asi z které strany
se na nás rozšklebí jícen proslulé jeskyně. Nevi
děli jsme však nic, jen pustou, jednotvěrnou kra
jinu, již obraničoval na obzoru vysoký Kras,

»Tamhle to bude pod tou horou asie mínil
jsem a ukázal jsem nad Postojnu k olesněnému
kopci.

*Hm, tohle opravdu revyhlíží světově, spíše
tap vedle bude ten Tatarus« opravoval mne bratr
8 poněvadž jsme nechtěli zůstati v pochybnostech
šli jsme k městečku.

U prvních chalup jsme se zarazili.
*Co to, snad nás tu naposled nevitají?«
Všude zvédaly se ověnčené stožáry a slávo

brány a z každého skoro domku vlál prapor.
aHile, gospodine, co to tukaj jest ?« ptám se

jednoho Postojence míchaninou českoslovinskou,
Guspodin pobratim vyvalil na mne oči —

nerozuměl,
Ukázal jsem tedy deštníkem na tu slávu.
»Zlata maše, gospodine, zlatomašník, zlata

malal«
»Dobrol« odvětil jsem a už jsem rozuměl,

troě bezohledné urášení citů nejněžnějších, nej
posvátnějších. A věc ta musí míti za následek
rozbroj, nové osvědčení smutné pravdy té, že Slo
vené bynou je svou nesvorností. Že tomu tak,
vidno n. p. z událostí na Nové Pace. Vůle strany
jedné přese všecko varování byla provedena, 80
cha Husova stojí mezi kostelem katolickým a 80
chou Panny Marie, a 00 se tím dokázalo? Nepokoj,
roztrpčení, bádka a nesvornost, Z čistého tedy
vlastenectví varujeme rozbodující kruhy a díme:
Nebeřte si na svědomí seslabení národa zbytečnou
hádkou a rostrákou.

Konservativní živly žádáme: Vykonejte čin
vlastenecký bez ohledu na prospěch osobní, bez
obleda na křik novin neb ulice. Dějiny budou
vám žehnati.

Liberální pak, radikální a protestantské stra
ny vysýváme: Cenfte-li svornou práci vlasteneckou

vice, než prospěch stran, učiňte ústapky i Vy. Ai umirněnosti Vašíbudou žebnati dějiny.
Tolik o té věci se stanoviska vlastoneckého
Jest však o ní uvažovati i 8mstanoviska so

cidlního, společenského.
Dva voje stojí již nyní na světovém bojišti

proti sobě, Menšího významu nabyly již spory
protestantismu 8 katolicismam. Již nebojuje se,
pobledneme-li na celek, jen o nějaký článek víry.
O Boha se bojuje. Víra v Boha anebo bezbože
ctví, atheismus.

Mají-li však nejen katolíci, ale i konserva
tivci to přesvědčení, že atheiemus ničí všecky vyšší
snaby, všecky ideály, že atheiemus ve svých dů
aledcích za slabost vyhlašuje svědomí, za přelad
mravnost, lásku k vlasti za dětinskou hříčku, nu
že, co jest jejich povinností? Smí snad posilniti
voje atheistů na zkázu společnosti?

(Nikoliv! Nynější husitisinas však nestará se
o články víry. To výslovní na Pace řekl doktor
Herold a měl pravdu Ale to by bylo velikým
omylem, kbyby se myslelo, že husitismus nynější
jest Jen národností. Hasitiamus nynější jest n
mnobých zbraní atheismu proti víte vůbec.
Zdá se ovšem, že jen proti katolicismu. Ale kdo
vi, že právě katolicismus jest nyní nejsilnější
oporou víry v Boha, ten ví, proč rození katolíci
— nyní odpůrci víry vůbec — husitismus šíří.

Hositismus nynější jest tedy moohým pomůc
kou ku šíření atheiemu, toho ničitele svědomito
sti, mravnosti, ano i vlastenectví.

Prosíme tadít pány obecní starší, aby dobře
vvážili, že hlas pro husitismus, jakužto odpůrce
katolicismu, jest dnes hlasem pro atheiemus.

S athejemem pak souvisí nejen to, co jsme

Tamnější farář slavil Soletou památku svého knéž
ství a v neděi měl míti zlatu mašu — sekundici.

„pastýři residenční místo a dojala nás tak, že by
(chom jistě na tu vzácnou slavnost zůstali, kdy
bychom nebyli šetřili časem...*

»Ani jeden, Úech a už jsem kolik listů obrá
tile zvolal pevrle turista, dle obleku cyklista v
kanceláři, kam jsem přišel kupovat vstupenek do
jeskyně,

»Prosím, já jsem Čechl« zvolal jsem mu
vítězně za zády. — «S kým mám čest?a

»Jsem B., učitel z Prahyla
»Čáslavský, kaplen z J.i»

Poklonili jsme se a podali si ruce.
„Prosím vás, pane učiteli, snad zde nejste

„na kole a nechcete na něm vjeti do té postojen
ské jámy?«

"Áno, na kole jsme zde z Prahy tři, ale
jámou nepojedeme; brzy bychom to přijeli a vstu
penka stojí a zl. 50 kr. Takový luxus nemůže si,
jak račte věděti, turista dovoliti.«

»Ovšem, ovšem. Tedy na shledanou s ostat
ními pány u jámyla

Neobyčejná náhoda. Sešlo se nás u vchodu
do jeskyně as třináct Čechů. My dva, ti tři cy
klisté, párek novomanželů a jistý profesor s celou
karavanou. Profesora poznáte na cestách vždy,
Plné kapsy plánů, map a průvodců, na zádech
plaid na řemeně, na levé ruce havelok, vpravici
deštník, na prsou kukátko a na nose pravidelné

„právě řekli, že podkopává mravnost a ideály vů
Ale z něbo plyne i socialismus, jakožto roz

vrat společnosti nynější, jakožto nepřítel osobního
majeku.

"Známo, že Hus učil, kdo je ve smrtelném
hříchu, še nedrží právem majetek! — Což to ji
ného, než-li zárodek aocialismu. A proto socialisté
jsou dnes taky husity.

Hlas pro husitství ve smyslu protikatolickém
jest dnes — vymlouvejte si to jakkoliv — hlasem
pro socialismus.

Všickni Čechové json svorni v tom, že jen
provedením státního práva našeho dostane se nám
spravedlnosti a bývalé slávy. — Důsledné myslí
címu však těžko jest uznati, že by nynější busi
tismus mobl býti podkladem přísah korunovačních,
přísah Bohu učiněných, zavazujících panovníka ale
i národ. Panovníka ku svědomitému šetření práv
lidu, národ k úctě ku králi, jakožto Bohem usta
noveného držitele otcovské moci v národě.

Ka konečnému vyplnění našich tužeb nej
vroucnějších, totiž k obnovení království českého,
jest též zapotřebí odstranění předsudků jistých
vysokých krubů proti Čechům, jakožto nespolohli

vým prý poddaným rakouským a jakožto utlačo
vatelům Němců. Nejnověji dne 28. prosince 1898
dostalo se nám v tom ohledu řádného poučení. A
proto blas pro nějakou výstřednost husitskou my
slím, že tyto předsudky jen rozmnoží.

A kdyby někdo tvrdil, nepůjde-li to po do
brém, že to konečně půjde po zlém, a právě k vůli
tomu že jest zupotřebí jakési revoluční nálady v
národě, a k tomu že dnes výborně slouží Hua, tu
teprv prosíme, aby páni na rodnici pražské svě
domitě nvážili, co činí, když blasnjí pro protika
tolické husitství v Praze a tít i v národě.

Konečně upozorňojeme, že pouti svatojanské
do Prahy klesají a to tou měrou, kterou sa husit
stvím ubijí úcta svatojanská. Na Pace ozval se
nářek, že po postavení sochy Husovy ubylo pout
níků. Škodu má malé živnostnictvo. Soucit tedy
8 malým živnostnictvem radí rovněž k mírnvsti.

Vovažovali jsme, jako orgán katolíků českých
v krajině hradecké, pozdvihnonti hlasu svého a
varovati uminěnosti, výstřednosti a bezoblednosti,
ovšem | slabosti.

Hlasováním pro sochu Husovu v tyto dny
odehrává se zase kus dějin českých. — Dějiny
jisté zaznamenají tento varovný blas náš, ale ta
ky naši umírněnost, ústupnost. — Dějiny však
zaznamenají i hlasy na radnici pražské odevzda
né, zaznamenají, zdaž rozhodla statečná rozvaha
a pravá láska k vlasti, anebo jen vůle strany.
—l—————————————————-———————>———

brejle. Je vždycky vůdcem, ale společnost naň na
říká, že nic neví a že všechno poplete ——

Cizojazyčníky, jichž bylo as 7, pustili jsme
napřed a pak jsme nastoupili pochod v říši pod
zemní my jako svorní bratří národa českého. Maně
připadl mi na mysl nápis nad bránou pekelnou
z Danteovy božské komedie a pouť tohoto veli
kého pěvce slunné Italie v průvodu Vergiliově
podevětím. Jenom že nás vedl v ono báječné krá
sné podsvětí nikoli Vergil, nýbrž vrchní inženýr
X z Postojny — Čech. Jak mezi nás přišel, ne
vím. Dokud se nám nepředstavi., myslil jsem, že
to Talian, Vlasy jak havran, oči jak uhly a štíhlý
jak jedle. Byl v jeskyni nesčíslněkráte a z laska
vosti ke komusi z naší společnosti stal se nám
vůdcem a vykladačem.

de Jeskyně „< „5 — Ó ty děsivě krásná a úchvat
ná karikaturo tvůrčí ruky Všemohoucího! — Po
hádko z tisíce n jedné nocil — Kdo vylíčí tvů
půvab, kdo popíše tvé kouzlo? Viděna býti mu
síš a pak vtiskneš svůj obraz, svůj půvab v duš
písmem nesmazatelným ... . .

Tak si vždy představuji kouzelné síně u kom
naty pověstného zimního paláce v Petrohradě, Ti
síce diamantů, jisker a obňů hoří tu v magickém
elektrickém osvětlení na mohutných sloupech Li
zaraích a pitvorných tvarů. Tam velbloud, tam
želva, tam opice šklebí se na tě a v srsti její hoří,
svítí, leskne se a mění se spousta diamantů. A
příšerné ticho, ostíněné kouty a těžký, podzemní
vzduch fantasií jen ještě dráždí...

»Taneční síň!« zvolal inženýr a již se dvo
řil hezounké novopaníčce a vybízel ji k tanci.
Spustili jeme jim kvapík: »Proto jsem si kaca



Záložny Raiffeisenovy.
Bylo nám často paáti neb mluviti o potřebě

záložen dle systema Raifleisena. Tyto jsou zvláště
potřebny v krajích a obcích, kde jiných úvěrních
ústavů není a kde bývá nesnadno opatřiti si levoý
úvěr v čas potřeby. Mnohý rolník neb řemeslník
nalézaje se v tísni, nemusil by prodati dobytče,
obilí, neb cokoliv jinébo, kdyby běžné výdaje,
splátky, úroky, nepředvídaný náklad na náčiní,
dobytek, krmivo atd. mohl obraditi levnou půjčkou.
Rolník potřebuje hlavně v kvérnu, červnu, červenci
a v srpnu úvěr, nebvť za eklizené obilí trží až
ua podzim nebo v zimě. Jde-li však si vypůjčiti
do vzdáleného města, tu musí se vykázati obyčej
ně ručiteli, výtabem z gruntovních knih — a to
stojí všecko peníze a promeškání času. Nežije-li
v poměrech příznivých, tedy se mu vtělí dluh
obyčejně do knil, byť byl osobně sebe pořádnější
člověk a plátce. U záložen Raifieisenových tako
vých obtíží při zjednání úvěru není. Záložna bývá
obyčejně zřízena buď pro místní osadu, pro poli
tickou obec nebo pro farní osadu. Poněvadž čle=
nová dozorčí rady v záložně Raiffeisenové pocbá
zejí z dotyčných obcí a majetkové poměry dluž
níků velmi dobře znají, tedy řádnému a přičioli
vému plátci povolí úvěr na potřebné výdaje bez
zvláštních výlob, útrat a ztráty času. Přijímáním
úsporných vkladů podporují záložny Raiffeisenovy
spořivost a poskytují příležitost ladem ležící pe
nize zůročitelně ukládati. Další velmi důležitý je
jiob úkol jeat, že podporují zřizování společenstev
pro uapomáhání živnostem a hospodářství. Spole
čenstva na př. pro všecky evé členy kopují ve
velkém výhodně strojená hnojiva, klíčivá dobrá
semenaa krmiva, nářadí, náčiní a nástroje, obata
rávají epolečný prodej obilí, ovoce a různých vý
robků. .

V poslední době povstane na Královéhra
decku a ve východních Čechách několik záložou
Raiffeisenových, na př. ve Všestarech, v Čistěvsi.
VDoba i:kách a vPlotišti se o zařízení Raiffeise
novek jednalo a bude seo zařízení jejich jednati
na mnoha jiných místech.

K sařísení spořitelního a sálošního spolku
jest především nutno, aby byli v osadě rozšafní,
moudří mužové, požívající důvěry obyvatelstva,
kteří by byli ochotni převzíti úkol etarosty a jiné
přední úkoly při eprávě epolku. Dále třeba při
hlížeti k tomu, aby se našla vhoduá osoba pro
úkol pokladníka. Kněž, učitel, absolvent hospo
dářeké školy, zkušený radní, starosta, rolník, ře
meslník najde se u nás snadno, který by za spo
lupůsobení ostatních to neb ono místo řádně za
stávati mobil,

V Elsasku, Porýnsku, Westfáleku, Hessen
sku úpělo v první polovici tohoto století rolnictvo
v drápech lichvářů, ponejvíce židovských. Fran
couzská revoluce zavedla totiž v tbeorii volnost,
rovnost, bratrství, učinila půdu volnou, ale kdo
byl probnanější, mazanější, kdo dovedl využitko
vati sousedovu hloupost, lenost, lebkomyslnost,
slabost, ten směl to činiti beztrestně. Ve východ
ní Francii a v západním Německu ovládli brzy
„Svobodomyslní“ židé a rolník vyměnil robotu pan
skou za neméně krutou porobu moderních lichvá
řů. Rolník, řemeslník dřel a mozolil se jen pro
svého věřitele, který jej na statku ponechal tak
dlouho, pokud dovedl lichvářské úroky sehnati.
Starosta ve Flammersfeldu v Porýnsku, F. V.
Raiffeisen přemýšlel dlouho o tom, jak by mohl
svým vyssávaným sousedům pomoci. Hlavní spásu
rolniciva viděl ve svépomoci a dle jeho plánůbylU Mý B< ŤŤ——=F
bajku koupila . . .« Pan inženýr prohnsl zardě
nou paničku třikrát kolem a jsem jist, že si zjed
nal u ní velmi dobré oko.

Taneční slůň— krásná prostranná místnost
se stropem rovným. Všecko všude z krápníků i
ta galerie, ba i ty pulty pro hudebníky.

»Jen prý muzikanti a jich trouby nejsou z
vápence poznamenal poměrů znalý p. inženýr.

V pondělí svatodušní a na nebevzetí Panny
Marie bývá zde taneční zábava — — —

»Kalvariel« zavolal náš vůdce po delší obchůzce.

Zarazil jsem se. Skutečná Golgota. — Tam
Spasitel, — tam lotři, — tam Dolorosa, — tam
vojáci, — tam patriciové židovští, — tam chátra,
A ta elektrická lampa, — toť slunce

A najednou počaly se mi ty krápníky oži
vovati, zdálo se mi, že slyším šum, hukot, křik,
a že ta věčně hrůzná tragedie z Golgoty odehráváse tu znova...

Zatahání za kabát vyvedlo mne ze snění.
Zůstal jsem za společností a jeden prosaický Cer
berus, jenž šel za námi, abychom se neztratili,
upozornil mne, abych si pospíšil...

. Nejvyšší místo v jeskyni — 30 metrů ! ozna
moval vítězně inženýr,

Všichni jsme obrátili hlavy nahoru a viděli
— tmu.

sA jsk to tak můžete vypočítat, vždyť tam
není možno vylézti a skoro wam ani nenívidět ?«
prohodil jakýsi všetečka ve společnosti.

»Hm, zcela dobřel« ozval se opět již pa
kolikráte pan profesor a dral se v před, aby se
mohl tím více svojí učeností zablesknouti. —
„Změřím si jistou vzdálenost zde na zemi, usta

v rodné jeho obci založen prvof spořitelní a tá
ložní spolek. Jako u nás dal podnět k zalošení
záložen prostý řemeslník, tak to činil v Němec
ku starý, zkušený rolník. Myšlenka obon došla
uznání a nápodobení a v Německu působí dnes
na 4000 Ruiffoisenových záložen znamenitě ve
prospěch roloictva, které z drápů všelijakých lich
vářů většinou vysvobodily. Kdyby český lid měl
jen desátý díl takovýchto- Raiffeisenovek, zmírnila
neb odstranila by se v mnohých obcích tíseň rol
oictva a řemeslnictva. Budeme-li pracovati spoje
vými silami, bndeme li náš lid poučovati, k do
brým činům pobízeti, pak brzy duhoníme, čeho
jsme planým politováním zanedbali.

Obvod, pro který má Raiffeisenova záložna
býti zařízena, nemá býti veliký. Školní neb farní
obec s 1000—20.0 obyvateli stačí. Tím usnad
ňuje se netoliko ukládání malých i větších úspor
ných vkladů, nýbrž docílí se také obzvláštní ji
stoty při poskytování zápůjček, an představenstvo
záložny majetkové i osobní poměry dlužníka zná.
Raiffeisenovky jsou společenstva zoložená na zá
kladě zákona ze dne 9. dubna 1873 s obmezeným
ručením.' Proto jsou členové představenstva tím
dbalejší a nepůjčí lehkomyslnému neplatoví. Čle
nem Raiffeisenovky může býti skoro každý, neboť
závodní podíly obnášejí 5 až 10 zlatých, které se
zúrokují. Uvér na směnky jest naprosto vyloučen
u poskytají se zápůjčky toliko členům. Dlužník
musí udáti, nač peníze potřebuje a to 80 uvede
také v dlužním úpisu, takže představenstvo se
může přesvědčiti, zda li dlužník užil půjčky, jak
byl ndal. Ku splacení eápůjček ustanoveny jsou dle
hospodářských poměrů dlužníka roční splátky a
přiměřené lhůty až do dvou, po případě do čtyř
let. Příspěvků na správa se neplatí vůbec, toliko
malé zápisné jednou pro vždy. Předetavenatvo a
dozorčí rada úřaduje bezplatně. Pouze pokladní
kovi dá se dle potteby mírná roční odměna.

Raiffeisenovy eálošny zakládají se asi dle
tohoto postupu. Zakladatelé evolají předběžnou
poradní schůzi a dohodnou se především o obvodu
a sídlu příští působnosti spolku. Na to 8e stane
dobodnutí o správě spolku (nejméně pětičlenné a
hledí se, aby každá osada v obvodu byla v ní
zastoupena) a radě dozorčí (obyčejně 6, 9, 12 čle
nů). Pokladník nepatří ani do správy ani do rady
dozorčí spolku. Získá-li se 16, 20 neb více členů
svolá se druhá schůze, v které se vysvětlí účel
Raiffeisenovky. Po té se podpisuje přihláška člen
ská asi tohoto znění na archu papíru: .

„Podepsaní stvrzují svými vlastnoručními
Podpisy, že přistupují za členy ku zřizujícímu se
„Spořitelnímu a sálošnímu spolku na př. v Křese
ticích, Bohárně neb jinde . . . zapsanému spole
čenstvu 8 neobmezeným ručením, a podrobují ee
jeho stanovám, jež v dnešní ustavující a 1. valné
hromadě po poradě přijaty budou. V Křešeticích
(v Bobárně atd.) dne 23. ledna 1899. [Poznámka
redakce. Návod podrobný, obsahující všecky po
třebné vzory vyplněné, mimo to jednací řád pro
Raiffeisenovy Spořitelní a záložní epolky, dále
účetnictví se všemi vzory, konečně pak všecky

příslušné zákony a nařízení vydán byl Jed titulem: „České spořitelnía sálošníspolky vzoru
Raifeisenova“ a stojí nevázaný výtisk ? zl., vkusně
vázaný 2 zl. 50 kr.]

V ustavující a první valné hromadě schválí
Be stanovy a vykonají se volby představenstva a
dozorčí rady a pak 8e podá c. k. krajskému 80n
du jakožto obchodnímu Soudu šádost sa sápis fr
my do rejstříku společenstev a 1 zl, kolkem. Pod
pisy všech členů představenstva uvnilř žádosti a
na konci žádosti musí u c. k. okresního soudukb SS —————
novím si tam nahoře určitý bod a sinus krát kos
sinus, děleno... „“

Paničky a mi nezasvěcenci v tajuplné mathe
matické formule poslouchali jsme s posvátným
mlčením a náležitým obdivem pana profesora,

a nespolehlivé“ dovolil si poznamenati náš vždy
vtipný cicerone. — „Vezme se malý balonek, co
si s ním hrají děti, sváže se na dlouhou nít, pu
stí vzhůru až ke stropu a pak se ta nit změří, .“

Homerický smích ozval se kolem. Pan pro
fesor otevřel na smělce nějak neaestheticky ústa,
pak je zavřel, zahryznul se do písku a klidit se
nějak rozpačitě do zadu; ale — mlčel.

Inu na cestách musí se všelijaká hořkost
spolknout.

Putovali jsme dál. Inženýr, výborný teno
rista, byl ve zpěvu neunavný, Doplňovali jsme ho
na kvartetto, České, slovinské a chorvatské písně
jen se střídaly, až nám při samém zpěvua říz
ných vtipech zavřela pověstná „Postojenská zá
clona“ prostory pobádky a říši báje na dobro..

k +.
P. S. K veliké domluvě p. učitele — cykli

sty dali jsme si říci a obédvali jsme s nimi. Umí
prý vše dobře a lacino vyjednati a to prý na ce
stách hlavní věc,

Nu dobře, zkusíme to.
Ale —: polévka — voda; maso — vyva

řený hadr; příkrm — bez chuti; pivo — ani nemluvím...
Jak živ nevěřím již na cestách nikomu jen

— sobě!

napsáňy a ověřeny byti (poplatek ověřovací pro
prvního člena 1 zl., pro všecky ostatní „členy po
50 kr)K žádosti se připojí1) vzorstanovs nad
pisem „Preopis deskolku“, který je podepsán
všemi zakladateli spolku; 2) vzor stanov, jehož
sosblas 5 prvopišem soudně ověřen býti masí (k
tomu kolek za každý arch 50 kr., tedy při pon
šití vzorných stanov jednoty Raiffeisenových zá
ložen celkem 1 sl.); 8) zápis o ustavující a prvaí
valné: hromadě v prvopise a opis téhož. (Oba zá
plsy jsou opatřeny 15 kr. kolkem. Všecky vzory

vyšly nákladem Ústř. jedn, čes. hosp. společ. vkrál. Českém, tiskem Národnítiskárny a nakla
datelství v Praze).

Jakmile výměr c. k. obchodního soudu o.
zápisu rmy do rejstříku dojde, třeba během ozmi
dnů podati:

4. nekolkovanou šádost k c. k. okr.hejiman=
ství, 8 podpisy neověřenými (vzor 4.) 8 nekolko=
vaným neovéřeným vzorem stanov, aby stanovy
ty předložilo veleslavnému o. k. místodržitelatví.

6. Prostřednictvím c. k. finančního. okresního
řiditetství žádost k c. k. fnančnímu řiditelství zem

skému ra přiznání výhodpopletkových (vzor 6.).(Žádost sama zní semskému finančnímuřiditelství,

robrum (zvenčí) a adressa finančnímu okresnímuřiditeletví).

To je bez kolků, podpisy neověřeny.
K žádosti této nutno připojiti soudněověřený

nekolkova ý všor stanov (ověření jest bez kolku,
musí však v doložce ověřovací uvedeno býti: „Za
účelom dosažení úlev poplatkových dle zákona ze
dne 1. června 1689 č 91. ř. z.“) a meověřenýne

okoraný, opis výměru o sápisu firmy do rejstříku.
6. Žádostk veleslavnámu zemskému výbora

královatví Českého (vzor 6.) za poskytnutí snb
vence na zařízení. Zemský výbor poskytuje z do
tace 15.000 zl. subvenci k úhradě nákladů na za
řízení a na zakoupení knih, tiskopisů, železné
pokladnya pod. (Bobužel německé obce používají
zemských subrencí více než české. Ztizujme proto
dle možnosti co nejvíce Raiffeisenových záložen.)

Přílohy k žádosti té: Opis výměru o zápisu
firmy do rejstříku, vzor stanov a opis protokolu
ustavující a I. valné bromady. (Žádost a všecky
příloby jsou bez kolků; ataronta a jeden člen
představenstva mají potvrditi, že Opisy a vzor
stanov s dotyčnými prvopisy souhlasí.)

Jakmile dojde rozhodnutí c. k finančního
řiditeletví zemského ohledně přiznání výhod po
platkových, třeba učiniti:

7. Podání k o. k. okres. hejtmansví bez
kolku, že spolek jest osvobozen od daní (vzor 7.).
Příloha, oeověřený otisk stanov a opis výměru,
kterým přiznány byly úlevy poplatkové.

8. Žádost k c. k. finančnímu řiditelství okr,
(vzor 8.) za povolení, aby poplatky v celoročních
lhůtách zapravovány býti mohly.

Dále zaslati třeba „Ústřední jednotě českých
hospodařských společenstev v královstvíČeském“,
zapsanómu společenstva 8 obmezeným ručením v
Praze, t. v. úvěrní podkladové papíry. 9. Podání
(vzor 9.) s přílohami 1—6 (vzor 10., 11., 12.).

Článeček tento má sloužiti našim čtenářům
za pouhý pokyn k zakládání Raiffeisenovek, ne
boť podrobné poučení jim poskytnou tiskopisy
Ustřední jednoty českých Raiffeisenových záložen.
Pravíme opětně a opětně, že český rolník a ře
meslník musí spoléhati hlavně na sebe, na své

pomoo a vzájemné sdružování. Pečení holub nia do úst nelítají a agitatorské a poslanecké
sliby jsou chyby.

=—=—

O různých směrech v hudbě chrámové,
Dr. Josef Vomočil pokračoval dále vjičínaké Jednotě

Cyrillské:

Jako jsem přirovnal chorál ku basilice pro vnitřní
se Polyfonie avojí velkolepou

nádherou stavbám gótickým. Basilika nestačila nábo
řenskému nadšení II. tisíciletí dějin církevních, ale
musela býti doplněna též krásou zovnější. Stepilé věže
jako obrovské topoly v blankytu nebes v nedozírné
výšce se vznášejí, mocné pilíře a oblouky dodávají
rázu velkoleposti stavbám gótickým, A tomu podobá
se polyfonní sloh Palestrináv. Vyvinul se z chorálu,
jako gotika z basiliky.

Jest ovšem třeba znáti rozdíl ve spěvn vícehla
sém mezi polyfonií a homofonií. Kdežto v homofonii
vrchní tón vede melodii e ostatní hlasy jej podraženě
doprovázejí, vpolyfonii ubírají se jednotlivé hlasy samostatně,

Homofonii přirovnati bychom mohli ku vládě
absolutní, kde jeden vládne a ostatní musejíbezvý
minečněposlouchati, kdežto polyfonie přibližuje se více
zařízení svobodnějšímu, demokratičtějšímu.

V takové polyfonii liboval si zvláště Palestrina
a dostala též avůj zvláštní název: „a capella“, na pa
mátku, že tento Čistý zpěv (bez průvodu) vzal svůj

přvod v kapli aixtinské, V tomto oboru etal se Paestrina Rafaelemhudby církevní a sám Ricbard Wagner,
jehož sloh svojí chromatickou a skvělou instrumen
tací tak podatatně ne líší od hudby chrámové, unesen

byl jeho skladbami a praví sám, če zašil při nichmnoho vzácného uměleckého požitku. Má také poly
fonie snadno v jednotvárnost a únava. 7

Přicházíme k 3. části, k budbě snstromentajníč.
nástrojové a prohlašuji napřed, že se hudba tato v ko
stole zásadně nezakazuje — vždyť i moderní varhany
hledí podati nábradu za různé zvuky nástrojové, ale
jest ovšem třeba, aby to byla hudba důstojnáa vážná,



zejména aby zpěvunevládla, ba aby la ami jeho
dražkou, . fa pousaaluškou. Nelá ne: , b k
takové hudbě nástrojové poměry na mnohých osadách
nestačí, a proto lépe jest apokojiti se a čistým zpě
vem, ideálem tu pravého uméní. Naš třeba vynaložiti
všecku píli a jej vyčiatiti a vytříbiti. Varhaay, jsou-li
řádné a vydatné, vyhoví-li modernímpošadarkům,
stanou se dostatečnon náhradou a doredra přibazviti
i skladbu nejsložitější,

Hudbu instramentální aspoň tu poněkud sluš
nější mobl bych přirovnati ve stavitelatví du dlohure
Saieančnímu 2 15. stol, kdy opouštěny byly čisté umě
lecké formy a hromadila se ozdoba na ozdobu a tu

přirovnal ku slohu rokokovému,savládnuv
mu za Ludvika XIV. kdy nedostatek myšlenky a

ducha měl býti naprazen nevhodnými ozdůbkami a
cetkami. Nyní pak zavládla snaha, směřující ku ob
movenístarého slohu gotického — a není tožádnýmzpátečnictvím!

Něco podobného nalesáme v hudbě chrámové.
—Skladby Haydenovy a Mozartovy toť hudební re
naissance, jež svláště v Mozartově posledním díle —
v jeho „Regniem“ — ve svých ch+rakteristických
známkách se jeví. Co se týče této skladby, která bývá
slváště v Praze často při slavnějších příležitostech
prováděna třeba připomenouti, že svojí nádhernou
stavbou a svým leakem skutečně uchvacuje, Ale —
jak sdělojí nestranní kritikové, hodí se spíše do kon
oertního sála, než k ponuré náladě smuteční. Téš slavné
Reguiem napsal Cherubini a Berlivs. Dává se jim
přednost před Mozartovým, a Cherubiniho „Regaiem“
nasva! Dr. Witt vrcholem krásy v moderní hudbě
chrámové.

Z pozorubodnějších skladeb světských zname
nitých skladatelů doby té patří sem ještě Beethove
nova mše do D dar, kterou on sám nazvalnejelav

nějším dílem svý:w. Pak jaho přechod k úpadku čítati Jze aydenovu mší do Es, v níš poslední věta
„Dona nobis pacem“ podobá se značně valčíku,

Ale bědal Ti jejích nešťastní následovníci a pa
dělatele! Ještě posud zvačí mi v sluch vřískot bouslí,
klarinetů a rozvrhaných varhan — čímá jsme dle zá.
sady: Chval Boha, jak moha — o poutích, posvíce
ných a hlavních svátcích milého Pána Boha oslavo
vali — což se až dosud děje ve většině osad venkovských.

Toť zrcadlo, v němž ehlíží se hudební chrámové
rokoko anebo též dekadence. Jako ve všech ostatních
odvětvích nastal úpadek, jako máme «ekadenci v ma
lířetví, stavitelství a literatuře, tak mohl bych nazvati
dobu Fůbrerů, Schiedermayerů, Diabellů dobouhudební
dekadence chrámové. Jen vstupte do mnohých těch pří
bytků Božích, a co tu slyšíte v pravém slava význa
mu — kočičiny. Dřívějňí neporušenost a hudební

krása, vše topoobý krásný een! Kam jste sepodělyvy staré, zlaté Ččasyl Bývala královna se svatozáří

kolem jasných skrání svých svržena ze avéhopreatolu,
ustoupiti musela mrzké bakchantce, ješ neostýchá se
tropiti pusté orgie na místech nejsvětějších, při obřa
dech nejvznešenějších. „Ohavnost spuštění“ — mohli
bychom zsolati o zpěvu, jemuž často přiděluje se
krásný názer: mueica sacra, hadba posvátná. „Krásným
uměním", tedy něčim ideálním nazýváme zpěv, ale
naše chrámy zkazily všechen vkae lidu i tříd intelli
gentních. A proto nastala reakce, která byla všeho
toho jen nutnou konseguencí. Chceme li tomuto zla
odpomoci, musíme apojenými silami o to se enažiti,
abychom naboženskému umění, zejména zpěvu chrá
movéma vrátili jejich duchovní ideál. „Vraťtmeae k
starému umění“ volal před několika roky italský mistr
Verdi. Vraťme se tedy i my k starému umění!

Jaké požadavky činí na nás toto staré umění?
Které jsou hlavní zásady dobrého zpěva chrámového?

rvním a zajisté oprávněným požadavkem jest,
aby se hudba chrámová posuzovala nejen ze stanoviska
uměleckého, ale také liturgického, čili aby byla vnitřní
souvislost mezi chórem a oltářem, aby chór kněze
u oltáře za každým slovem doprovázel. K tomu jest
ovšem třeba úplného textu, a jest velikým nerozumem,
žádá li někdo bez příčinu (často jsou to sami kněží,)
aby se to na chóře udělslo „co možná krátce“, Nej
více si stěžojí mnozí na dlouhé „Credo“ a „Te Deum“,
Ale račte prosím uvážit, jaký smysl by ta věc měla,
kdyby se jednotlivé částky zkracovaly. Tof by se po
dobalo modlitbě člověka, který by ae takto modlil
Otče náš: Otče náš, jenž jsí na nebesích, . . . Chléb
náš vezdejšídej nám dnes o... amen, amen,amen,
amen! Zda-li pak by takový zkomolený otče náš prorá
žel nebesa? Byla by to spíše karrikatúra pravé modlitby.

Dále oprávněným požadavkem jest rajisté, aby
ee na chóře neozývalo nic světáckého, theatrálního
nebo docela tanečního. Každá skladba má býti zalo
žena na chorálu a nésti jeho ráz. Nejsem šádným ex
trémním gregoriánsakým puristou, ale to přecezaráží,
když v jednom městě kněz při sv. přijímání nalyšel
s chóru pojednou jemný šelest písně: Rozmyali si Ma
řenko — nebo když při vstupu snoubenců do chrámu
savzněl rázný pochodz Prodané nevěsty: Proč bychom
ne netěšili? Topřece je profanace, když se toděje
více z nerozumu než ze zloby. Tu se není codiviti,
že konečně povatali mužové rázaí, kteří zavolali. Až
sem, a ani o krok dále, kteří dali výhoat všelikým
ariím a solům operním a snaží se vše triviální na

pnditit oeojným k modlitběvedoucím.Vážnáhudba
že vyháníz chrámů? Než rcete: Jakou cenu má návštěva

chrámu, děje-li se ne k vůli modlitbd a pobožnosti, ale k
vůlé koncertu? A tak jako v stavitelství vrátili se ku
slobu gotickému, tak i my se vracíme k chorálu a
skladbám alohu Palestrinova.

Máme mnoho odpůrců —ale dá se tovysvětliti.
Každý, a kdyby byl nejlepším katol. křesťanem,nerad

se a 8 Hm jn si navykl — ale úlohou rozum
ných lidí musí býti, aby lid splče k sobě než
aby se k jeho vkusu rozšířené skloňoval, jakoby nebylo
rosumné, aby každá babička svým vkusem rozhodo
vala, jaký obraz má se zavésiti na stěnu neb oltář.
K tomuto stanovisku přiklonili se v novější době mnozí
znamenití spisovatelé a skladatelé ve Francii, v Ně
mecku i u nás v ecbách, jako dr. Witt, Stehle,
Fórater, Lehner, Nešvera, Křížkovský, a tím směrem

říditi se bodlá i naše Cyr. jednota. Připomínámještě
konci, že v tomto ohledu vyniká v Praze zvláště

klášter Emaucký, Karlem IY. založený. kde bylo do
přáno velkomyelnostf Jeho Veličenstva pohostinství

mnichůmberonským u Pruska vypovězeným. Tito
tnicbové pěstují sdespěv tak vsorný, že níkdo 503
rillistů, kdodo Prahy zavítá, neopomene navětívíti
jejich bohoslužbu,

Měl bych promlaviti ještě o píani obecné, lidové
avšak ta vyžadovati bude přednášku samostatnou někdy
v době pozdější.

Rolníci a vůdcí mladočešti.

: Dnes týden, totiž 6. ledna konalo sdružení
českých zemědělců v královstvíČeskémza pří:
tomnoati poslenců dra. Eogla, Nehasjla, Mareše, Ho

vorky, Práške, Rataje, KÓniga, Formánka, Udržale,
Heřmana, Jandy, lce, Teklého a Jaroše valnon
schůzi v Praze na Žofině, která byla velice boufli
vou a průběhem svým jak v politickém, tak sociál
ním směru významnou. Ze strany Sdružení zemědělců
bájepy zójmy třídní a ta hesly radikálnějšími, než-li
Jindy a Sdružení vystupovalo jako samostatná, od po
Jitických stran neodvislá strana, Poslanci neproti tomu
snažili se hájiti svou politiku.

PředsedaSdružení, pan Stanislav Kubr z
Kněřevsi pravil, že ve Vídni se vůbec pro rolnictvo
nepracuje a úspěchu ve věcech zemědělských bohužel
není žádného. Úředníkům a jiným zlepšeny platy, ale
všecky tý výlohy musí zaplatit sedláci, živnostníci a
řemeslníci tím, že zvýšena daň z cukru, z piva, z
Ibu a petroleje, Čeští sedláci nechtějí se vzdalovati

boje proti společnému nepříteli a za státní právo,
ale rolníci se chtějí postaviti na vlastní Doby, což
dokázali také zvolením rolníka Práška na Sušicku,
Pak hájil nutnost samostatné organisace roluictva a
pravil, že rolníci místo snížení platí teď více daní
než dříve.

Redaktor „Obrany zemědělců“ p.J, Hrub Ý,ostře
tepal poslaneckou politiku, která opustila politiku
státního práva a rolnictvn daných slibu nesploila. Pan
poslanec Formánek pravil, že neuznáváříšskérady a
mluví o trpkých zkušenostech za pasivní oposice, Pan
Mdr. Engel jak obyčejněkašičkuje, omlouvá, za
mlouvá, napovícá tajemné věci, aby jimi zakryl, že
sám neví kudy kam s že se svou politikou je v kon
cích. Pan František Udr žel láme oštěpy za mlado
české doktory, ale jaa stále okřikován posléze doznal,
že v klubu mladočeských poslanců není porozumění
pro zájmy selské (Výborněl To je pravda! Potlesk,

dopot).
Nový poslanec p. Prášek praví, že rolníci nechtí

proti ostatním národním stranám pracovat, ale hrozí,
že půjdou dále, až je přejde trpělivost, Pan Heř.
man Janda praví, že příčinouneúspěchůnejsou po
slanci, ale poměry; posléze hájil za velikého odporu
rakonsko-nherskévyrovnání. Poslanec Fr. Hovor ka
prohlašuje svá zarmoucení nad roztržením atd. Y re.
eoluci, která byla jednohlasně přijata, vyslovilo ee
sdružení proti rakousko-uherskému vyrovnání a trvá
Da svých požadavcích, protestuje proti stálému zkra
cování práv král, sněmu českého, litoje, že vláda ne
věnuje potřebám stavu rolnického pozornotf a posléze
echvaluje jednání výboru sdružení českých zemědělců.
— Národní Listy a poslanci hasí a dusí roztrpčení
rolnietva; hospodářským a politickým spolkům na ven
kovš zaslány byly obvyklé šimly, aby nespokojené
rolnictvo vyslovilo vůdcům opět důvěru, spokojenost
a uznání. Ve většině spolků podaří se asi uchlácboliti
rolnictro. Má-li toto příčinu býti spokojeno, o tom
měly by dle práva a pravdy rozhodovati výsledky
politiky papů dra, Grégrů, Heroldů, Englů a Pacáků,
kteří vedle rozdělení velkostatků a půjček z anglické
banky na 29 rolníkům a živnostníkům slibovali ve
svém volebním provolání: „1. Ujmonti se vším úsilím
starého, národního programu; 2. domábati se neod
vislosti českého státu a korunovace; 3. zjednati na

šemu národu politickou a hospodářskou samostatnost ;
4. povznésti význam a zvýšiti váhu slavných druhdy
sněmů českých; Ó. uskutečniti myšlénku naprostého
rovného práva jazykového; 6. vytrhnonti zastupitelstvo
národa z područí cizích zájmů; 7. postaviti se vstříc
dalšíma postapu Zpátečnictví; 8. pracovati k rozvoji
ústavních řádů; 9. pracevati k rovnoprávnosti všech
náboženských vyznání v dachu pokroko; 10, praco
vati ve prospěch-politické svobody; 11. pěstovati vzá
jemnosf 8 ostatními slovanskými národy; 12. praco
vati k opravě nynějších neliberálních, národnost
Českou zkracojících volebních řádů; 13. praco
vati k. rozšíření volebního práva na veškeré
vretvy občanstva; 14, zavésti přímé volení v obcích

senkovských; 15, obmeziti kurii velkých statků; 16.
odstraniti všeliké politické privileje; 17. zumezit zten

čování selského majetku; 18. odstranit nespravedlivý
system volebních přirážek; 19, rozšířit samosprávu
zemskou, ale i okresní a obecní; 20. autonomisovat
politickou správa; 2I. rozmnožit a zvelebit vzdělá

vací prostředky Jidu; 22. vyprostit škola z nynějšího
byrokratického dozoru; 23. dostat školu výhradně do
správy orgánů samosprávných a zřízenců paedegogicky
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. povznásti zemědělskou, průmyslo
vou a řemeslnou výrobu; 28, umírnit velká nynější,
nad to nespravedlivá břemena; 29, nenadbíhatí Něm
cům česť našeho národa poškozujícím u nezřízené po
žadavky německé vládychtivosti podněcujícím způso
bem; 30. netrpět, aby české menšiny v tak zvaném
„uzavřeném území“ nadále ponechány byly bez ocbrany
surovým nátiskům národní nesnášenlivosti atd, —

Kolik = těchto dlibů v mladočeských mavfestech jest
splněno, nechť si páni rolníci na pratech jedné raky
spočítají. Je to kus ratiry na grégrovskoupolitiku,
která po 10 let vodí národ za nos.

Drobná obrana.
Školství před změnou náboženství

katolického v evanjelické a po mí. V ča
sopise „Contemporary Review“ píše evanjelík o
školách ve středověku: „Oam set let před změnou
náboženství měla Anglie kvetoucí školství a svlá
ště výborné školy střední. Všecky byly založeny
elrkví (katolickou) a velice ekvostně byly nadány.
Vyučování bylo udělováno bezplatně a školská
daň byla u lidu něco neznámého. Katolická An
glie měla téměř pětkráte více škol středních, než
dnes a obyvatelstva bylo asi dva a čtvrt milionu.“
— K tomuto zajisté nepředpojatému, jelikož evan
Jelickému svědectví o péči církve katolické o vzdě
lání lidu školou, přidáváme jen to, že topodobně
bylo všude. I v Čechách kvetlo školství efrkví
katolickou vypěstované, husitstvím pak a roztrž
kami náboženskými pokleslo. Školních „přirážek“
a vůbec tak velkých daní jako nyní, národ náš
za dob katolických neznal.

Poznejme se. Pan J. R. Vilímekoznámil,
že vydá „Národní Album“, v němž prý chce uve
řejniti podobizny a životopisy všech českých pra
covníků. Nemáme to dílo ještě v rukoo, ale jsme
žádostivi, budouli českými pracovníky taky kato
líci, kteří vystoupili proti bezbožectví, liberalismu
a protestantismu. Až posud pravý katolík ze se
znamu pracovníků českých soustavně je vylučován,
Jen peníze katolické přijímají a z kapes našich
svou reklamou loudí rozliční ti čeští pracovníci.

Dejte nám knihy. „Čas“ (1898č. 47)
praví, že na českém venkově nejméně čte rolní
etvo. Domkař, řemeslník, dělník by prý četl, ale
nemá na koihy peněz. Katolické fary záhyprý
porozuměly této touze chudšího člověka a půjčují
koihy zcela soustavně, — ale jaké — Tak vida!
Máme to tedy „černé na bilém“, kde lid čte, že
O to má zásluhu ten soustavně v posměch uvá
děný tmář — klerikál, Ba ještě více! Čím větět
je kněz „Brynychovec“, tím více se na jeho osadě
čte. To už, aby ďas byl realistou, a svobodomysl
níkem. A proto, když už se musí uznati, že zá
sluhou kněží katolických lid čte, musí si „Čas“
aspoň ulehčiti slůvky — „ale jaké“, To by „Čas“
neřekl, kdyby vše neměřil profesorským měřítkem,
Lid náš totiž ukazuje vždy a vždy pravdu alov
Tertullianových: Duše jest přirozeností svou kře
sfanská. A proto právě knihy křesťanstvím pro
niknuté libí se duši nezknženého Jida a baví ji
a dojímají. Co však prodchnuto jest novověkou
na svět i na Boba z vysoka hledící profesorskou
„vědon“, to je duši lidu našeho — cizí. Kniha
lidová musí býti křesťanská. A proto prozradíme
ještě něco: Ehrenberger, Přavda, Brynych jdou
z ruky do ruky, a vychválené kritikou novin Ji
berálních spisy lid nechce. — Kdo tedy opravdu
lid zná, musl příznati, že z duše jeho zaznívá vo
lání: Dejte nám knihy, ale ne lecjaké, nýbrž kře
sťanské. Myslí-li „Čas“, že knihami vůbec ubude
mezi mladíky karbaníků a nemrarů a že místo
karet opanuje kniha — lecjaká, mýlí se. — Ne
saživná lidu kniba omrzí, a právě mnobá kniha
budí smyslnost, podrývá víra a 8 ní základ mrav=
nosti. Dejte tedy lidu kniby, ala rozmyslete 86,
jaké dáváte,

Drobné zprávy,
Zprávy dlecésní. Vyznaménáni: p.J.

Votočka, farář v Roketnici a p. Jos, Pacholík, farář
v Roztokách, jmenování děkany; p. Fraat. Kašťák,
farář v Sobčicích, b. notářem, Exposit, canon.
obdrželi: p. Al. Štemberg, farář v Branné, p. Josef
Pauer, farář v Jablonci, p. J. Konsal, farář ve Mříčné,
p. Ign. Weis, farář v Chotči, p. Jan Macháček, far.
na odpoč, v Proseči, p. Frant. Vintera, farář v Mlí
kosrbech. Ustanovení: p. Frant, Smetana, koop.
Pouchovský, za kapl. do Dobrušky, p. Fog. Daniel,
koop. v Chotěborkách, za koop. do Pouchova, p. Vojt.
Kratochvil, za koop. do Vlčkovic, p. Josef Brukner,
admin. v Libici, za admin. do Nové Vsi, p. Ferd.
Pavlišta, za kapl. do Klášterce. — Jmenování: pan
Váci. Matiaske, děkan v Teplicích (Wekeladorf) jme
nován vikariátnímsekretářem.Ustanovení: p. J.
Lupoměský, koop. Modletínský, za kaplana do Pecky,
pan Vince,Halama, koop. Bartošovický, za koop. do
Ostřetína, p. Jan Gótschner, za špitalního fandatistu
v Kutné Hoře, p. Frant. Barvíř, koop. Ostřetínský,
za koop. do Opočna.

Rozpočet města Hradce Králové
na rok 1898 vykaznje úhrn potřeb řádných 163.403
zl. 14 kr. a úbrn úhrad 131.690 zl. 25 kr. Potřeby
mimořádné obnášejí 183.658 zl. a úhrady 177.692
al, Obnáší tedy úhrnný schodek 37.678 zl. 89 kr.
(v loni obnášel 44.325 zl.) a sice řádný 31.712 zl.
B9 kr. a mimořádný5.966 zl. Scbodek se uhradí
předně 19, obecní přirážkon, pak 39, přirážkou
k nájemnému, darem spořitelny per 20.000 zl. a
zbytek 3.478 zl. obradí se z pokladní hotovosti z r.
1898.



BihkupckéBerrémouakou
e' bývalé Moravské brány bibk Z zs 20.
které bned zaplatilo.

Dobročinný kemitét dam kuslavnosti
„Vánočního stromku“ v Radollnu dne 28. prosince
m. r. odbývané opatřil 12 blschoněmým cbovancůa
štroksové obleky, 2 klobouky pro chlapce, 30 loket
bavlněného bílého plátna oa košile, 30 loket modrého
bařcbetu na spodky; 9 zimních a 9 letních jupek pro
děvčata; látka ne záplaty, 6 modrých sdotér, 18 kar
toanových šátků a k dívčímu stejnokroji: troja laty,
3 jorky, 8 klobouky a B rakávníky. Mimo to poslaly
následující dámy ještě tyto dary: pl. Marie Dudková:
jablka a ořecby; pí. Barbora Eiglová: tocet kapes
níků; pí. BoženoFranková: 10 loket látky ns spodní
aukně a vinánou létku na šaty; pí. Julie Ganzové:
4 čepce, 3 páry pončoch a 8 séstery; pí. Alolsie Ja
nečková: 6 kapesníků, 19 loket látky na šaty; pí;
Anna Jelínková: svíčičky na vánočaí stromek: pí.
Františka Koutníková: cukroví; pí. Karolina Mahrlová:
12 párů puočoch, 3 tucty kapesníků, obrázky, ořechy
a cukroví; pí. Nováková: tucet kapesoiků; pí. Flora
Popprová: 6 čepců; pl. Marie Rybová: 6 párů pun
čoch a 6 kaposníků; pí. Řepišová: Ď zástěrek, 12
kapesníků a obrárek k postavení; pí. Marie Slaková:
6 párů nátepníčků a 6 kapesniků; pí. Aloisie Šan
trůčková a pí. Pavlina Tolmavová: 12 obrázkových
knížek a 6 párů punčoch; pí. Augasta Vacbková:
klobouk s látka ns 6 zástěrek; pp. J. E. Darcbánek,
Fiala a Šejooha poslali enkroví; p. Vojtěch Ráfž:
ořechy, kaštany, fiky, pomeranče a čokoládu; p. Al
brecht Mabiburg, továrník ve Smificích, saslal bednu
vína. — Ct. pivovar zdejší daroval 3 1l.; vysdp Vác
lav Vaněk, bisk, vikář v Záboří u Katné Hory Dsl.;
pí. Anna Škabradová s Hradce Králové Ď zl; p. Jan
Jardrek 6 zl.; vdp. Josef Procházka, děkan v Do
břenicích 2 21. jablka a ořechy; vdp. Václav Kalaš,
bisk, vik. sekretář a farář v Hněvčevsí: pytel jablek,
— Sprára ústavu vzdává jménem chovanců jí svěře
ných všem dobrodincům nejvřelejší díky, zvláště pak
velectěným dámám dobročinného komitétu, jimž neuí
šádná oběťpro ubohéhluckoněmé těžkou, volá upřímné:
Zaplať Bůh!

Ples jednoty katolických tovaryšů podaldůkas,
še-snahy jednoty těší se oblibě nejširších vratroch
hrádeckých, neboť shromáždil tak značný počet obe
cemstva, že ohromná dvorana „Adalbertina“ stěží je
pojale. Všeobecně bylo uznáváno, že při takové návětěvě

měl by se zál ještě rozšířiti. Ples poctilo mnoho vynikajících hostů « krahů úřednických a dachovenských,
zejména uvádíme p. místodrššit.radu, V.Šolta ap. stát,
návl. dra. Hubáčka. Že tančeno bylo vytrvale až do

«dních hodin ranních při neustávající čílosti, ne
jba připomínati.

Vánoční hra: „NarozeníPáně“ od Zelinky
ehromáždila opětně i ři druhém představení četné
obecenstvo,takže docílila tovaryšská jednota touto
prodakcí značné ho úspěchu. První představenípoctil
svou návštěvou sám ndp. biskup Edvard Jan Nep.,
vyjádřiv plné uspokojení a uděliv vetupného 10 zl.
Druhého představení účastnil se značný počet venkov
ských hostí, svláště úřednictvoz velkostatku sádovského.
Ke konci poznamenáváme, že skvělé solo el. Novo
hradské (sirotka) v Modlitbě pastýřů ke konci 1.jed
nání kompováno bylo dirigentem, dp. Orlem. Všem,
kteří ka zdaru hry přispěli, zvláštědámém pěveckého
kroužku vzdává jednota upřímny dík. „Zdař Bůbl“

Zasnoubení své slavila v minulýchdnech
slečnaMarie Pátková, dcera pana JosefaPátka,
majitele domu a závodu pekařského v Hradci Králové
a paní Jalie Pátkové s panem MUDrem,Janem
Zeidlerem, c. a k. plakorním lékařem v Hradci Krá
lové. Sňatek konati se bude vdobě nastávající. Vminulém
insertním oznámení sňatku vypadlo nemilým nedopa
třením slovíčko „nastávající“, kteréžto slovíčkosi
laskaví čtenáři zajisté doplnili, poněvadž masopnst a
doba sňatků nastaly teprve 7. ledna t. r.

Agouda obce Hrálovéhradecké. Za
rok 1898 vykazuje podací protokol parkmistrovakeha
úřadu v Hradci Králové 12108 čísel a c. k. okcesví
školoí rady 909 čísel. Jak agenda obecní stále roste,
patruo 1 tobo, že na př. r. 1890 bylo 7309 čísel,
r. 1880. 4568 čísel a r. 1870. 3256 čísel. Téměř
dvě třetiny z toho zabírá agende přenesené působ
nosti, Schůzi městského zastupitelstva bylo v r. 1898
14., schůzí městské rady Ó4, městské rady a pev
nostníbo odboru 22. Schůza své konaly též odbory
lesní, vodárenský a plynárenský, te:hnický, revisní,
musejní, chudinský, zastávárenský, hřbitovní, požární
a zdravotní.

Skvělý dar. Ku nedávné správě avó o kní
šecím doru „Adalbertina“ J. M, ndp. biskapa Edvarda
Jana v obnosu 1000 sl. můžeme opět zazoamenatí
skvělý projev Šlechetného srdce Jeho Milosti, neboť
věnoval ndp. biskup „Adalbertina“ poznovu 2000 zl.
Obětavost Vrchního Pastýře nezůstane bez hlubokého
dojmu na obětavost dachovenstra diecósního „Zaplať
Pán Bůh!“

Inženýr Mileslav Hrubý vPraze,bytem
ve Spálené ulici č, 40 n. byl uAtanoven vysokým c.
k. ministerstvem obchoda za zástupce v záležitostech
patentních ve smyslu nového patentového zákona, který
nabyl moci 1. ledna 1899 Takéjiž složil předepsanou
přísahu a byl zapsán v rejstřík zástupců.

Úmrtí. V sobotu dne 7. ledna zemřel náble
o 10. hodině dopolední účetní cukrovaru v Černoži
cích, pan Jan Baše, stár jsa teprve 40 let. Pan
účetní býval ve společnosti oblíbeným, v posledních
dnech však trpěl velikým rozčílením následkem vel
kých peněžníchztrát. — V úterý dne 10. ledna zem
žel zdep. JUDr. Josef Baše, advokát v Hradci
Králové, bratr p. účetního. Pohřeb jeho konal se ve
čtvrtek. Po 1. hod. odp. převesen svěčnělý na hřbitov

at. 70 kr.,
do 'Ceriilově. Půw'dr“ Daš bývař v mládí'ovén 'nd
davým bášníkom e práťiřikom, leč v poslódálctíletech'
těžce churavěl.

Sbírky me mídsěphstal zábavý, Šeptá:
te po městě zdejším, še u některých katolíků dajšíčh
pebyly pozvánky s obvyklou štědroatí přijímány. Možná.
Ale co jest toho příčinou? ©Myslíme, te lo dělá ta
lhostejnost zdejších spolků ke všemu katolickému k, p.
i ku svěcení velikým nákladem obnovené perly- naší,
totiž katliedrálbího chrámu. Krom toho zábavy zo s0
boty na neděli a potom prásdný kostel příliš málo

rozobňojí srdoe katolíků ku dtédré podpoře spolkůnašich.
Kars © barvení keší třísléných

pořádá ve dnech 5. aš 11. února t. r. Průmyslové
musenm pro sev. vých. Čechy v Hradci Králové, spola
s temní Českou koželožskou školou. Ve výkladéch po
jednáno bude o theorii barviřeké, o různých barrivech,
sejména anilinových, jakoš i podána bude řada osvéd
čených receptů; vedle toho vybarvovány budou úsně
jak ve vzorcích tak i celé, k čemuž továrna na kůže
firmy A. 4 J. Nejedlý v Kuklenách laskavě své míst
nosti propůjčila. Výklady opatří pp. Jan Kurs, ko
lorista firmy Čerych synové v Josefově, Fr, Po
lický ml. z Jaroměře,inženýr Josef Jettmar s
Hradce Králové Výklady budou bezplatny, účastníci
uhradí jediné náklad pro savévlastní potřeby. Mimo
vlastní barvení probere se také bílení očernění usné,
a zejména řádné upotřebení barev anilinových. Kdož
by se tohoto kursu chtěl súčastniti, nechť se přihlásí
nejdéle do 26. ledna pana J. Jettmarori, inženýru v
Hradci Králové, který podá také ochotně veškerá vy
evětloní.

Místní odbory Ústřední MaticeŠkel
ské v Hradci Králevé pořádajív sobotudne
4. února 1899 Národní Bosedu. DvoranaBe
sedy. O půl 8. hodině. Vstupné: osoba 8 K, rodina
4 K. Hadba Sokola Třebechovického, řísená kapel.
p. V. Jaroměřským. Výbradně pro zvané.

Lhůta k podání přiznání fassovních
dle nového kongruovaného zákona prodloužena jest
dle'výnosu ministeria kultu ze dne 23. listopadu 1898
čís. 2744 aš do 1. března 1899.

Dvojmásobné zabití, kteréspáchánoúte
rý v samý podvečer v Jiříkově ulici, vzbudilo v ce
lém Králové Hradci veliké verušení. Hned pátráno po
původcích tohoto krvavého čina. A brzy se jim přišlo
na stopu; pachatelé patří k vratvám sámužným a in
telligentním. Dle krvavých skrvn, které shledány ne
1ukou a šatě poznán jako pachatel ukrytného zabití
známý mistr svého řemesle František Česák a jako
jeho pomocníci a spolavinníci zjištění šenkýř a pěno
měřic J. Morávek a jeho manželka Anne. Nemohonce
čin popírati, pliznali se k něma podrobně. Napřed
podřísli svým obětem krky, pak jim rospárali břicha,
vyrvali znich srřova 8 uřísh jim hlavy, které i s pří
náležitostmi hodili do vařící vody. Trupy rozsekali a
droby ukryli v kožených trabicích. Nad čínem svým
patrně nejevili lítost prašádnou, naopak libovali si v
jídle a truňku a při kannibalekém jejich díle deli si
dokonce od celé kapely hrát: „Proč bychomse netěs
šili, když nám Pán Bůb zdraví dá, zdraví dá .
Na místo krvavého činu dostavilo se brzy sl. nárlad
nictví a soudní komise s panem presidentem v čele.
Též vojsko se dostavilo se svým komandajícím a nes
četné unožství lidu a především celý športovní klnb.
Krásné dámy nesmí ovšem při krvavém sensačném
čina scházeti. Soudní komise a veškeré obecenstvo
vidělo na své vlastní oči, že obětí krvavého činu stali
ne dva čínští zarmoucení jenerálové a dle vypaseností
jejich tváří bylo viděti, že to byli výelužníci.Žijeme
však v době moderní a protože se na konci devato
náctého století velmi rychle zapomíná, zapomněli také
rychle trestní, vojenské a obecné úřady a jako by se
nebylo pranic ubratného stalo, zasedli v Grandhotelu
k veselé zábavé a ku grandiosním prasečim hodům,
které p. Morávek se svou chotí uvým nesčetným bo
stům byti vystrojili. Číňanjmenuje totiš zabité pra
sátko zarmouceným jenerálem. A bodejť byse také
vepřík při zabíjení mistrem panem Česákem smáli

Oklikou k sňatku. Píše se nám: V na
šem okolí působí sensaci zprára, še se sde Gbletý
zapřisáhlý starý mládenec snsnoubil. Všeobecně'nly
četi jest otázku: „Jak to přijde? Co ae to stalo?“ —
Na jinak, neš takto: Dobrý ten muž je vyšším úřed.
níkem a obdržel ke svému 40letému jubileu od svých

podřízených a přátel darem skvostné stolní náčiní.ost nad tím byla mu zkašena pomyšlením, de
etolní náčiní beze stolu nemá vlastně žádného smyslu.
Aby rozpaky své ukonějšil, koupil ei hned velmi krá
sně vyřezávaný stůl. Nyníteprve zpozoroval, še stůl
ten nehodí se ke skromnému jinsk bytu jeho a růz
nost tato urášela jeho krasochuť tak, še se cítil epo
kojeným teprve pak, aš 6e veškerý nábytek se slohem
stolu shodoval. Po hříchu však zpozoroval, še pro
novomodní tařízení dosavadní byt jest příliš těsný.
Nechtěl-li část nově koupených věcí hnedle opět pro
dati, musil si opatřiti větší byt. Domácí pán měl ná
hodou takový k zadání. Stěhoval se tedy ze svého
starého mládeneckého bytu e těžkým srdcem do no
vých salonů. Leč jeho Jobann a poslohovačke nedo
vedli udržeti byt v nálešitém pořádku. Přijal tedy
do služby ještě sluškn a kuchařku. Chtěl se totiž ho
epodského života dle možnosti varovat. Než pořád
mu něco scházelo. Vládnouti armádě sloužících bez
manželky jest ovšem věc naprosto nemošná. Po všeli
jakých mrsutostech, podvodech, krádežích a p. roz
odl se konečně, če se ožení s chudou asi 30le:ou

slečnou. A tek byl ubohý starý panic k vůli stol
níma náčiní přinucen vrhnouti se na prahu stáří v
propast manželského ráje. Mládeneckým avětem to
škoblo. Otázka: Ženit neb neženit stává se akutnější
neš-li otázka, dojde-li k vůli Madagaskaru a Bílému
Nilu k válce mezi Anglií a Francií. Ti mladší mlá
denci připouštějí, še akočiti do ráje nemůše býti přece
tak hrozné, zvláště, skočí-li mládenecký seberrah do
něžného náručí asi dvacetiletého děvčátka, a vyhodísli
evé mládenecké, zatyrdlé srdéčko do devátého nebe
vroncím polibkem na růdové rtíky heské nevčstinsky.
Ti starší mládenci podporování jsouce rebelantskými
pány manžely, ovšem oponují, ano dělají v nepřítom

ností svých mábáslek dokonce | obětrukdi, y

ji úlávašnamítají,.šeláškaje oj vrhaa de vdovci se opěl daní,

Ples mládonců hospodářského opděř
ku pre okotí' Hradce Králové, ktorýse
konati bade teď v hotelů Brajbrové r Kuklenácl a
jehož čistý výnos určen bospodyňské škole ve Bíšše
rách a hospodářské škole v Kuklenách, vzbudil po
soriost krubů nejšírších a bude velmi četné narětí
ven též z Hradce Králové, Na plesu tomto dává si
venkovská elita celého kraje dostaveničko. V loni se
tento renomovaný ples noodbýval s ohledu na nestě

Ples jednotydivadelních ochotníků
v Dabalicich konati se bude dne 32. ledna 1909
v 7 hodin večer v hostinci pana Bůšičky. Vetupné
a korany. Téhoš dne pořádá ples hospódářeko-čtenář
ská beseda v Máslovědech.

Věnoček koželežských dělníků firmy
Zadrobílek Á Seyfried v Ku“lenách konati se buďe
v sobola dne 21. ledna 1899 v hoteluŠrajbrově. Ze
dátek v 7 hodin večer. Vetopné 60 kr. Hudba Bc
kola Kuklenského.

Ještě slovo ku konferenci jaterstran v Hradci Králové. Hradeckákos
rence zástupců katolických stran vzbadile v táboře
přátelském radostuý ohlas, naboť veřejně probláššné
další svorné spolupůsobení všem katolíkům zabezpe
dilo naději, še obé křídla společného hnutí katollo
kóbo badoa závoditi v ošitečné plodné práci ku pro
spěchu nsšebo lidu. V táboře nepřátelském, zvláké
v „Národních Listech“, vzbadílo toto prohlášení ky
selost, ježto svobodomyslníci veznali, že „v Čechách 'eb
skopat nemusí seobávatí Dadneů“, Jame přesvědčení,žeí
bez ronitence a bez vzdoru k episkopatů mohou kře“
etanští socialové vyrůsti k výšl svých úkolů, proto
sdílíme též náhled „Nár, Listů“, še se episkopat ne
musí obávati Dačovů a Stojslovských. Hlavní měse
bradecké diecése hodilo +6'avou neutralností nejlépe
ku žádoucímu dorozumění meri oběma strazema; al)
vyslovojeme nábled, že na zásadách vydaného prdě
hlášeníjest nutnodále' hadovativzájemnýpoměr1vý
měřiti obor působnosti té která rtrazy. K uveřějně
vému commuo'goé poznamenáváme, že v 3. odslavot
vloadile se do stylísace smínka opolitických spolcích,
0 Diché jest známo, še nesmí Usavírati vzájemué srazy
dle rakooských zákonů, Ra 4 odstavét o- závamostd
vydaného problášení dokládáme, -že“ nastíněné bódy
společného postapa badou v jednotlivych výkonných
výborech ještě propracovány a katolická vořejněst
budo sama dbáti s rpolopůsobřti, zdali se dodržují úmtdvý
hřadecké, V zájmu dobré naší věci pronášíme přádí,
aby přítomné doby bylo využito více k užitečné po
nitivní práci, než k novinářským polenikám.

Škola paříšských střihů:v HradciKtá
luvé. Chvalně známý učitel kresbyatříhů dle paříši
ské methody, braní míry a šití dámakých obleků, p.
Hanuš Kopecký = Pardubic, otevře v městě našem
kurs, vypočtený na tři měsíce, v němš bude podána
dámám příležitost, aby naučily so důkladně braní
míry a kreslení střihů, což má dojista pro každou ro
dinu cenu nemalou, Pan Kopecký pořádal jiš v cslé
řadé měst českých kursy své a všude dodělal te nej
lepších výsledků, jak vysvědčení, jichž se mu od ú
častnic dostalo, nasvědčají. Celkem vyočil dosud 1016
žákyň. V Hradci Králové pořádal první kura r. 1897
a došel týž plného vznání i nelse pochybovati, že i
tentokráte bude míti hojně šaček. Kure zabájen bude
dne 20. ledna s potrvá tři měsíce. Vyučoje se vědy
v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 8—11 hod. dopol.
Přihláškypřijímá p. J. Jeřábek, majitel velkozávoda
modního ne Velkém nám. Odporačajeme podatk'pazs
Hanude Kopeckého přízni všeobecné,

KOREK

Politický přehled. .
Říšské rada je svolánana den 17: ledns

d. Vídně. Po schválení posledné vykonených' vo
leb bude hned první čtení vládní předloby, o povo
lení branců na r. 1899. Budou-li Němci provozovatl
obstrukci proti státní nutnosti, odnesou své 'ednání
sami a stejně prý se stane i jiným stranám, které by
se proti zájmům státu prohlásily. Za takový nutný
zájem problašuje se též uklízení českoněmeckého
sporu. Ta strana prý to odnera která prý smír
avéhlavé zamítne. Bude-li prý se ve Vídní dělst
obstrukce, učiní prý se zasedání psrlamentu ná“
hlý konec. Jedni myslí, že jediná pomoc a mož
nost odstraniti z říšské racy křiklouny jest, pak-li
se sněmům vrátí právo voliti poslance ze svého
středu- do říšské rady, jak tomu bylo do r. 187%,
Jiní pokládají postavení minfsterstva Thunova za
neudržitelné a mluví o přechodpím ministerstvu
Kaizlovu, nebo buď.o ministerstvu Schonbornovd
anebo o ministerstvu barona Chlumeckého. Pozo*
ruhodno jest, že Plener po dlouhém mlčeníod
r. 1895 opět promluvil a hájil svou politiku za
Taaffa i Windischgraetre, Plener byl by Čechům
nejnebezpečnějším. Dr. Arnošt šlechtic Plener pra
vil 30,květ, 18godru Heroldovi, když tento potíral
punktace: Myslíte, až jednou získato vedení ná
roda, že jednoho dne postaveni nebudete předtotéš
postavení, před jakým se nyní nalézají steročeští
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ústupnosti různých stran, nýbrž ony jsou též při
rozeným, věcnýh závěrečiým bodetn velkého ná
rodního vývoje. Jest pravda, tákovýto mír jest
kompromisem; avšak byla to jediná možnost při
vésti Němce opět do snětdu .. ..« Dnes jsou
opět echoněmci mimo eňěm, veřejné mínění
v Německu je pobouřeno s proti Tbunovi zaujal
mladý císař Vilém ve Vídni stejné nepříznivé po
atavení jako jeho děd císař Vilém proti Hoben
wartovi a Riegrovi, Stísněná nálada mladočeských
vůdců nevěstí moc a sebedůvěru,

V Uhrách trvájí zeatky ústavní dále.
Předseda ministerstva Banffy, ministr Lukace a
Szechenyi konali porády ve Vídni za předsednictví
císaře, Mezitím vyjednávali také vůdcové uherských
oposičních stran: br. Apponyi s Horanszky, hra
bě Julius Andrassy a Albin Czaky, Košut a Po
Jonyi, dále opat Molnár. Vládě prý chtějí povolit,
aby na základě článku +. zákona z r. 1898
směla smluviti se s Rakouskem až do r. 1903,
za to však chtějí svobodné volby — ovšem jen
pro Maďary — rozšíření volebního práva a roz
hodování soudu o platnosti neb o neplatnosti
volby. Dále žádají strany oposiční odstoupení ba
rona Banffyho v příhodný čas. Protože jsou opo

-siční strány v menšině, tedy mnozí pochybují, že
by vládní strana musila tolik povoliti.

V německém říškém směmů stěžo
valí si ua oedostátek á drahotu masá zvláště ve
-přového, žádajíce usňadnění dovozu rakouského
-a ruského dobytka. Vláda chráníc německé země
dělce vyslovilé se proti úlevám.

Rakousko a Spojené státy ame
"pleké povýší svá. vyslanectví ve Vídní a Wa
shingioně na velevyslanectví. Rakousko musí hle
dět, sby své zasteralé obchodní smlouvy z roku
1834 našemů obchodu a zetnědělství přispůsobilo
a takto odbyt našemu zboží do Ameriky pojistilo.
Americký vyslanec ve Vídni Tower jmenován ve
lévyslancem v Petrohradě a tamní velevyslanec

„Hitchcock jmenován ministrem vnitra Spojených
-státá, Amltřicté vyslaněctví ve Vídni povede zatím
legační sekretář C. V. Herdliska (Hrdlička ?)

Ve Franmiil židy a liberálními protestanty a
také-katolickým: jejich spojenci demoralisované, trpí
nesmírně vládní autorita. Vojsko k vůli židovské
mu Dreyfuszovi strteno do bojů stranických a
nyní prohlásil předseda senátu nejvyššího soudu

"Odréshaj de Besurepaire, že nejvyšší soud, vláda
a státní návladní očividně nadržovali apřežencům
Dřějfusza, podplukovníkovi Piguartovi a jeho ob
Hějci Laborimu, prozrasujíce mu výpovědi všech
svědků a tázajíce se, co o těchto výpovědích saudí.
Vójsko a soudy, spravedlnost, moc a česť Francte
"v rukou kapitalistických vykořisťovatelů katolic
kých Francouzů trpí. Komu mojí Francouzi věřit?

dcům strannickým a prodané a zrazované af
vádě ? A nyní vidí s úžasem Francie, že na moři
st- nétnůžé s Angličany vůbec měřit, neboť tito
májí pětkrát tak silné loďstvo jako Francie a sil
řější, než-li Rusko, Německo a Francie dohro

dy. Anglie může Francouzům na moři malo
thócným sebrati Madagaskar, africké osady na
Kóngu, Nigru, v Asii a v Americe jako sebrala
Atnerika veškeré osady Španělům. Bez jediného

jhrřelo musili Francouzi urtonpit Aogličanům naNilu, v Šangeji a v Číně. Toť hrozná poražka
a smutné výsledky Ižilberální rebupliky, ktelá
sa! 27 let vede Francii od porážky k porážce —
„Nýní se těší Francouzi, že Německý císuř navští

:oěvětěvy zlepšení obchodních styků s Německem.
Na FHllpimách troří nové ministerstvo

uidžové bobatí, v Madridě o v Paříži na vysokých

bolistí kupci a plantážnici, kteří prý jsou presi
dentovi Aguinaldovi velice oddaní. S Amerikou

„chtějí smír, ale nechtějí se dáti od Amérikánů
-zabrati a podmanit. Bude-li nezbytí, jsou odhod
dlání vésti proti Amerikénům drobnou válku až
do krajnosti. A tyto na evropských vysokých ško
Jách odborné vzdělané vynikající muše pokládal
"bojovný pastor rennský ve své naivnosti a nevě
«domostiza' divochý|

NN M
Zvěsti z východních Čech.
ENového Hrades Králově, JehoBi

-skopská Milost nejdůstojnější vrobní Pastýř Eduard
Jan Nep. ráčil jaku jiná leta 3 tento rok aděliti kon
ferenčt sv. Aotonína Pousí. v Novém Hradci Křálové
AWul.-r. č., za" ktěrýšto štědrý dar vzdává konfe
res pejariečnější díky a upřímnépZapáťPáú Báh!“

Olrudlnčký vílilířtát opssla zavázal
"06"přátíti na'Adaibertinadi po pět rokn tyto dařy:

Kvěcti aděkan Hajsler po 20 2l., arciděkan Walter,
ifarářové Krátky, Bartoš a Brdiček po 10 sl., prof.
dr. Plešinger, faráťfové Klapal, Tichý, Vykoukal, Bar
víř-a Hnátek keplani Mikoleckýa Zuzánek,po5 zl.,
„prof. dr. Košťák 4 zl., kaplan Jiříček, katecheta Šan
«dera, spirituál Podhráska, katecheta Liebich, admi
„nletrator Štefánek, kaplan Tojoveký a Josef Vaněček,

sáo. kaplan Čada a koplan Mikasapo 3 zi., koplan
Jalka, katesbote. Balcár, „a farář. Bál po 2 el., tedy
dělkemročně 200 sl. Zaplať Pin Běh| Vívaot se
gooatdo!

Že Nachdela u KutnéHory.Na pátek dne
6. ledna těšili se u nás i vobcích přiškolených velcí
i malí. Byloť suámo, že učitelský sbor školy naší
připravoje na ten den s dí-kami vánoční zpěvohra:
„Jesličky“. Vedením p. ačitele T. Kašpara s chvály
hodnou pílí ostatních pánů sboru — naovičenobyh
vše tak dokonule, že provedení malých zpěváků vzba
zovalo všeobecný podír a všichni protoklidilí seslou
ženou ckválu. Návštěvai «dalekého okolí byla veli
ce četná: později přišli více do sálu ani se nedostali,
takže hru tu bylo opakovati ještě v neděli. Proto ta
ké finanční výsledek, který obrácen bude ku zakou
pení učsbných potřeb chudým žákům — byl pěkný,
sešlo se téměř 70 zl. 9 díky jest mi též emíniti se o
laskavé ochotě pp. Býgla a Buska ze sousedních
Červených Peček, kteří velice umělým průvodem ka
sdařilému provedení svěvohry té velmi platněpřispěli.
Zdejší, se minulých Jetvelmi čilí, divadelní ochotníci,
kteří pořízením věžních hodin na dlouhá léta památ
ku svéh působení zanechali — zase letos chystají te
v nejbližší době sehrati veselobru z venkovského ži
vota: „Paní předatavená“.

Z Kutmehorska. (Z krahů rolnických.
Jsko jinde na Polabí, tak i u nás rolnictvo dosu
větším dílem zabývá ze řepařatvím. Že při kartelech,
kterými cukrovary oproti rolníkům postavily me na
stanovisko velmi celý stav poškozující, všecka práce
setkává no se siském bídným, jest patrno. Než mno
hý rolník nemůže si nyní pomoci a musí chtěj ne
chtěj pěstovati řepu a býti téměř otrokem cukrovaru,
Ještň dobře je tam, kde rolníci sami přímo uzavírají
smlouvy a to buď apolečně nebo prostřednictvím své
ho člověka. Věak ani tento spůsob nebyl mnohým

pánům milým a z „čisté“ lásky k rolnictvu tak dlouo pracovali, aš sami do rukou dostali agenturuku
usavírce řepy. Kdyby to byli lidé potřební, nebylo
by to snad ani divu, že te schání po nějakém šivo
bytičku, ale kdyš se takového řemesla chytnou doktoři,
to myslíme, že není příliš chvályhodno. A takového
agenta dostalo právě naše Kutnohorsko, ten kont naší
milé vlasti, kde cá panovati ta největší svobodomysl

nost a te největší obětavost pro rolnictvo. Ten, kterýmá pro sedláky vždycky pohotově plný pytel hesel
o svésomoci, O povznesení stavu, který, kdykoliv se
jedná o nějakou politickou komedii a zbubnovanou
paráda, nemůže dósti „zemanům“ napochlebovati, ten
pro bídný groš stávé ao přisluhovačem největších
škůdců rolnictra — enkrovarníků. Ptáme se, jak na

mu l“ Advokát k prafán, lékař k pacientům asedlák k řepů.Zoš ae ale doktor plésti do řepy,
do kanálů, dosilňic, to je špatným prováděním hlá
saného hesla. Nejvíc a nejkratěji stíšen je tím s rol
níky jeho nejodanější sluha a největší přítel, kterému
jedním mšikem ee vlěcko ztratilo = raky i stavění
silnic i ageutnra řepateká. Teď prý z toho ze všeho
sekne svobodomyslností a dá se k těm klerikálňm,
kteří mají přece evědomí a místo dřívějšího vyha
vání Obnovy stune se nejhorlivějším její rosšiřova
lem. Inu není všecko slato, co se třpytí!

Z Vínař u Žlebů v minulýchdnechvy
pakl tu o sedmé hodině večerní požár, který zachrá
til stodoly pana Sveřepya Chadraby a úplně je zni
čil. Škoda jest dosti značná, ač postižení byli částečně
pojištěni. Příčina ohněnení známa, dle všeho založeno
bylo z nějaké msty.

Z Nové Paky. (Dar. — Divadlo.) : Příjem
ného překvapení dostalo se na evátky Vánoční m
farníma úřadu. Dcálo totiž krásných 12 postříbřených
svícnů jemné práce, k ozdobě oltáře klášterního chrá
mu Páně. Věnovala jetáď neznámá dobroditelka, kte
rá před nedávnem zaslala slatou monstranci a cibo
riam. Zaplať Bůh! —Dne 1., 6. a 8. ledna sehrál
snažívý zábavní odbor Katolické Jednoty „Vánočal
bra“ od V. Majera se zpěvy od Pfeiffera. Po všecka
představení byl aál v hostinci p. Nálevky v pravém
slova smyslu přeplnén, a mnoho ještě lidu odcházelo
nedostavů: jiá vatopenek, Škoda, že uál již zadán
k zábavám! Soubra byle velmi dobrá, ač mnozí sa
čátečníci poprvé na jevišti ae objevili, Zejména sta
tečně ai vedly dámy: sl. Šramlová, Kotyková, Fejfa
rová (anděl) a Henzlová. Z pánů vynikali pp. Knap,
Suchardové, Kaudl ml., Kynych, Tuma, Malý a Poli
čaneký. Krásně vynikla skupina u jesliček: sl. Šal
cova (Maris) a p. Sucharda (Josef). Zpěvy vroucně
přednesené velmi se libily. Též i kostymy, věrně hi
storické, byly dovedně a vkusné upraveny od p. Kau
dla ml., jemuž v té příčiněvšecka chvála patří
Osnámení nám laskavě zhotovil vp. Fr. Knapp z Ou
bislavio a vstajénky vp. V. Rameš. Ač ceny byly
velmi nízké, přece obnáše! hrubý příjem124 zlatých.
Jednota může býti hrdá na svůjodbor, a tento úplně

spokojen s výsledkem morálním a finančním. Největ=ch zásloh si získali pp. Kaudl ml. a Knapp. Další
Činnosti voláme vřelé:Žáař Bůh!

Ze Nezemie. Zdejší katolická řemeslnivko
hospodářská Jednota pořádána den Nejsv. Jména Je
šíš 15. t. m. o 3. hodině odpolední důvěrnou echůzi,
ve které promlnrí známý, oblíbený řečník pan Václav
Myslivec, redaktor s Prahy „o křesťanskémsoci
alísmu“. Bratrské spolky jakož i hosté jsou vítáni.

Od Litomyšle. (Otevřenýlist p. Alfons
Šťastnému « Padařora.) Milý Pane! Dočetl jsem se

nedávno „v Kat. Listech“, še je dal ve svých listechvytisknoati větu: „Roznm lidský nemůže si předsta
vití svět konečný, nebot by potom vědy zůstávala
otáska „co jest za koncem světa“?: a protojest svět
nekonečný“. Z tobo ovšem ještědálší úsledky vyvo
zujete. Ále, milý Pane, tomu nemohu věřiti, še by
rozom Váš nemobl si svět představiti konečný. To
jest přece velmi snadné, svět si konečný představiti.
Slovem svět přece rozamíme všechna tělesa vesmíru,
se vším co ne nich jest, tedy naši zemi a tělesa mi
mo naši semi všechna — jak říkáme „tělesa nebeská“.
A tu jest mi přece docela snadno, představiti si těles
těchto množství, které jistým byť i ohromným číslem

končí, ale právěnaopak nemožno mi jest, předatavití
si mo | nekonečné, nikdy žádným.číslem 00 Be
končící; těkovou představa ai vytvořití jest rozumůt
lidskému naprosto nemožno. Ale ovšem zároveň ne
možno jest, předataviti si prostor ukončený, proi
tu skntečně, jak píšete, nepadá vědy rozumu my
ka, có jest dále za tím prostorem, který bych chtěl

nějakou hranicí obmeziti? A to tedy asi chtěl jsteHci, še si konečný prostor představití nelze, ale za
měnil jste pojem p ra s pojínoů avětk. Pohěvadě
tedy rozum lidský kónečný prostor si představiti ne
může, musíme za to míti, že prostor nekonečný jest,
s s tím nuťně souvisí myšlónka Boha. Tělesa hmotná
totiž nemohou zanjímati nekonečný prostor, poněvadě
nelze si nekonečnou řadu těles hmotných myslití, ale
přece jest prostor nekonečný, poněvadž jest Bůh,kte
rý jest nekonečný číli nesmírný. Dedakuji to takto:
Poněvadš si musím prostor mysliti nekonečný, tento
prostor však si nemohu mysliti prázdný — hmotu
nekonečnou však též si mysliti nemobu: musím si
mysliti bytost bezhmotnon, která jest nekonečná, ©

roto še nekonečná také nejdokonalejší — a to jest
ůh. A jak přijduk tomu, že co jest nekonečné, mu

sí býti nejdokonalejší! Takto: Co jest bez konce, musí
býti též bez začátku; neboť co začalo, musilo začíti
něčím konečným a musf pokračovati, jestliže to po
kračoje vůbec, řadou ustavičně se něčím končící, ne
níť tedy nikdy nekonečným: nekonečné. tedy nikdy
nesačalo, nýbrž bylo vědy, čili jest věčné. Věčné jest
však také samostatné, od ničeho nezávísící, neboť ni
kdo ma nedal původ neb začátek, jest «amo nutné,
zkrátka dokonalé, a sice naprosto dokonaléčili nej
dokonalejší — tedy Bůb. Nekonečnéjest tedy Báů.
Ale svět hmotný nemůže býti tím Bohem, neboť není
ani nekonečný, ani nejdokonalejší. O tom mne pře
evědčuje rozam. Nemůžeť si rozam představiti hmotný
svět nekonečným, ajiž proto také ne nejdokonalejším,
poněvadž jen nekonečné jest nejdokonalejším. Ale ta
ké skašenost ozývá se proti dokonalosti nynějšího
světa hmotného, neboť učí, že hmota, i kdyš ai ji
představuji jako člověka tedy co nejdokonalejší, ovšem
po hmotařsku, není dokonalá, nýbrž velmi nedoko
nalá. Viz bídy a strásti člověka, smrt, vraždění vzá
jemné atd. Když tedy tou nejdokonalejší bytosti bmo
ta není, nejdokonalejší bytost však býti musí, pomě
vadě nekonečné, které si mysliti musím, tak vyda
duje: musí to býti bytost bezhmotná čili dachová,
Nemůžeme ovšem ani tato duchovou nekonečnou by
tost svým rozumem obsáhnouti, poněvadž jest náš
rozum rozumem bytosti konečné, obmezené, alep
jiš pouhý lidský rosam mnohem snadněji ckápe, še
jedna nejdokonalejší bezhmotná bytout jest nekonečná,
neš že by byla řada hmotných těles, z nichž kašdé
jest obmezené nekonečnou. A nyní, [když známe ne
onečnost Boží a nekonečnost prostora) bude nám též

dovoleno, mysliti si, če ten konečný hmotný uvět —
vesmír v tomto ne onečném prostorn ustavičně krou
ší dle vůle Boha Sivořitele dále a dále, tak že nikdy
na jednom a témž místě nestane, aniž se na tatáš
místa zase vrací. Proti tomu zajisté nic nebude míti
astronomie, a srovnává se to dobře s písmem avstým,
kteréž praví, že vesmír jest v ruce Boží jako míč.v
ruce člověka. A tak blel Dle Vašeho přání by také
ten hmotný svět pfece jaksi vyplňoval (lépe postupo
val) nekonečnéprostory, arci ne najednou, nýbrž po
stupně, a na otázku, co jest dále za světem, bude
snadná odpověď, totiž: „mimo Boha neskončeného
jest tam zase svět, neboť meri tím, než jste otásku
vyslovil, již tam mohl se octnouti. Má tedy ten ko
nečný svět v tomto způnobu jaksi podíl čili účasten
stenství na nekonečnosti Boží. Tak si představujete
též duchové avěty, totiž sbory andělů a svatých t. j.
nebe, sbory duchů zlých t. j. peklo, a sbory duší se
očistujících t.j. očistec, ne uzavřené na jednom stále
prostoru, nýbrž v nekonečných prostorách Božích stále
se pohybující a tak Boha a Jaho díla buď s radostí
poznávající a oslavující, aneb v trestoplné čalosti
vyznávající. Vidíte, že my tbeologové nepřicházíme
do žádných sporů ani s rozumem ani s vědou, ale

řece vyznává ne, že nejlepší opora víry jeat zjevení
Boží, za které nám historie račí. Neplatí tedy, jak
jste napsal „Credo, guia absnrdum“, „věřím, proto
že jest to proti rozamu“, nýbrž: „Credo, guis revela
tum eť rationi consentanenm“, „Věřím,poněvadě jest
to zjeveno a rozumu neodporuje, byťto býlo nad po
chopenírozamem“. 2 .

Tentýž, který Vářů před dvě
tmaroky soukromě zaslal trak
tát o shodě víry s vědou a
donfá, še jste ho obdržel, ač

m se o tom něllózvěděl.
Z Krkemeš. Je povánocích Lid horský

slavil je emutně. Nejde tkalcovina, Prnsko nuvalilona
zboží tkalcovaké zatím z 80ti na 80 marek cla z im
centu. Co mají ti ubozí lidé nyní dělati, neboť půda
je nevyživí? Zebratise stydí a tak jedí jednou denně
a to suché brambory. Kdy pak přece páni ve Vídni
prohlédnou tu krásnou allianci s Pruekem? Dokud
se z Krkonoš posílalo zboží do Raeka, byly u nás
peníze, ale dnes je trochu bídy. Nebylo by dobře,
aby čestí obchodníci u české spolky zase jen české
krajany podporovali, myslím, že bychom n nás v ka
ždém obora postačili. Jak je to směšné: Český len
lacino židy skoupený přejde do rakou německého to
várníka, ten přízi upraví a posílá za anglickou ubo
hým tkalcům v takové ceně, že sotva mohou [rraco=
vati. Příze se adělá, tkadlec sboží prodává, ale bídně,.
zas zboží tovární bavlněné stojí naproti a avojí lácí
vše ničí a hubí. Židovská společnost staví novou drá

hu s Martinic přes Silemnici do Roketnice, to krásnépojiserské údolí v krátkém čave bude v rukou cizinců
a domácí zase nic — „inu chodilo to tak od dávna
může to jíti ještě Zahynulo na horách přádlo, seká
ní a navlekání skla, sahyne také poctivé staročeské
tkadicování a páni,kteří z toho lidu zbohatli, odstě
hají se do Vídně. Národ náš v mnobém pokročil, ale
v tomto oboru je nejapný a nevšímavý. Máme u nás
mnoho Jetos sněhu, zvěř a ptactvo stěhuje se z vrchů
do údolí za potravou, turistika přestala jem skiáni
provozují sport lezouce na Žaly neb kotel, kdeje ne
bezpečno pro sníh a mlha. V maohých školách mují
simní prázdniny, děti vykukují polonahé okny v cha
lonpce je nyní teplo ale bída na bída. Dostaly sice



letos dítky z Prahy dosti obleku a pomůcek školníchale toho se nenajedí, tatínek jde a bti tucty šátků do
Jilemníce neb Vrchlabí, ale nese je zpátky i co bu
deme jísti, děti, nevím, volá a dětem se upláčou oči.
Bůh to napraví :

Neštěstí. Žačka II. třídy Čeřenská táhla v
sobotu jdouc ze školy svou spolužačka Anna Hanous
kovu v běhu prudce za raku, až tato upadla a ros
tříštile si pravou raku v předlokti. Pan Mdr. Klum
par dal těžce zraněné raku do deskového obvasu.

Dar Ústřední Matici školské. Nejdů
stojnějšívan biskup Edvard Jan Nep. Brynych
daroval Ústřední Matici školské 10zl. na místě vstup
ného do sobotního plesu dne 4. února 1899 zdejších
odborů Ústřední Matice školské.

P. T. pánům čtenářům Obnovy. Ží
dáme opětně přátel našeho listu, aby nám se svého
okolí laskavě zaslal adresy těch pánů, dam, spolků
a hostinců, kteří by „Obooou“ předplatiti mohli a
chtěli, Kdoš dostal o jedem výtisk více nebo na
ukázku, tedy prosíme opětně, aby je šířil dále a
jmenovitě po čelně mavštěvovaných hostincích, aby

katolický lid na obsah časopisu „Obnovy“ wpozor
něn a k jejímu odebírání vybídnut byl. V mnohém
domě odebírají dva i tři erempláry „Obnovy“. Je
den čtou doma, druhý, třetí, čtvrtý atd. šíří mezi
lid. Fo tomto vysvětlení smad nikdo nepřijde do
rozpaků, co má s druhým ezemplářem „Obnovy“
činiti. Obsah „Obnovy“ jest věcný a bohalý na in
struktivní články politické, hospodářské, sociální,
vychovatelakéa náboženské, Také o zábavný a poučný
feuilleton a správy je postaráno, aby každý v „Ob
nově“ něco pro něj zajímavého našel. Naší snahou
musí býti vyhověti dle možnosti nejširším kruhům.
Starce těší měco jiného než mládež, kněze a laika

jiné věcí a tw je třeba jíti slatou střední cestou
aniž by bylo třeba rozhodné tendencí v něčem 84
dati. Čímvíce a rozmanitějších opráv dostaneme,
tím bude lépe ovšem pro nás 1 pro čtenáře, Re
dakce a administrace „Obnovy“,

(Zasláno.)

Do Deštíného u N. Města nm.MH.a okolí.

Ve „Freies Deutsches Volksblatt číslo 104. ze
dne 24. prosince 1898 byl napaden kooperátor z Dešt
vého.

Pieatel začíná tím, že kooperátor je Čech, více
mu nemůže vytknouti £ že obyvatelatvo zdejší ně
mecké k tomu lhostejno jest. Litaji pisatele, že neví,
kdo štvaní proti kněžetvu zavinil, že obyvatelstvo
německé nemá kněze Němce a podotýkám, že nechci
pisatele považovati za štváče, neb kdo by ee chtěl z
toho těšiti, jak se dvě národnosti rvou, ten jistě není
řádný muž; považuji to pouze za malý příspěvek a
poznámku, aby jinak pisateli nepatrný kooperator byl
i jinde znám. Ovšem týká se to obecenstva jiného
neb zdejší ví, že jsem Úech,což jsem také nikde před

řádným a tichým odyatelohvem zdejším německé národnosti nezapřel věda, že tomu, kdo zapřel svou ná
rodnoeť, nepatří žádná chvála.

e prý v kázání svém 18. prosince m. r. svou
špatnou němčinou jsem vzbudil nelibosť a netrpěti
vosť „mnohých posluchačů“. Nevím věru, zda těch
mnohých jest přes 20 a to musím podotknouti, že

bylo v kostele velmi ticho (měnechenstill a že teprvepo 4 měsících najednou mluvím špatně německy —
před 4 m. t. j. před kázáním mlovil jsem snad lépe —
podivná věc. — Kdo ztěch věrcích má to býti, nevím,
snad jeden pán na choře a 2 podchorem, kteří ná
hodou teké jednou horlivě a ochotně zbystřili slach?

Vyčítá se mi nelosjálnosť, že prý jsem nebyl
na slavné mši 2. prosince. Nejsem povinen pisateli
těchto řádků se zodpovídati jest k inkompatentní —
a pak on co „horlivý katolík“ může věděti, že vždy
jsem se modlil pří požehnání zacísaře. „Cylindr“ arci
nenosím, ale proto nejsem čpatný Rakušan a pokrytec
jako mnozí, kteří provolávají aláva muži, hanbě to
parlamentu rakonského bez emýšlení rakooského a
pak si zazpívají rakouekon hymna, poněvadě
musí. Dále jsem pronesl slova, z kterých hledí těžiti
kapitál, slova, která však jsem pronesl schválně —
bych se dověděl o opřímnosti jistých lidí.

Nebylo by mi milé, aby časopis Vašeho drahu
psne dopisovateli, mě co kněze chválil.

Jate seznámen dobře se zdejšími školskými po
měry, ale je to divné, že Vaší pozornosti jen kněz
dává látku, kněz, který se nikde neopil, ani nehrál
karty, ani nerval, jako we stává často v „nejlepší apo
lečnosti“. Jen o knězi mluvíte. Ale tomu se divím.
že Vám uniklo, že v Deštném děti nejdou ze školy
do kostela vedeny pány učitely a že přece, což velmi
zajisté jest chvalitobné, jinak na významné dni Veli
čenstva se přece to podaří do kostela dovésti mládež.

Proč ne tedy za slunných neděl? A že na ji
stých dvou školách anodlí ae modlitbu necírkevní po
vyučování, která má tu jedinou krásu, že jestkrátké
tak že zdá se, jakoby učitelé pospíchali domu.

Pozoraujte všestranně |

"Tržní zprávy.
V Aradoí Králové, dne 7. ledna 1899, th

přenice zl. 7775 až 820, žito sl, 5.50 aš 6-10, jedmen
4 80 až 65-40. oves zl, 280 až 296, proso zl. 0:00 a
000 vikve el. 490 až 500, hrachu zl. 840 až 9-60
čočka zl. 14-60 až 16:00, jáhly zl, 9-00 až 000, krup
8:00 až 21-—, bramborů zl. 1-20 až 1 30, máku 19 zl.,
lněného semene 8 al., 100 kg. šitných otrap 6-25 ul.
1 kg. násla čerstvého 100 sl., 1 kg. vádia vepřového
0*80 zl., 1 kg. tvarobu 0-14 zl., 1 kopa zelí 2-00 z.
1 kopa kepusty 100 zl., 1 hl. cibule 2-60 zl., 1 kopa
drobné zeleniny 0:60 2., 1 hl. n:rkve 0:00 al. 1hl. ja
blek 0-00 zl., 1 hl. krašek 0:00 zl, '

Starba varhan a výrobě harmonií
závodo pana

Antonína.MělzraveteímOjnů
v Hoře Kutné.

Po dlouholetých akušenostech nabytých v 'cixině,

doporačujemes. ki stavbě varhan mimo soustav kuželo
vitých, též stroje pneumatické a elektromagnetické. Mo
dell k nahlédnutí v závodě se nalézá. Veškeré opravy a

franko.
prodej. o

Dekorační malit a poslacovač

| JAN BARTA
: v Rychnově U En.ré náměstí čis. 79.Komodoore

malby ohrámů a po- "Z
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobízen v barvách i kresle
ných,dle zaslaaých malých podobisen,

za jichž správné provedení se račí.
Ceny co nejmírnější. 369

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech alozích s přilože

nými rozpočty.
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věcné loterie

WB“Kupujte české losy. "98

výstavy archi
tektury a inže0 SJ = vPraze.

Manirfhr:Demantový šperk
v ceně 25.000 korun.

Celkem200) výher v esné1)0,J0Ů kor.

Cena losu 1koruna.

UB*Založeno 1843.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
doporučuje

svůj hojně zásobený sklad zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, kapesních v cenách mírných

8 se zárukou.

OOOO00000GO
Z.aloženo r. 1821.

Nejstarší závod soukenický
v Rychnově n. Kn.

firmaJosef Jaroš
(majitelAnt. Jaroš)

nabízívelk výběr látek pro dobu

pdzimní a zimní
všeho druhu v cenách rejmírnějších.

Zvláště uposorňuje na látky pro
vld. duchovenstvo a úřednicívo.

Svůj:ksvémul

Vzorníky na požádání franko. Objed
návky vyřizují se vzarně a rychle.

Na zvláštní požádání prodává se
též na splátky.

ICenynejmírnější!

o Založeno r. 1821č
COOOOO000000000000

SRB“ Nejlepší

slovádkou slvovicl
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

Ohruní máml:: Kotva.

LINIMENT. CAPSICÍ COMP.
. z Richtrovy lékárny v Praze

uznává ý bolesti utičající natiráni;jest
na ARÁJEv vžnk lékárnách m kr., 70 ko An
Všeobecně oblíbený tusto

„domácíprostředek
Zádej vědy j původních láhrích s naší ochrannou

sám ĚStVo A akrovyláká . ,patrn a ve S a
ochrnanoumámhvu = Původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého fyz“ v Praze.

Dlabačovi české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 26 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
= | kg80kr.,— zl.,190zl. —

Císařské suchary
1 kg 160 21.

Čajové zákusky
1 kg 1950 zl., 1'80 zl., 310 zl,

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!l —=—=
1 kg 250 zl.

Velkývýběreukrovinek na vánoční:
stromek krabice 1'— zl. až 450 zl. a výše,

Velkývýběrdortů, enkrovimek ku ho
stinám a pod.

Poštovní sásilky Akrát denně od 5 sl. počínaje

n franko stanice.Zas

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

LUDVÍK NEJEDLÝ
dokorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male“ kostelů ©
při trvanlivé malířské technice,

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restanruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (8)

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

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.Cognac

Cognac“ vína ovocného, šestiletý, t litr po1 zl. 75 kr,

Slivovici starou 1 litr po Bo kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, trlitr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa 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 15 pro“

cent. ji
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jmena obrasyMadony a Krista, právě vydané„zvolení Jiříka
: Poděbradského“, „Oldřich m Božena“ atd.

E5“ výhodnějínežjinde. "i

Oltáře a veškeré práce kostelní provádí so přesně dle slohu

Geylon pravý

pro severovýchodní Cechy

solidně a levně. Santos balíček
Viktoria jemné chuti

jo“ Dále odporučaji uvůj nově zařízený Manilla
: a
Sa Středoamerické druh:amobehod papírnický kávyvícedrubů'
6) šemi druby papí třebami pemcímia kreslicími, Jíst

+ nk „,pohledy,alba,kanotyutd.atd. Nás kant

E OJ- Skvostnénovépohledyúvojité-JN — | herornů ká
|Mo >F*anorama Firadeo Králové« Guatemalavolejemná
. A — vlastním nákladem. =— Monadoapret.OAO o an

deciKrálové,
Hlavní náměstí.

óbg.. . < < 2.2. Balm
Bkg . . -22... 68 BOkr
bkg.. .. 2.2.. 62l—

bkg.. .. . . . 2 6 zi.—
bkg . . -+ < <. 62160 kr.
bkg.. .. ..2.. al
čkg . . < .<2.2 42.2 721.50 kr.
5kg.. . 2.2.2. 88m
5kg . . . . <... 821.50 kr.
bkg.. . -< < < +. B8zl 60 kr
bkg. <... <. < <. 921.50 kr.
bkg . 9zl. 50 kr.

2-10, a 2 zl. 20 kr.

za ceny nejlevnější.

TSálE „ALAlDERÍÍDa“
Vyučuje se:

v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 8-11
hodin dopoledne. ———————

Kurs trvá 3 měsíce a plalí se za celý kurs

o vzácnou přízeů znamenám se v úctě pánové dosáhnou její užíváním mohutného kníru, zá
Tyglík 80 kr., pošt. neb

eškeré původní Šicí stroje= 4
pro domácnost a živnostníky *A4

p ©BED“ dodává pod 6-Jeton zárukou, též na splátky "MB | j |

u „Te Svitarech ALBERT R. ŠŤOURAČ. (enníkyzdarmaž
RÁ Cestující se přijímají na stálý plat i na provisi Ž :

ň SMP DELADRAKA IRO)DORO DROGRO ARGICBUL š>V

Jan Stoupa v Praze,
Václavské náměstí číslo 32.

dvporučuje

záolony krajkové bílé, zdolony krajkové creme, záclony krajkové barevné,
záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story) záclony lá
kové, záclony marokánské, Záclony azminsterské, záclony žinilkové atd, v

nejbohatšímvýběruv továrníchcenách.
Wap“Ilustr. cenníky zdarma a franko. m 259-4

Josef Krejčík vwPraze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612-VII.
Sklad Elišdina třida č. 24.

doporučuje uctivě
svéchvalněmáné: Sochy, oltáře, křížové cesty,

Jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpověd. ly, evicny,lus pultyM KANO dl oak kostaká 6
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení.:
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně

: franko. a.
ZUR KX

soukeník

J dll Horák, vRychnověn,K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,

látkyna 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 aplátky bez svýšenl cen!

OXOROKOXOXKOK
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Dovolujisi P, T. cténémuobocanstruaemiti, že otevřela jsem v Hradci Králové ©
kové tříděč. 267 odomd p. Jos. Mikše

obchod prádlem a 'plátnem
a doporučuji týž co zde toho druhu nejlevnější.
Košile střihu vyzkoušeného, límce, manžety, ru
kavice, punčochy, ponožky, šle, prádlo dámské a
dětské Vzorná domácí práce. Výbavy pre
pány a dítky zhotovují se přesné dle vzorua
míry. Zástěry ku hyňské a vzdobné, spodní sukně,
stolní prádlo bílé a barevné, ručníky, kapesníky,
krajky, vyšívání Švýcarské, přetisknuté látky k vy
šívání, bifony, širtinky, plátna prostěradlová, jemné
véby, prádle, damašky, sýpky, kanafasy, piky,
b rchenty, a veškeré v obor tento spadající zboží
rukodílné. — Ujišťuji, že jedinou snahou mojí
bude obaloužiti P. T. obecenstvo vždy dobrým m
solidním zbožím v cenách továrních, při malém
zisku a tím al přízeň a podporu pánů odběratelů
zabezpečiti. V téže pak doporučuje se

s velherou úctou

Irena Kubíčková.IOC
išyví

pozdetávající z 5 krásných vysokých pokojů, sřád
ným pěfslašenstvím v L patře hotelu „Merkur“,
hodící se výborně svou úpravou a zařítením pro
advokáta pronajmu. Byt jest od I. července L. r.

k stěhování. Bližší u majitele

F. Chrudimského
v Hradci Králové.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEKKNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlsstní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

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

daného

8 pérovkya žíněnky,E
spony a záslony do okeu, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 181

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatníh a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše slině w ohni zincené a otříbřené začseručí
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platitl možno též ve lhůtách. Opravy,
snovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svócené se strrsením Jeho biskupské MI
losti. Starý 'tátešítřdí'eůše se vykázati četnými pochval
nými přípřsy P. T. rákaraíkůa odporněuje se tedy k sa
koupení a čprávý- kafieků, monstrancí, ctborií,relikviářů
nádobek ná 'sv. oléjé, lamp. luceren, Instrů, kaditelem,
técků na křest, svícnů, paciúkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Výbornou chuťkávy docilile

přísadra

ydrovy

JOSEF ŠTĚPÁN.
závod poslanaračský v Pardabisích

opravuje jakoš $ nově staví

oltáře, kazatelny, všeho drahn sochy a veškeré do,
obora toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

Dík a doporučení.
Nákladem Rolnické záložny ve Vel. Újezdě

opraveny a rožšířeny varhany v temním chrámu
Páně firmou

Antonína Mělzera,
stavitele varhan v Kutné Hoře.

Vežzeré opravy, jakcž i rozšíření varhan o 4 rej
atřícíchso vší potřebnou mechanikou, provedlasmí
něne vlastenecká firma k úplné spokojenosti a za
tak mírnou cenu, že oížepsaní cítí se povinnými
p. Antoníra HOlserovi tímto

veřejně díky
vzdáti a k pracím v jeho obor příslušným vem „E
důstojným farním úřadům, kostelním výborům i
ctěnému obecenstvu jej co

mojchvalněji doporučití.
Ve Velkém Újezdě, dne 27. prosince 1Ag9.

Karel Kubajura, Jan Řoutil,
předseda kostelního výboru. ředitel záložny.

Antonín Koniny, J. Libosvar,
farář. tarhaník,

Úspora! Koždý člověkPozoruhodno| ŽS hmu
B- množetví| líbovio,druhu

die libosti, daleko levněji kupovaných. Výroba líhovinjest
takřka tajností v rukou ž.dovských. Návod k výrobě ka

"Wyhláška.
Dyem 7. ledna 1899 počinaje, vylo

žen jest dle 6.72. sř. ob. rozpočetí příjmů
a vydání obecních důchodů, obecní ply
nárny, účtu pevnostního a veškerých
fondů a nadací král. věnn. města Hradgca
Králové jakož i c. k. okresní fškolní rady
pro král. věnné město Hradec Králové a
všech školních nadací a fondů u pode
psaného úřadu purkmistrovského, kde lze
po 13 dní do něho nahlédnouti a připo
mínky k němu činiti.

Purkm. úřad v Hradci Králové,
dne 6. lodna 189.

Starosta: ,Dr. Ulrioh.

TABULKY
s modlitbami:

k požehnání „Panem de ooelo“,
po mši sv. „Zdrávas Maria',

do istie s modlitbami kněze při ebláčemíA hostužolbnýchrouch
Krázné provedení písmem [ způsobem[misaálovým. Iro

vají se nelapené (po 16 kr.)jinenalepená, 1
Prrní dvě tabulky v úhledných černých deskách WOkr

Objednávky vyřizuje

ždého druhu adělí, za jeden recept na stálé upotřebení 1
korunu. Eesence k výrobě lfhovin též lze u mne v levné
ceně obdržeti Josef Pátý, Nová Paka

Biskupská- knihtiskárna.
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8 tou simní umrtveností? Život, nový šivot přeje
si vše, co živo, a směřuje k němu i besvělomá
příroda.

-Ovšem dodati dlužno, že vení každému dáno
užívati v tichu rodinného Života radustí, jež po
skytuje zima. Nejsou v přírodě vždy vánoce, jsko
o nich zpívají básní.i. Bouřívá to leckdy právě
ve svatou noc, ač to ardce svírá A tak podobně
evírá nouze a žel mnohon rodinu a bouří to v
mnobém srdci. A společnost lideká za dnů našich
jest, podobná vánocům bouřlivým. Vedle klidu a
apokojenosti — boufe v duších.

A vroto volá Be: Jaro, obrození společnosti,
nový živuti

A jak se ledy má toho jara, toho obrozaní
epolečnosti, tobo nového života dosábnouti?

Právě za posledních dloubých večerů četl
jsem něco málo £ astrouomie, z hvězdářství; četl
jsem o měsíčku.

Na pohled je to nejveselejší tělísko nebeské.
Když je v úplňku, směje 8e, a jinak prý jste ho
neviděli než s tváří jasnou a usmívavou. Zatím
jsem se o něm dověděl nepěkné věci. Je to prý
starý revolucionář, který vybočil z dráhy, je£ mu
byla původně Stvofitelem vytknuta. A nyní za trest
ztratil prý svou samostatnost a svobodu a jest
jako přikován k naší zemi. Musí okolo ní běbati,
jí lokaje dělati. Ale ua tom není dost. — Chrlil
prý ze sebe oheň a přivedl to tuk daleko, že tam
není šádného šívota a vůbec ení tam prý žádný
život možný, poněvadž je tam jen převeliké vedro
a hned zase přeukratná zima.

A když jsem toble dočetl, napadlo mi, že
jsou nyní mnuzí, kteří by z naší země rádi od
stranilí vše, co tíží a bolí, vše, co je utrpeuím a
zlem. Rádi by z naší země učinili takový nějaký
měsíček, který by ge jen a jen usmíval. Ovšem,
jako měsíček se jen zdávlivé usmívá, tak je to
jen sladkým snem, že by z naší země se udělal
ráj bez utrpení. Ovšem ale boly lidské umírňo
vati, protivy vyrovnávati, křivdám brániti — to
má býti snahou cšech dobrých lidí. A jestliže tedy
je ve světě mnoho zlého, nuže ať se pomýšli na
opravu, na nový život.

Jen ale, kudy dv toho? Mnozí to chtí dělati
jako ten měsíček. Chtí na to jíti radikálně, ano t
revolučně. Chtí vybočiti z dráhy, kterou lidské
Společnosti vyměřil St/vořsťel. Čhtí to vzíti „od
kořene“ a násilně. — A co bylo a bude vždy ná
sledkem odchýlení se od zákonů Stvořitelových?
— Odchýlení se od zákonů Stvořitelových oepři=
nese mový život, nýbrž zničí život; po odcbýlení
Geod zákonů Stvořitelových následuje smrt, smrt
samostatnosti a svobody, sotročení, bída a skása.

Takto verovnými slovy řekl francouzským
katolickým dělníkům sv. Otec Lev XIII. dne 9.
října 1598... Pakli demokratiamus učiní svými
zásadami revoluci a gocialismus, pakli bude roz
metávati základní zákony (Boží), na nichž spole
čenský řád spočívá, bude bezprostředním násled
kem této snaby i pro dělnictvo 8amo sofročení,
bida a skása.

Liberalismus a z něho vyplynulý socialismus
podává nám k tomu vážný doklad. Bezbožec tento
jest revolucionářem proti Bohu; a proto nemohl
nic jiného způsobiti, než že odňal dělnictvu a vů
bec malému řemeslníku a rolníků samostatnost a
svobodu a přikoval stavy ty ke kapitálu. Učinil
je otroky nebo aspoň nedůstojně a nespravedlivě

eloužícími boháčů židpvokých i křtěných. Na jedné etraně působí chrlení ohně revolučního ze srdcí
lidí utlačených, způsobil mravní zkázu, rozmařilo
stí rozmnožil bídu, rozpálil vedro vášní v duších
dělníků a v srdcích mnohých boháčů a „vyšších“
způsobil — zimu nobectví. A tak již bezmála

Ani nevím, jak a ocitli jsme se na trhu kvé
tinovém. Jedné bělozubé a ohnivé Vlašce se pa
trně zalíbila náramně kozí brada mého bratra.
Přiběhla k němu a sladkou vlaštinou a ještě vlad
šími pokyny nutila bo ke koupi kytice. A když
on jako chladný seveřan jaksi tomu rozuměti ne
chtěl, přitočila se jako šipka k němu a již měl
kytici v náprsní kapse. Smích na obou stranách
a několik koketních gest dovršilo celou tu dobro
družnou episodku.

již takhle udělala . . .?
Přeji tě hrdličce z duše, aby nějaký ho

Joubek na tu vějičku konečněse uchytil...
s *.

Koupel v moři — jaké blaho, jaká slast!
Voda 18 stupňů Réaumura a jako křišťál,

Vidíš si prsty u nohou. A ta hutnostl Samo tě
to nese, samo tě to nadnáší,

b »Rozkob, božská rozkoš« liboval jsem si,Ah... le
Chválil jsem přes příliš. Přivalila se vlna,

iplouchla mi přes hlavu a již jsem se dávil a
musil z vody ven. Příšerná, břitká, ostrá odpor
nost. Hned byl by pod hladinou i dobrý plavec.

Vykašlal jsem se a vlezl do vody znova, ale
teď juž jsem měl ústa zavřena pevně...

Ani nevím, jak dlouho jsme se šplounali
v těch nádherných vlnách modré Adrie, ale moř
ské ryby přece pak jísti jsem nechtěl, ač oych
byl po té krásné lázní hřebíky kousal,

h 6: FSE
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svobodomysluostí jen zdánlivě usmívá, satim však
Da úěn žádný život možný není.

Tedy ua místo slibovaného nového života,
žádný život.

A neví tomu tak jen v ohledu oárodoboapo
dářském, nebo pokud se to týká bohatých a chu
dých. Je tomu tak, Bobužel, v ohledu každém.
Rorruševa jest i rodina, rosrušeny jsou říše, vře
to v národech — ale co hlavní věcí, vře to v ard
cích, a proto všude hro«! výbuch ohnivé revoluce.
Všude volání: Něco nového — nějaké jaro

Nažel Jak povslává jaro na zemi? Snad tím,
že země vybočí z dráby Stvořitelem jí vykázané?
Snad tím, že vi řekne: Už dost dlouho jsem otro
čila sluvci, okolo něhož etále a stále jako lokuj
nějaký v 365 dnech obíhati musím. Vím co uči
ním! Já odtrhou se od alunce, já zříkám se jeho
světla. Já sama ze Bebe budu hledět živa býti a
tak se pobybovati, jak se mi uzdá. Heslem mým
jest tedy: Osvobození od slunce. — Co by z to
bo následovalo? Asi tolik, ne li ještě horsí věci,
Zničení šívota na semi, skása její úplná, nebot
by se kamsi zřítila, kde ae žíti nemůže. Tak by
tedy nenastalo jaro ani obnovení života.

A čím tedy povatává jaro 8 a ním nový, ra
dostvý život? Ne aodtrbnatím se od slunce, ale
přímivějším semé ke sluncí se obrácením, tak aby
slunce na semi lépe působití a život na ná obmo
viti mohlo

A tak jak povstane nový Život společnosti
lidské? Snad učiníme-li si heslem: Odtržení se od
Světla nestvořeného, od Boha? Nikdy!

A tak jak? — Zkoumejme, proč nastává zi
ma na zemi. Ne tím, že slunceuemvítí, evítí
a hoří zajisté i v zimě, — ale tím, že se semě
o zimě jinak k slunci obrací, takže ulunce jen
málo na zemi působiti může.

A elancem duchů lidských jest Bah, ten
věčný, sám od sebe život mající nevystititelný
doch; bytost sebevědomá, myslící, volící, všemo
houcí. Původce všebo jiného krom něho, věčný
Zákonodárce lidstva.

padem od něho ztratilo vůbec jeho poznání. —
Jen jediný Kristus pomobl k známosti pravého
Boba a zákonů jelo. A nelze apříti, že Kristem
a jeho učením o Bobu, čili obrácením se lidstva
k Bohu dle učení Kristova a podrobením se Bo
hu dle zákonů Kristem ohlášených přišelnový ši
vot — jaro — národům.

A rovněž nelze upříti, že to poučování a
vedení lidstva k po.lrobení se Bobu svěřeno bylo
apoštolům a Petrem v čele a jich nástupcům čili
cirkvi katolické.

A proč za dnů nsšich tolik volání po novém
životě? Nezhaslo slunce, neumřel Bůh, nezhynul
Kristus, nezmizela církev. — Ale lidstvo jako ze
mě v zimě od Slunce se odvrátilo, takže nemůže
tak působiti, jak by mohlo.

A proto katolíci, ať se nazývají v rozličných
státech jakkoliv, ať se hlásí k té neb oné státní
formě, ať to jsou křesťanští sociálové a demokrati,
ať to jsou mladší kněší, kteří v upřímném erdce
svého zápalu horují pro nový život i v církvi, te
dy mezi katolíky, — jen tenkráte přispějí k ob
novení našemu, jestliže odolají všem lákadlům
bezbožeckého liberalismu. Bůh, Kristus, církev
musí býti i na dále tím, čím jest slunce zemi.
Církev jako vykonavatelka díla Kristova, církev
ge svou autoritou v oboru nauky a kázně, církev
8e svou kněžekou mocí — církev ve své základní
ústavě, jsk ji zřídil Krietas,

Hýbati tedy ráklady církve nebylo by novým
životem, ale ničením šivota. — Ale lepší se obra
cení všech duchů ke Slunci — ke Kristu působe
ním církve — to přivede nový život, jaro národům.

Oblíbená fráse „strnalost katolicismu“ nesmí
nikoho másti. To odvěké spojení země se sluncem
jest zajisté též atrnulostí, to jest něčím nezmění
telným, ale pro zechování života na semi nutným.

Heslem naším jest: Spojení se Sluncem musí
zůstati, ale prospěšnější obrácení se duchů k ně
mu dá nový život.

Církev se svou autoritou a mocí Kristem
danou musí zůstati, kde jest oviklán její základ,
tam mizí na konec až i Bůh z myslí.

Ale pravdu jeji věku našemu přiměřeně pu
mocí všech vědeckých prostředků 6 movověkých
hloub a hloub odůvodňovati, pravdu její v sociál
vím, národohospodářském, národnostním, státním
ohledu základem života, mravů, rodiny, ústavy, ano
i lásky k vlasti činiti, to jest to, co nový život

přinese.
A pokud mladší kněží s chvályhodnou hor

livoatí o obnovení i samého katolicismu usilují,
tu pamatovati dlužno, že podtržením základu apo
štolského nástupnictví, neobnoví ne katolicismus,
ale zničí. Bylo by to ovšem něco nového, ale ne
katolicismus. Že při zachování nauky, ústavyi
autority církve lze měniti zákony kázně duchu
času přiměřeně, rozumí 80 samo sebou. To právě
třebas volnějším krokem církev vždycky až d
činila. Jenže rozhodovatí o výhodnosti té neb oné
změny musí na konec vždy zase po vyslyšení rad
náležeti autoritě.

Jestliže se „Čas“ do věcí církve katolické
tak rád plete a jestliže, jako nedávno, navádí
„nebáti“ se biskupa, tu právé nkaznje, čeho se

varovati jest. Nobeť s čeho „Čas“ má radost —
to nesí katolishé.

Šestnáetý den ledna 1890
Tak. tedy omíněnost a bezohlednost svítkzi

Ja. Nepatroou. většinou odblasováno na radnici.
pražské místo pro sochu Husoru na staroměntském
velkém náměstí. Hlas tisíců a tisíců katolíků ne
platil. Odpovědnost padá na belvetsko-mladoče
skou většinu. Jek nyní badou posluaci m!ladočeští
dělat ta „umirněnon“ politika ve spojení s jediné
spravedlivými Nemci katolickými; jak oyní Biné
kloní. rozbodujicí kruhy nejvyáší, v kterých je du«
bře známo, kam ten novoréký busitismas taky
bije, to je- tedy jejich věcí. Až za to, že hubením
katolicismu pracují do rukou Wolflánům a Prušá
kům, jsou zodpovědní. Bobužel, že nezpomůše ná
rodu našemu ubobému ta „odpovéduost“. Škodu
ponese jem a jem národ. Jako druhdy Žerotín va
roval protestantekou německo-Čoakou stranu před
bitvon na Bílé hoře, a zodpovědnost padla na ně
mecko-české protestantské nerozvášné a sobecké
zbonřence, ale národ to odnesl, — tak ami dnes
ta zodpovědnost nám uepomůže. Národ víc a víc
do radikalismu bnaný bude hynouti. Nám.katolí
kům jakožto Čechům nezbývá nio jiného, neb ta
útěcha: My jsme varovali, my jsme zrovna pro
dili, my vina neneseme, :

Jakošto katolícivíme, žetrvání one Jestzabezpečeno kýmei jiným o mnobo m j a
větším. než jekřik galerie a většina.psotikatoli
oká. Odblanování 16. ledna 1899 jest nám pobld
koa k další činnosti a probudí mnohébo.likuavého
inezi námi. A té od toho dne tím úsilovnější čin
nosti na zachránění nejdražších statbů. spoločnoati
a mároda bude jisté žehnati Bůh, proti kterému —
pojem snad proti katolicismu — do boje-sepouští
nejnovější husitismus. Účet nezaplatíme my tedy

Pro památko stůjž zde vyňatek ze eči Dra

Dr. Milde: Již « tohoto.důwodu, že máme
totiž Betlemaké náměstí za nejrhodaější ku po
stavení sochy mistra Jana Husa, nesrovnáváme 80
s tím, aby pomník jebo postaven byl na Velkém
náměstí staroměstském a to téš z těchto dalších
důvodů, čistě věcných: Především byl by posta
vením moderního pomníku zajisté rašen starobylý
ráz tohoto náměstí, který zachovati pokládáme za
povinnost Prahy. Mimoto však by postavení pom
víka toho tam nezbytně vyžadovalo i po náhledu
většiny ankety umělců, aby slomp marisnský, po
stavený tam králem Fordinaadem III. ne památka
osvobození Praby od Švédů, přeložen byl poblíže
kostela týnského na místo, kde nyní před koste
lem tím stojí dům vynikající avon starobyloatí a
rázovitostí a musil by dům ten sbořen býti, coš
zajisté připustiti není lze a s čím bychom, aspoň.
my, nikdy souhlasiti nemobli. (Tek jest ! v pravo.)

Ježto však zujistó tím móně může sloup ma
rianský s náměstí Velkého úplně odstraněn býti
a to jak a příčin náboženských, tak i proto, že
by, nechať patří Jeho Milosti králi českému,nebo
ke kostelu týnskému, sotva asi k odstranění jeho
kdy nejvyšší svolení po p'ipadě svolení vyšších
úřadů církevních a politických , uděleno bylo,
tek byly by pak na náměstí tom i pomník Husův
i sloup Panny Marie, tedy pomníky dva, z nichá
jeden by překážel pohledu na druhý a ješ ani ze
stanoviska esthetického a uměleckého, ani pro
různorodost jich, sobě naprosto odporující, zajisté
připustiti není lze, ať pomlčíme onepřístojnostech,
ku kterým by zavdaly podnět. Nechtějíce konečně
naprosto a ani vzdáleně zavdati příčiny sebe menší
neb podnětu ku nějakým novým rozmiškám a
zvláště ne náboženským, kterých jsme byli posud,
bohudík, všetření, budeme tudíž 1 plna přeavěd
čení hlasovati proti návrhu rady městské, ano
máme to i jakožto obecní starší královského na
čeho hlavního města i jako Čechové a vlastenci
sa svou povinnost, pozdvibnouti varovného hlasu
svého proti přijetí návrhu městské rady i z důvo
dů politických.

Obecní starší p. Tonmer: Byl jsem propo
stavení pomníku mistru Jana Husovi na Betlém
skémnáměstí od samého počátku a nedám se v
tomto svém názoru sviklat ani nyní. Hrozeb so
nebojím nižádných, neboť jako Čech vždy jsem
plnil svoji povinnost. (Souhlas v pravo.) Litoju,
še v době, kdy všecky poměry v Evropě přibírají

ukládají tal četní a mocní nepřátelé, uio Jiného
nemáme na práci nešliže so nesvaříme k vůli pom
níku, či vlastně k vůli místu, kde má stát, neboť
s postavením jeho souhlasíme svorně všichni. Tek
bezděky, ač poněkud nerozvážoě, napřed již vřbé
me stíny událostí, z nichž pak sotva budeme s to
se sodpodivat před potometvem. (Tak jest! v pra
vo.) Je to divno, že my Čechové, národ tak zna
menitý . . . po několik staletí pracuje od pěti ke
čtyřem. Trpká to pravda, ale pravda skutečná. A
to proto, jelikoš jsme nikdy my Čechové neměli
v čas politického rozumu. Mějme jej aspoň nyní!
(Hlučna pcchvala v pravo a odpor v levo.)



Ve smyslu kladném hlasovstí obecní starší
pe. Tichna, Hadl, Jech, Seifert, Warrašovaký, Ka
aalický, Hubáček, Sokol (F.), Kreztser, dr. Pod

nh Sokol (J), dr. Frič, Kopp, Ticháček, Né, Hochmann, Havlík, Zikaa, Miůazberger,
Březnovský, Petráček, Fanta, Rychlík, Fatka, Ha
vláček, Filíp, Šole, Švagroveký, Jaroš, dr. Chudo
ba, Schiller, Vendulák, Košťál, Storeh, Lada, Bla
žej, Beneš, Mellan, Papež, Kaše, dr. Scharf, Neu
best, dr. Černohorský a dr. Scheiner.

de.Br" Vlěnk.Brat.dr. Kahn,dr. Bay?pp- (dr. :8r „ Brož, dr. Kůhbn, dr. t

UrkáneX, Tonner, Wejžvalda, dr. Eiselt, Portis,
ryt. Rětross, Oliva, dr. Holubovský, Parůžek (proti
svému |přeavědčení), Voitl, Fialka, Kopecký, Stý
blo, Raban, Tichý, Schwarz, Stárka, Kabert, dr.
Prachenský, dr. Milde, Pokorný, Romováček, To
reba, Kroupa, Petrjík, Eckert (F.), Jirousek, In
wald, Ros, dr. 0
Vřtet, Navák a Wejez.

Tím byl 44 hlasy proti 40 blasům přijat
návrh na poskytnutí místa pro pomník mistra Ja
Da Hosa na Staroměstském náměpti, což provázeno
bylo pocbvaloým pokřikem loggie a galerie.

Z obeeních starších nepřítomní byli pp. Pa

sovský,„Zpson Wohanka a Hlasivec,Oststně pomník Husův bude státi, až bude
státi, až bede na něj dost penéz. Dle Ul. Národa
může to trvati deset let. A za deset let kde bu
de družina Dra Čeruohorského? Se změnou osob
na radnici změní se i nábledy. A o to budou ka
tolíci tím více pracovati, čím více jsou nráženi.

===

Politický přehled.
Říšská rada zahájena byla v úterý ve

zoamení obstrukce. Bylo několik h'asování dle
jmen o pranepatrných věcech. Než-li odhlasuje
přes 400 poslanců, uplyne nějaká hodinka; páni
poslanci dostanou za tuto namahavou práci 4 250 zl,
dietů, tolikéž stojí ssi vydržování sněmovních ste
nografů, úředníků a sluhů, proplýtvá se tedy za
jediný den 8.500 zl, a ve prospěch strádajícího
lidu neučiní se pranic. Obstrukce proti státním
potřebám nesúčastní se něrnečtí velkostatkáři, něm.
křesťanští socialové a volné německé sdružení čili
skupina Mauthoerova. Jinak budou věscky ně
mecké strany svorně ubíjet drahý čas. — V úter
nim sezení vzdal hluboce procíténou vzpomínku
předseda sněmovny dr. šlechtic Fuchs k nám Če
chům a Slovanům spravedlivému zvěčnělému Něm
ci, hraběti Juliovi Falkenhaynovi. Němečtí Jiberá=
Jové a socialisté chovali se při tom neslušně «
utekli ze sněmovny.

V Uhrách trvá dosud vyjednávání vlády
s oposičními stranami. Ve čtvrtek sdělili vů-lcové
liberálních odštěpenců (Desider Szilagyi, hrabé
Albin Csaky a Julius Andrassy) vládě Banffyově
podmínky, za kterých by prozatimné spojená opo
sice všechny prozatímní předlohy a definitivní
vyrovnání s Rakouskem schválila a opět fádnou
parlamentární práci umožnila. V pondělí konala
se za předtednictví císaře porada uherských mini
strů, která stanovila opět podmínky vlády, za kte
rých by se tato s oposicí dohodla, Podmínky tyto
jsou: Předseda ministerstva ve vhodném pro ného
okamžiku odstoupí, když oposice po schválení
všelikých prozatímních vládních předloh dá zá
ruky: Ir. že sněmovní domácí řád důkladně bude
změněn, tak aby technická obstrukce příště ne
možnou byla; 2. že definitivní vyrovnání schvá
leno bude úplně v duchu vyrovnávacích zákonů
z roku 1867 a že obchodně politická jednota
mocnářství no venek Lude zachována; 3. ústupky
ohledně volební opravy mohou se pouze potud
učiniti, pokud uherskou státní ideu a maďarský
národní stát neohrožují. — Podmínkami témito
se vládní a oposiční strany značně sblížily; z ce
lého průběhu obstrukč, jednání v Uhrách jest však
viděti, že Maďaři sehráli zase jednou obstrukční
komedii, aby na rokouské vládě co největší ústupky
vynutili. Vládní a obstrukční poslanci rozdělili si
výtečně úlohy; páni Maďaři si navzájem neublíží,
volební opravou nedostane se Slovákům, Rusům,
Srbům a Rumunům ani jediného poslance více,

uze Maďaři usnední si mezi sebou rozdělení
mandátů. Obledné kvoty nebylo mezi maďarskými
stranami žádného jednání, Madaři jsou svorni
v požadavku, že my ubozí Cislajtánci máme na
společné výdaje platit 709/, a Maďaři že za svůj
doplatek 30% budou i na dále celé říši poroučet,
— Kdyby rakouští národové měli rozum, neprali
by se mezi sebou a Madaři by nám musili po
volt. Takto hraje německá obstrukce Maďarům
jen do rukou.

Pruský sněm zahájenbyl v pondělítrůnní
řečí, která slibuje blavně opravy hospodářské s
potvrzuje stálý vzrůst hospodářského blahobytu.
Ten potvrzují také stále rostoucí každoroční pře
bytky v pruském státním rozpočtu, které obnášejí
30 až 60 milionů. Prusko se stará zvláště o ze
mědělce a průmyslovým výrobkům vyhledává od
byt v celém světě, V této příčině může býti Pru
sko vzorem našemu Rakousku.

Ve Španělsku panuje ministerskákrise,
Nešťastně vedená válka žádá svou oběť ©Moc a
vážnost královnina katastrofou na Kubé a Filipinách
neutrpěla, neboť královnina vlastenecká obětavost

a rozvaha byla vzorna, Vládě Sagastově se však
dává za vinu, že se pustila do válay nepfipravena,
výzbroj vojska i loďstva že byln přímn žalostna,
mužstvo nemělo s dostatek potravin, střeliva a uhlí
a kolísavosť a nerozhodnost vlády, dávané a opět
odvolané rozkazy uváděly vůdce do zoufalství,
armádu ve zmatek. Liberální vládu Sagastovu
bude vystřidsti konservativní vláda Silvely a Po
lavieji. General Polavieja jest samovlá ice, nerad
se podřizuje druhým, ale jest to muž celý, rázný,
jemuž již dříve jednou podařilo se potlačiti po
vstání na Filipinách. Koncem ledna schválí asi
americký kongress španělsko-americký mír. Až se
to stane, svolá Sagasta španělské kortesy a bude
hájiti pařížský mír, který s Američany smluvil.
Kortesy scbválí zajisté úmluvy, ale nad Sagasto
vou šedivou, ustaranou hlavou zaduní nebývalé
bouře, neboť ani vlastní strana bn nebude šetřiti.
Liberálové v čele s bývalým ministrem Gomezem
vyčítají Sagastovi, že v době kritické porušil
ústavní práva a zaved) výminečný stav. Konsers
vativci budou bičovati vnitřní i zahraniční poli.
tiku Sagastovu, který se spolčil i s kubánským
dravcem generálem Weylerem, jen aby se déle
při vládě udržel. Francisco Silvela jest chladný
politik, na od“etnou válku nepomýšlí, ale chce ve
Španělsku zavésti nezbytné vnitřní opravy a uzdra
vení poměrů. Politická centralisace — administra
tivní decentralisace bude jebo programem, Jedno
tlivá k-álovství a provincie španělské mají příliš
různé hospodářské i sociální poměry, než-li aby
se stejnými předpisy spravovati daly. Oprava berní,
úleva chudším, uvalení daní na zámožnější třídy
obyvatelstva jsou ve Španělskunutností. Oprava
volební jest rovněž žádoucí. Generál Poiavieja
musí provésti nezbytné opravy ve vojště a v ná
mořnictvu. Španělsko musí shírati své síly. Zá
mořní osady byly mu v posledních letech spíše
břemenen než výhodou. Nešťastnou válkou bylo
Španělsko poraženo ale nikoli dobito. Španělský
Jid jest hodný, zbožný, přičinlivý a skromný; za
vedou-li se vnitřní opravy, může se brzy též ho
spodářsky povznést. Od republikánů nehrozí Špu
nělsku bouře, naopak republikáni projevují hrdin
ské královně úctu. Karlisté mají mnoho přivržen
ců, ale málo peněz. Rozumné opravy učiní kurli
stickou agitaci bezbrannou a jest možao, že se
sv. Otci podaří smířiti rodinu nápadníka don Car
losa s panující královskou rodinou,

Emir Afganský učinils Ruskem3, ledna
smlouvu, dle které smí Rusko svou dráhu, která
vede až k afganské hranici, rozšířiti do Afgani
stenu. Zatím prý povede dráha až do Heratu,
Z hlavního tohoto města by ovládalo Rusko po
liticky a vojensky jak Afganistan, tak Persii, ano
získalo by přímý vliv i na mnohé kmeny indické
více nebo méně od Angličanů ovládané. Z nového
pokroku Ruska naskakuje Angličanům husí kůže,
neboť Rusko by se mohlo o8fnouti jednoho dne
v nespokojené Indii, a to dříve, než-li by se An
gličané nadáli. V poslední době mluví se také
mnoho o nemoci s8tiletého emira afganského;
dle práva následnictví by měl nastoupiti nejstarší
jeho syn Habidullah; avšak tohoto nenávidí rázná
jeho macecha, která by viděla na trůně nejraději
svého syna prince Mobameda Otmara. Ruským
kandidatem jest starší bratr emirův Išakchan, kte
rý již 24 let v Rusku ve vyhnanství žije, a který
na svém dvoře. četné ufganské nespokojence vy
držuje. =

Drobná obrana.
Sprosťáctví „Času“. Dle „Kalolických

Listů“ napsal „Čas“, že biskup královóbradecký
má bezpochyby odpornou tvář. — Jestli pan dr.
Herben soudí o pravdě dle tváře, tak wají nejvíc
pravdy na př. herečky a nejkrásnějšími tvářičkami.
— Ostatně se domníváme, že i ten „Brynych“
k světu je podoben, leč by p. dr. Herben byl tak
kráený, že je u porovnání s ním každá krása jen
ohyzdností. Jenže sprostáctví není krásou.

==

Drobné zprávy.
Bohetmie přináší dopis proti nejdůstojnějšímu

biskupovi královébradeckému, kde se mu vytykají vla
utenecké snahy a sbírky na diecóvní účele; ndp. biskup
prý všady počešťaje, němečtí theologové do králové
hradeckého bisk. semináře nejdou, poněvadž prý zde
jsou němečtí theologové utlačování, an rektor a celá
správa jest česká. „Bohemie“ žádá. aby vicerektor
byl Němec. Adalbertinom, kde se nalezá biskupská
tiskárna o český list, nanadchne prý nikdy Němce a
počešťovací a státoprávní snalLy a přesvědčení ndp.
biskopa zůstenou prý německému kněžetvu vídycky
cizí. „Bohemie“ obviňuje tedy ndp. biskepa z po
češťování a Národní Listy a různé radikální časopejsky
z ndp. biskupa dělají urpotného Němce, který prý a
českým lidem necítí. Pravdu nemají ti ani oui; odp.
blskup jako syn české matky a českého otce byl a
jest ovšem rozhodným Čechem, ale k Němcům nebyl
nespravedlivým nikdy,

Klub středa zvolilza svéhopředseduopata
Treniafelsa a místopředsedu hraběte Haugwitze.

Car Mikalňš odebéřeprý se v březnado
Fraecie, aby pookřál v mírném středomořském po
břežním ovzdnší. Presideut repabliky Fauro prý se
při té příležitosti a carem setká.

Jazyková nařízení vejdouv platnostve
Slezsku dne 1. března. Tak prý aspoň zemský pre
eldent hrabě Jos. Tbun oznámil všem okresním bejt
muvůa, kteří činili proti tomuto rozhodnutí namnose
námitky, Vláda předsedy ministerstva hraběte Fran
tiška Thuna trvá rovněž rozhodné na zákonité
platoosti jazykových nařízení a poukázala v té pří
číné na rozbodnatí nejvyššího soudu, které jest pro
úfady závazné.

Dary. Vys. důstojný pan kap. děkan Dr. Al.
Frýdek daroval diocésní jednoté cyriliské v Hradci
Králové 10 zl., velet. duchovenstvo vikariát. novo
bydtovského 6 zl. 40 kr. Výbor jednoty vzdává P.
T. dárcům uctivý dík,

Z Jedaoty katolických tovaryšů.
V neděli dne 22. t, m. jest valná schůze e obvyklým
programem o 2. hodiné odpoledne. Po několik týdnu
vědy ve čtvrtek o 8. hodiné bude dp. vicerektor Orel
přednášetí „O theorii zpěva.“ I uvedeným hostům
vstup volný, Zdař Bůb!

Úmrtí. V neděli dne 15, ledna dopoledne
zemřel pon Karel Věrňák, pokladník založny králo
vébradecké ve stáří 34 let. Po smutečních obřadech
v úterý o 3. hod, odpoledne byly tělesné jebo pozů
staíky do Prahy převezeny a na hřbitovech Volšan
ských k věčnému apánku uloženy, — V pátek ráno ze
mřel na Pražském Předměstípan Frant. Matěna
dlouholetý pokladník severozápadní dráhy. Zvěčnělý
byl vždy rozhodným, obětavým Čechem a těšil se
proto jak na Hradecka tak v krazích svých přátel a
kolegů veliké úctě a vážnosti. V neděli po 3. bod.
odp. konal se pohřeb jeho za velikého účastenství
úřednictva i ostatního občanstva, Česť budiž jeho pa
mátce|

Dary „Adalhertimae“. P. T. vdp.J. Do
ležal, farář n sv. Jiří 20 zl, vdp. Josef Jezdinský,
děkan v Poličce 20 zl., vdp. Fr. Balcar, bisk, notář
v Lažanoch 40 zl., vdp. prof. Tondl 10 zl. Po 5 zl.
darovali: dp. P. Vilém Rudolf, kaplan v Martinkovi
cích, vdp. Václav Kouba, faráf v Souticích, vdp. J.
Bečička, farář v Běcharech. Anonymua 3 zl. 50 kr.,
Anonymu3 3 zl. vdp. Josef Malich, farář v Kuklách
6 zl., dp. Fr. Stejskal, koop. v Jansdorfu 2 zl. 92 kr.,
vdp. prof. V. Flodermann 2 zl. B7 kr. Zaplat Pán
Bůh!

Ples studujících zdejších středních
škol konal sc v úterý ve dvorané besední za veoby
čejně četné návštěvy, Zastoupena byla na nám hlavně
nejmladší taneční generace, které první ples zůstává
vždy v milá opomínce. Ples p:ctili svou návštěvoo
c. k, místodržitelský rada p. Šolta,vicepresident kraje
ského sondu p. Kvéch,-p. městský rada Jaroslav Čer
vený pan vrchní zem, rada Rípda s pp. sondní rádo
vé Kórber a Prokš, Tb. prof. dr. Domabyl, řiditelé
8 professoři středních škol a elita z celého kraje.
Studentské plesy, kde každý tančí a baví se srdečně,
nepozbyli ještě svá přitažlivosti, Výnos plesa ve pros
pěch stadentského podporovacího fondu jest také větší
než jiná léta.

Lhůta ku příznámi k osobní dani
z příjmů prodlvužena je die vyblášky c. k. finaně
ního zemského řiditelství v Proze ze dne 28. listo
padu 1898 č. 4373 až do 15. února 1899.

Zasazovali prý se vědy o zákon
Kvíčalův. Ve schůzi českého učitelstva v Mostě
pravil poslanec dr. Prokop Podlipský, že Atrana mla
dočeská zasazovala se vždy o uskutečnění zákona
Kvíčalova,který praví, že české dítě patří do
české školy. Pan dr. Pojlipský tvrdil vědomou
nepravdu, neboť etrana mladočeská od té doby, co
má v národě většinu, neměla ani odvahy o zákonu
Kvlčalovu se zmíniti, Z poslavců mladočeských ne
obnovil nikdo návrh Kvíčalův, Smutnou toto událost

musíme potvrdit, neboť českému lidu má se mloviti
pravda. Návrh dra. Čelakovského, který považn
jeme za centralistický a pochybený, také je po leta
pobřben v prachu arebivních akt, Že z pánů českých
učitelů nedovedl ani jeden tvrzení pana dra. Podlip
ekébo opravit, není také potěšitělným zjevem,

Josef Moker věhlasuýstavitelavatovítského
domu sv. Víta na Hradčanech v Praze, opravce pře
četných vzácných uměleckých chrámů a památek v
Čechuch, zemřel v pondělí v Praze ve stáří G4 let,
Čest budiž jeho památce!

Na oslavu Konfirmace J. B. W.Edu
arda Jana Nep. pořádali dne 18. ledna bobo
slovci královéhradečtí slavnostní akademii, z jejíhož
programuuvádíme:Hymnusnasv, Cecilii od
C. Steinhanra.Creutor alme sideram (hym
nas pro dobu adven:.), čtverhlasně harmonisovaná
melodieav. Ambrože(397).Hodie apparnit (pro
dobu vánoční), trojhlas od Orlanda Lassa (1582-1594,
O voe omnes (responsorium V. na bílou sobota),
čtverhlaa od španělského kněze Tomáše I. Vittoria
(1540—1608).Ascendo ad Patrem, šestihlas od
Jakubá HandlaFantasie z op. Hugenoti,
smyče, kvartet s flantovým solem, jež přednesl vdp.
farář A. Boháč. Idylla, dueto na housle od K. Hof
mans přednesené boh. Kavon a Sahnlou. Valčík
caprice pro smyče.kvintet od K. Stine. Rajské

ptáče flautové solo (farář A. Boháč)s pem orchestru. — Akademii poctil návštěvou J.B. M. ndp.
biskup, vys. dp. Dr. A. Frýdek, generální vikář a
kapitalní děkan, členové vys. d. kapituly, vys. d. the
ologiského sboru professorského, a mnoho vd. pánů
jak z dochovenstva brudeckého, tak venkovského. Di
rigendem byl boh. Václav Jarkovič.



Obyvatelstvo v království Českém
obnášelo na konal roku 1897 dle úředních výkesů
6,118.602 duší. Praha čítela 195.919, Žižkov04.833,
Vinobrady 49.734, Smíchov 44.598, Karlín 22.086,
Nusle-Pankrác 22,267, tedy velká-Praha čítalo
eslkem 397.966 obyvatelů, Dále čítaly : Plzeň 57.870,
Liberec 32 890, Toplice-Šensva30.648, Úatí 29.598,
Warnsdorf 20.442 obyvatelů.

Příjmy mašeho lidma. Ministr financívy
dal obšírnou statistiku o osobní daní z příjů, take

s ní možno ee poačiti opříjmech občanstva, pokudtéto dani podlehá. Spekulanti dovedli ovšem 1 nyní
větší neb menší část evého jmění utajit, aby nemosili

Jatit vyšší daně a o těchto jsou ovšem statistická
data pochybená. Oceněné roční příjmy v Čechách ob
nážejí 308,600.000 zl. Hledíce k počtu obyvatelatva
výším mzdy páčí mnozí příjem veškerého obyvatelstva
v Čechách na 550 až 600 mil. ročně. Náhledu toho
nesdílíme. Na venková nevyděla teď velká část dospě
lého lidu ani 1 zl. týdně a o četných tkulcovských
rodinách víme, že nevydělají při 12—16 hodinné práci
ani 2 zlaté dohromady. Oceněné příjmy dle vládních
udajů pocházejí: 10%/,/, z pozemků, 10%/,ze atavení,
291/,9/, ze eamostatných podniků a zaměstnání, 83'/,"/,
ze služebních příjmů a 13'/,*/, z kapitálového jmění.
Udaje tyto budou asi upíde relativně než absolutně
správné. Kdežto Vídeň odvádí devět devetin veškerých
daní z příjmů v Dolních Rakousích, tedy Praha od
vádí sotva čtvrtinu osobních daní ( mil. zl.) z příj
mů v Čechách (446 mil. zl.) V Čechách jsou příjmy
po celé zemi poměrněji rozděleny než-li v Rakonsku
a zvláště v Dolním Rakousku. Tak čítá třída, nejniš
ších poplatníků « příjmem 600—1800 zl. v Čechách
849/,9/, všech poplatníků, v Rakouska 82:/,, v Dolních
Rakousích 8-829/,. Za to poplatníků, kteří mají příj
mů 1800—4600 zl. jest v Čechách 106%, v Rakou
eka 11-99, v Dolních Rakousích 12-79. [tetí skupi
na poplatníků s osobním příjmem 460U—6000 zl. čítá
v Čechách 2589., v Rakousku 8 19%,„v Dolních Ra
kousích 5-679,. Skupina nejvyšších poplatníků s roč
ním osobním příjmem přes 6000 zl. čítá v Čechách
1'950/,, v celém Rakousku +519/,. v Dolních Rakou
mích 3*39/,. Vídeň má ovšem největší příjmy. Arciť též
v Praze jsou poměrně vyšší příjmy obyvatelstva než
u nás. V celých Čechách patří do nejnižší třídy po
platníků 84*/,9/,, v Praze jen 73*/,/,. Za to v druhé
vyšší třídě poplatníků nalezá se v Čechách 106%.
v Praze však 16-99, v třetí třídě pnplatníků je v
Čechách 2-059/,, v Praze však 5'4b0/,, v čtvrté třídě
(s platem přes 6000 zl.) v Čechách 1:90, v Praze
však 3980, Zajímavější byly by zprávy o příjmech
těch osob a rodin, které osobní daně z příjmů neplatí.
Ta by se před našima očima rozvinul obraz bídy.
Těch štastných poplatníků, kteří mají ročních příjmů
přes 100.000 zl. není v Čschách také mnoho; v Pra
ze 12, v Liberci 5, v ostatních Čechách 5, v celém
Rakousku 255 a 2 toho ve Vídni 141. Milionářů je
Rakouska 4100; ti mají totiž nejméně 40.000 zl. příjmů
aŽtakovou samu úroků vynáší 1 milionů.

Čistění koní. „Čistotapůl zdraví“ pravíne
ohledně člověka; „čistota poloviční krmení“ platí za
jisté ohledně koní. U nás se čistí koně častn velice
nevhodným způsobem. Pustí se z cesty zablácené do
konírny, bláto se nechá na nich uschnout a pak je
teprve odrbnou věchtom slámy, trocha je pobřebelcují
a okartáčají. Mokré koně třeba před puštěním do ma
štale otříti, až jsou suši a špinavé noby a kotníky
se jim řádně mnyjí. Při mytí koní jest třeba dbáti
toho, aby přebytečná voda z chlapů pa nobou ruka
ma setřena byla, aby voda příliš dlouho po kotnicích
nestékala a takto ee kůže nezachladilu Má-li bospo
dář doma piliny, učiní dobře, když jimi kotníky koní
utře a osuší. Hadrem a slámou ae mokrost tak brzy
a snsdno nesetře jako pilinami. Rychlé usušení nohou
chrání koně před zachlazením a pukáním kůže i no
hou a zabraňuje tudiž mnohým nemocem.

Ranní snášení vajec docílí se u sle
ple po novém roce, když jsou elepice chovány v te
plých kurnících, jsou dobře opatrovány a krmeny a
mají příležitost k hrabání. Vnitřní tělesné teploty do
cílíme u slepic hojnějším kraením. Ráno jim jde k du
bu teplé měkké krmivo a trochu mléka, ždibec tuč
ného masa jim velmi prospěje. Večer mají slepice rá
dy kukořičné, ovesné, konopěné a jiné zrní, do něhož
se může přimýchati trochu suchého hrubšího pískn,
roztlučené vápené malty a skořápek, netot z vápenité
součástky potřebnjí slepice k utvoření skořápek. Slo
picím ee mosí dáti jednou za den čerstvé vody, a
je-li velká cima, tu se jim má dáti dvakrát denně
teplé vody. Kurníky třeba udržovati v čistotě a na
podkladek nesmi hospodyně zupomínati. Podkladek
může býti třeba porculánový nebo gypsem vyplněná
skořápka. Čeretvých vajec je škoda za podkladek
dávati.

Léčení sonchotim prý se stane možným.
Zvámý elektrotechuk Teslo v Londýně prý nalezl
radikálul prostředek k léčení tuberculosy, —Zvláštním
přístrojem povede prý mnobo milionů volt eiluý elek
trický proud tělem, který prý těla pranic neublíží,
ale svazivo a buňky prosytí kyslíkem, jenž prý tu
berkulosní bacilly zničí,

Meliorační foad dle vládní předlobyze
dne 24. listopadu m. r. bude obnášeti od r. 1899 do
r. 1914 jeden milion zlatých, Země zvýší rovněž své
příspěvky na meliorační práca a proto měly by obce
meliorační družstva pilně zakládati. Proč mají z me
lioračních podniků kořistit nejvíce Němci?

. Spolek mládenců pro Josefov a
okelí ospořádámaškarní ples ve středa dne 1.
února v botelu „u slunce“ v Josefově, Začátek v 8
hodin..

První ples tělevicné Jednoty Sokol
v Dubesel konati se budedne 4. února v Wostinci
p. Josefe Hózy o 7. hodině večerní. Hudba Sokola

ruožíckého v kroji. Vstupné nečlen 1 sl., člen 80
kr. Druhá dáma 25 kr.

Moravský hospodář, orgánčeskéhood
bora zemědělské rady pro markrabství moravské začal

vycbázeti 1. a 15 každehoměsícev Bind. Předplatné
obnáší poštou 2 zl.

Filharmenická Jednota Urálové
hradecká uspořádá dne 1. « 2. února komtert
stejného programu. Útvrtečnímu koncertu badou se
moci Účastníti zvláště bostá 3 venkova.

Advokát pan JUDr. Alfred Radelf
v Hradci Králové Elibčino :úbřeží č. 304. byl jme
nován dekretem sl. komory advokátní pro království
České ze dne 17. ledna1899 č. 208 substitutem
dne 10. ledna 1899 zemřeléhopana dra: Jos. Baše,
advokáta v Hradci Králové. jehož sgendu dnešním
dnem převzal. :

Ženská otáska nciáinívýznamjejíazpů
sobyjejíhořešení.NapsalJUDr. Frant, Herrmann.
Všem, kteří se zabývají stadiem otázky sociální, od
poručujeme vřele tento spis © otázce ženské, jenž
vyšel oákl. Cyrillo-Meth. knébkopectví v Praze a stojí
50 kr. Na 109 stránkách podává se bistorický vývoj
ženské otázky, pokusy jejiho řešení zvláště noc, de
mokraty a pak zásady křesťansko sociální, kterými
lze otázku tato ko zdárnému konci přivěsti. — Obsab
kniby netoliko baví, nýbrž velmi poučuje, a mnohé
statě hodí se pro řečníky křesťansko-socialní. Ještě
jedooa: Vřele odporačujeme,

Zapomenuté věci v železničních
vozech a nádražích mohoureklamovatijejich
majitelé nyní bezplatně, Ztátu oznámí konduktéroví
neb služba kcnejícímu staničníma řidsteli, který opatří
telegrafické reklamace zderma; až dcsnd masili cestu
jící telegramy platiti.

Masopustní věstník. V neděli konáse
sousedský ples v obecním hostinci na Slezském Před
městí a o p. Kadečky v Třebosicích, u p. Oolcena
Novém Hradci Králové, hasičský ples u p. Netušila
ve Slatiné, v Trnovém Újezdě u p. Vítka, ve Vyso
kově u p. Cbrojky, ve Cbvojenci u puní Půboné, Dne
26. ledna koná se ples a p. Hojnóho v Černilově a
dne 29. ledna v obecním hostinci ve Velké Jesenici.
Na plesích by ueměli zapomluati na Ústřední Malici
školskou.

Německý burš zastřelil českého
studenta. Německýstudent Karel Bioberle šel o
2 bodině v noci v reděli z hostince; pronásledoval
prý nějakého cbodce, který si na to třem českým
studentům stěžoval, T%se dostali s Bieborlem do bádky
a pranice a tu borá Bieberle střelil filosofa Františka
Linbarta syna učitele ze Lhotky u České Třebové
do břicha a prostřelil mu střeva na více míttech. Ne
šťastník byv zaopatřen podlebl těžkéma poranění. Dnes
bučou tělesné jeho pozůstatky v Praze vykropeny.
Pobřeb konati ae bude v neděli o 3. hodině. odpo
ledof ua hřbitov českotřebovský. Linhart studoval v
Chrudimi. Bieberle je piják, neboť v 28 roce studuje.
Byl odevzdán trestuimu soudu. Hospodář-ký příračí
Fr. Šmíd z Branné u Jilemnice byl svědkem nešťastné

události, napomínal studenty k pokoji ule v tom bar
šák střelil a neštěstí bylo hotovo.

Bozpočet Ústřední Matice Školské,
který bude projedn ván v nejbližší schůzi výborn
Ú. M. Š., vykazaje tyto položky v příjmech: úroky
4187 zl., tiskoviny 1760 zl.. nájemné 1828 zl., zvý
šené příspěvky 1440 zl., subvence 24000 zl. různé
příjmy 5000 zl.; va vydání: výlohy sprární (slažné
úřednictvu, nájemné, porta, kolky, stop a čistěn , te
lefon 11.439 zl., Věstník Ú. M. Š. 1000 zl., úroky
8113 zl., eventuelní příspěvek do fondu učitelského
3000 zl. vydání různá a nepředvídaná 20469 zl., vy
d-ní na vlastní školy (ee alažným učitelstva) 218087
zl., na podporu čkvl ohrožených 50840 zl., splátka
výpůjčky z r. 1898 učiněné 23.068 zl. — Uhrn vy:
dání činí 431.906 zl., naproti tomu úhrn příjmů 38.815
zl, musí ae tedy uhraditi ebírkami a členskými pří
spěvky 293.091 zl., má-li Matice dostáti posavadním
závazkům. Proti roku lonskému jest příjem rozpočtu
asi o 10.000 zl. vyšší, jelikož do příjmů vřaděna také
subvence zemská pro rok 1898 sněmem království če
ského povolená, ale dosud nevyplacená. Vydání jest
o 8000 zl. menší než r. 1898, jen tolik bude činiti
úspora vzniklá převzetím opavského gymnasia, jeli
kož Matice po postátnění opavského gymnusia musí
plniti své povinnosti k jiným středním skolám, jak
se valná hromada uenesle, a jak také umlouvami
ustanoveno.

Missile. Od 31. prosince m. r. do 9. ledna t.
r. byla ve Vrscích konána av. miseie, Skoro 900 vě
řících přijalo sv. svátost. Zvláště muži statečným pří
kladem předcházeli. Mienii vedli: vdp. superior Bern.
Čáka, P. Kovář a P. Schroller. Zaplať Pán Bůh!

Hospodářský ples.
Městské plesy nepopíratelně sevšedněly. V mě

stech se tanél od soboty do pátku, zábava se honí
za zábavou a páni místo, aby Bebavili, nudí 8e
stále více. Zvláště ve velkých městech bývají plesy
Sice parádní, ale fádní. Modernípanicové navětě
vují také taneční síně, ale málo jich tančí, a ti,
kdož vůbec odhodlají se k tomu, po prvním vebo
druhém tanečku oddávají se v sále, na estrádě
peb galerii buď tichému zevlování, nebo sednou
si ve vedlejších síních ke akleničce, Slečny zatím
sedí, Čekají, nuda zachvacuje mladé krasavice a
zoufalství ubobé matky a odámy. Jak mame
nitá to zábava| Jak nevýslovná radost z mládí a
života! Kam poděly se ty ty zlaté časy, kdei ve
velkých městech krásné tanečnice opouštěly ta
noční slá s blahým pocitem, že vplesu anine
chvilku nepostály, tím méně poseděly, alo že se
vytančily více než do sytosti, takže vlibém una

vení kladly se na bebounké lůžko, aby v krás

ných snechprošly příjemnouzábavu ještěm se podělyčasy, kdevýteční, neunavní,ovižní

a zábavní tanečníci po několik dní byli oslavo=vání milými vspomínkami svých tanečnic | jejich
matiček. Ubohá Prabo, ubohé krajské metropole,
ubohé dámy, ubozí mládenci! Jak jste politování
hodni, jek se na plesích nudíte|

a venkově zachovala se ještě stará česká
bodrost, svížnosť a říznost. Zde Se tančí jednou
neb dvakrát do roka, ale za to důkladně, s obném
a eitem, Kdyby si tak byly předminulou neděli
zajeli blaseovaní Pražané do pěkně upraveného ta
nečníhosálupana Vojtěcha do Čistěvsi, byli
by viděli, jak u nás mládenci všech stupňů a stavů
statečně tančí a jak sousedé a sousedky to berou
svíšně od podlahy. A coš ten zvonivý smích a
laškovoé dovádění venkovakých krasotinek z Či
stěveí, Máslověd, Cblumu, Lipí, Hořiněvsí a ze
Svobodných Dvorů. Kdyby tak velkoměstětí sa
lonní hrdinové byli chtěli vidět, jek naši mládenel
na bojišti královéhradeckém se baví a tancují,
měli ae podívati do plesu mládenců hospodářského
spolku pro okolí Hradce Králové v Kuklenách, jenš
se konal v prostranných místnostech hotela Šraj
brově.

Přední hostinské místnosti ozdobeny byly lo
veckými odznaky, parohy a parůšky, kančími bla
vami a tesáky, ptáky, obrazy, soškami, zrcadly
atd. Zde se posilňovali plesoví lovci a sváteční
"etřelci k masopustnímu reji. Nejmladší mládenci
ováděli slečny a dámy, jimž dávány byly vkusné
plyšové taneční pořádky barvy růžové a tmavo
červené, ozdobené bohatě vyšívanými protěžemí 8
kopretioami. Taneční sál byl krásně vyzdroben
červenobilými draperiemi, modravými gardinami a
bílými záslonami a hospodářskými odznaky. Estrada
pro vzácné hosty "proměněna byla v háj z exo
tických rostlin. Největší ozdobou tanečního aálu
byly ovšem hezká děvčátka a spanilomyslné dámy
s okresu královéhradeckého, nechanického, pardn
bického a kosteleckého; zastonpeny byly jmeno
vité: Kuklena, Plačice, Opatovice, Podůlšavy, Plá
tenice, Temešvár, Urbanice, Roudnice, Vlčkovice,
Říbsko, Stěžery, Pražské Předměstí, Jenikovice,
Petrovice, Svobodné Dvory, Probluz, Rosnice, Vše
stary, Klenice atd. atd. Elegantní toilety byly po
uejvíce barvy bílé, blankytné, růžové, oranžové,
zelené, vůbec všech odetínů. Slečnám znamenitě
slušely květinové ozdoby ve vlasech a kytice na
prsou a za pasem. Toť se rozumí, že každá slečna
měla hodně ctitelů, vždyť dívka prý Se musí mno
bým Hbiti, má-li ji jeden muž milovati. Nu, a naši
mládenci se činili. Vyslali své zástupce od Rych
nova, Jaroměře, Hradce, Pardubic, Nechanic, ba
až z Prahy a z Vídně. A když se zakoukali do
těch chrpovýchapřímných, černýchvěrných,
šedýchpotutelných, hnědýchvýbojných oček
vesnických děvčátek, do jejich buclatých, zdravých,
červených tváříček, v jejichž káždém důlku seděl
aspoň jeden diblík s raráškem, když poslouchali
jejich žvatlavá, nelíčená slova, která z obrady bě
lostně perletových zoubků tak roztomile se řinula
a blava i srdce pronikala, ta se mnohý mládenec
zachvěl a začervenal jako pivoňka a srdce mu
zabušilo jako zvon a bilo mnohem prudčeji.

Jest-li pak víte spanilé čtenářky,kolikrát asi
sabuší normální mládeneckésrdce na plesa? Viďte,
že to nevíte! Nu, já vám to povím: Úderů srdeč
ních je v minutě 70, v hodině 4200, a za trvání
plesu 30 až 46 tisíc. A zdaž mládenci víte, kolik
vzduchu vdýchá do sebe váš andílek než utaněl
97 kilometrů za trvání celého plesu? Netto 24
hektolitrů. Plíce zdravé tanečnice obsahují totiž
pět litrů vzduchu, průměrně dýcháme 1.200 krát.
v hodiné, k čemuž 8e potřebuje 300 litrů čili tři
hektolitry vzduchu. A teď počítejte i vy mládenci,
kolik hodin jate tancovali a kolik hektolitrů vzdn
chu spotřebovali. Nelíbilo by se vám, kdyby ten
vzduch po plesu proměnil Be tak v pravé plzeň
eké anebo hradecké, smiřické, akalické košum
berské, tupadelské, bydžovské, kolínské, ovčárecké,
lorecké, chrudimské, mýtské, třebovské, choteňské
neb pardubické? Nu, vím to bez toho, co si my
alíte.

A teď hezky do kola, nebof krásná ouver
tura v tanečním aále již dozněla.

Jen se pokloň hezky lehce,
požádejjen bez okolků.—
Žádná neřekne, že nechce
a tebou ve avižnou polku.
A kdyš vtip a oko žhavé
s taktem n tebe je v spolku,
Jistě děvče usměvavé
nezapomene na tu polku.

Světská kapela hrála ji výtečně, jakš její
tonům možno odolatí, bebaviti se a netančti?
Věecko, okresní, krajští, ští mládenci byli v kole.
Jemnéstisknutítanečnicpřímoelektrisovaloa brzy
ua to unášelo tančící tříčtvrtečním valčíkovým
taktem do víru plesového. Nejmladší mlíkobradí
i kontinentální postříbření mládenci šepotalí:

Ty's jak včelka zlacená,
Jež v kalich svonku vletla —
Ty's také vlétla v srdce mé
a mysl mon jsi spletla.

"s jako jarní amaranth,
ejš motýl líbá v líce —

k tobé přilet v valčíku *
a pepustím Té více.



jí oa věkyalíbil...
Žvatlání a povídání, zvonivého smíchu me

bylo ani konce, každý i ten největší mrzoat se ro
sehřál, ba i —

do besedy celý zamilován
byl náš roztomilý přítel Franta,
nejspíš proto, že když nikde jinde,
aspoň v ní eměl dělat — farianta.

Jiný tančil jako lev, « bílou, modrou, růžo
vou i žlutou a hledal oe-lí více tedy aspoň pět
tisíc. Pan Michálek, ten všem cifry nušeptával,
ale bray všecko si to aplet a mnobá jeho oběť
tančila hned s tou a hned zas s jinou a přece ne
tu pravou nepřišla Děvčátka se při tom hodně
vytančila a zištní mládenci si aspoň zasloužiil
jednou poctivě večeři. Pan Šrajbr měl kuchyň vý
tečnou. byla stále v stavu obležení a výminečném
a mládenci byli šťastní, když lovili aspoň faší
rovanébo zajíce. Věděli, že zaječí maso sytí nejen
žaladek, ule dělá též krásným. Protože plzeňské
1 hradecké bylo výtečné, tedy po půl noci tužili
se k novómu tanci a boji.

Po odpošinku to brali všecko kvapíkem a třá
sákem. Děvčátka se jako skromné fialinky oměly
také upejpat a ta by byl ďas, aby mladý a ho
roucí mnohý obdivovatel neztratil při tom blavu
i srdce. Ovanutí vějířem jej sice na Čus pamkto
valo, ale slečny uměly v Kuklenách tek mistroě
očkama házet a po švarných mládencich vysýlat
bez přetržení rachejtle smavých, veselých jisker,
že zajisté kuždé mládenecké srdce při tom posléze
ebytilo. Však takové úspěchy Zděcičkám, Andul
kám, Mařenkám, Pavlinkám, Boženkám, Slavěnám,
Favičkám, Ludmilkám, Růženkám, Emilkám, To
vičkám, kterých. v Kuklevách ulavně dobyly,
přejeme. Viděli a pozorovali jsme všecko, ale ne
prazradíme ani slovička, poněvadž to musí zůstati
redakčním lajemstvím. Co můžeme prozraditi jest,
že ples mládenců okresníbo hospodářského spolku
v Koklenách byl v každém ohledu zdařilý; vždyť
se takó koral za přítomnosti tolika etarostlivých
matinek a starostů. Nu, a že 8e tam mmuohýza
miloval, to je také přirozeno, vždyť tam okres a
hospodářský spolek zastupoval pan Srdinko —
Nomen —omen. — Ve znamení srdinka a erde
ček začal tedy vzrušeně plesa ve znamení četných
zamilovaných párečků kunčil tiše sonsedskou. Tu

noha sotva nobu mite,
krok se šine
bezky z ticha,
nikdo se jím neudýchá.
Dobrodiním je to pravým
pro dámy i pány všecky,
proto vždycky bály končí
krásný tanec sousedský.

Loučení s plesem bylo tklivé a když dámy
8e rozjely do svých domovů zpívali mládenci roz
toušené známou kuklepskou národní, vzpomínali
ne radosti právě prožité a jistě dlouho jich vzpo
mínati budou. Kolik se j'ch asi shledá na příštím
kuklenském mládeneckém plese? V mládeneckém
stavu asi hodně ročně,ale ženatí dostaví se zajisté
všickni. Vždyť letos zavítali ženatí jejich drubové
až ze pesterské Moravy. A proto inládenci při lou=
čení 8 mládeneckým stavem jen mužně a alavaě
v před a za rok na ahledanvu!

Ples dělal pánům pořadatelům všecku čest.
Byl to v pravdě repregentační ples našeho okresu.
Předsedou plesu byl p. Josef Morárekz Opatovic,
místopředsedou p. Fr. Komárek z Kuklen, poklad
níkem p. Frant. Morávek z Plačic, jednatelem p.
Vincenc Vinař ze Sedlice. Ve výboru zasedalo
mimo to 20 pánů. Z čelnějších hostí jaenujeme

p. MUDra. Morávka z Kuklen, p. Loučného z
beka, J. Barvu z Plátenic, E. Voženilka z Te

mošváru, býv. poslance p. Morávka z Opatovic,
V. Vinaře z Lipňan, Fr. Jičínského z Dolan, Fr.
Morávka ze Všestar, továrníka p. Bačinu z Opato
vic, řiditele Můllera, dr. Šráma ze Všestar, továr
nika p. Weidnera, Nejedlého, Zadražilko, Pavdu,
Seyfrieda atd. z Kuklen, kteří se dostavili so svými
dámami. Plesu se aúčastnili tóž pp. hraběcí Har
rachovští úředníci.

Zvěsti z východních Čech.

Z Katné Hory. Loreckýpivovar,který ny

nější městské zastupitelstvo převzalo do své arén,ak vůli němuž nasekalo městu enačné dlahy, je
„Obnova“ sróho času dokázala, působí městským ot
Chm dosud různé starosti a jek wezdá i tu, že kon

Eapenoe ješ mo v Kutná Hořehrozí, je velicepovášlívá. Jak známo, točí se u nás pivossdlecké, ovčá
recké,tupadlské, počecké a kolínské. Dovídáme se,
do právě vyjednáváseo koupi opětjednoho hostince a
sios velikého,do něhoš má býti dodáváno pivo tře
boňaké, a jiný hostinský zamýšlí brzo místo lo
reckéhočepovati pivo německobrodské, Sta
me-li s0 tak, vzniká = toho našemu pivovaru velmi
Dobezpečná soutěš a páni městětí otcové přesvědčí se
Ae převzetí loreckého pivovaru do aprávy městské,
bylo nejen odvášlivé ale i nebezpečné. Tolik je jisto,

de pivovar dělá oral pánům městským otcům z načné starosti, kdežtodříve, dokud byl pronajat,
nájemné beze vší práce a starosti. Jak 06

de nynější správa vypláceti a o kolik vynese městu

více než vynášelo dřívější nájemné, není taktéš jisto
ale sa značné konkurence pivovarůmimokutnoborských
jsou asi naděje dosti skromné i v ardcích největších
optimistů. Nepíšeme řádky tyto ze škodlivosti a pře
jeme městu, aby oběť, kterou v Lorci přináší, stála
sa to a potěšila ty, kteří ji Kutné Hoře na krk za
věsili. Ostatně dije se u nás dobře: dluhů máme do
sti, nadávek téš a piva také. — Pardon! Kam pak
se letos poděly ryby, které bývalý sládek lorecký,
zasílával ne vánoce ze svého rybníka pánům ho
stinským, kteří jeho pivo brali? O štědrémdni
bylo o tom alyšeti pěkné řeči na ulici. Doufáme, že
pen referent pivovaru loreckého postará se o vysvě
tlení a polepšení. Hrdinou dne, ale tichým hrdinou,
je u nás teď zfackovaný redaktor „Podv. Listů“. Oče
ávalo ne, že nemilá záležitvst bude míti dobru před

sondem, ale P Hejnic uznal za dobré utržené rányv tichosti zahojití a před soudem jich veřejnosti ne
ukazovati. Toť věru hodný pán — trpěliv jak berá
nek! A nejen to. Pan Hejnic chce prý žalovatí p. H.
za to, že ty věci roztruěuje po hospodách. Co
se to děje? Pan Hejnic — facky a skromnost! Celá
Kutná Horanedostala k Novémn roka tolik svorných
přání jako pan redaktor, jelikož ma i jeho vlastní
lidéveřejněvhbostincích přálivýpraak,
kterébo se mu páterskou rukou před Ježíškem dostalo.
„Labské Proudy“ dvěma obšírnými články, které šly
mezi Mladočechy u Hašků z ruky do ruky, velmi dra
maticky zvěčnily „krvavon“ událost, jejíž obětí stal
60 velezasloužily a šlechetný p. H. — Proti zdejšímu
„Sokola“, vlastně proti jeho nynějšímu vedení dějí se
právě teď „tiché agitace“, provozované gumovým(!)
panákem. S.k zní jméno jednoho „nředníka“ městské
zastavárny mezi Sokoly. — J me zvědaví, jak to
skončí. Dr. Janda již je dávno pro „Sokola“ ztracen
— a „jedině možný“ slarosta Sokola „br. dr Pacák“
je tak oblíben, že k vůli němu nynější předáci S>
kola budou asi vyčoupnati, neodejdou-li sami. Nepří
zeň k „Sokolu“ má u nás tu příčinu, že Sokolové
jsou radikálního, to jest svobodomyelnějšího smýélení
ne? patentoraní svobodomyslní „páni“ v Kuťhé Hoře
dovolají. Dosud mí al prý Sokol za jeden rok i tři
jednatele ; teď může jich míti abi šest anebo žádného,
nic mu neprospěje, poněvadž musí mašírovat, jak ho
budou „páni“ komandovat. Je otázka, kolik opravdo
vých Sokolů dá ei to libit, aby jim poroučeli lidé,
kteří týče neumí do rukou vzít a šplbají všude,
kde to vůbec jde!

Z Čáslavi. Čtenářské beseda konala
výroční schůzi sroji dne 6. ledna ve svých místno
stech za četné návštěvy členů. Zpráva výbora celého
jakož i jednotlivých funkcionářů přijata na vědomí
s úplným souhlasem. Zvláště líbila se zpráva p. uč.
Andrle, která byla velmi pěknou, vtipy aršící canserií.

„tři volných návrzích rozproudila se čilá debata. Uene
seno, uby čepovéno b lo dle besla: svůj k svému
v místnostech pivo právovárečného pivováru zdejšího,
aby oslaveno bylo 30leté trvání besedy, aby rozvinuta
byla v míře hojnější činnost zábavního odboru vzdě
lavacímu dýchanky, aby uvažováno bylo o eloučení
knihovny besední a lidovou. Časopisy odebírány bn
dou v téže míře, jako roku m'nulého a sice zastou
pením čaeopiců všech stran Členů měla celkem 259
a knihovna čítá 4210 avazků. — Spolkářetví na
čeho života zabíhá již téměř do abeardnosti. Tak na
př. zdejší cyklisté založili si klub čáslavských velo
cipedistů Čáslav, který trvá jíž na třetí rok. To však
nevíme z jakých pří in nedalo apáti jistým veličinám
a založili nový epolek: Český klub cyklistů: Blesk
pro Čáslav a okolí. Což pak by se ti drátení oři po
kopali v jednom klubu a pod jednou střechon? —
Občanská záložna následkemzaležení nové měst
ské spořitelny, která enižila míru úrokovou pro dluž
oíky na 4'/,9/. byla nucena sestoupiti také na tatóž
míra. Vý-ledek toho ale bude dle všeho ten, že nyní
nebude moci více udělovati n.čeho z čistého výnosa
na růzvé dobročinné účely, při nichž zvláště bývalo
pamatováno na město samotná. Někteří mají za to,
že to bylo zcela zbytečno, protože tí n poškoženo mě
sto a jednotlivým dlužníkům příliš nepolepšeno. —
Nové stuvby chystá p. stavitel Skřivánek proti
Kanvického mnseu. Budou to dva dvoupatrové činžá
ky, jimiž má býti odpomoženo velice citelnéma nedo
statku slašných bytů. [aké dle doslechu stavěti bude
novou synagoga v Rudolfové třídě a městský airotčí
nec a chudobinec. Sliboje býti tedy stavební rach
velmi čílým, jenom přestavba gymnasia zdá te dří
mati, nebo anad docela spáti.

Z Dobřeniše. V osadě zdejší budou dne 21.
—30. t. m. tři důstojní Otcové z kongregace Nejav.
Vykupitele od sv, Kajetana z Praby konati avatou
missii.

Antisemitismus na Kyšpereekn. Asi
před měsícem zavzní o polednách hasičská trabka na
poplach. Hoří" U koho? V Kyšperku hořel dům, pro
najatý „dobrodinci a chlebodárci“ kyšpereckého okolí
žida Winternitzovi, jenž zaměstnává mnoho dělnic po
okolních vernicích eonkáním hedvábí ua strojích. Na
půdě, kde požár vznikl, bylo nářadí tkalcovské a sno
vačské, které z potřeby už vyšlo. Pojišťovna nemá
se k placení náhrady za zboží a k tomu ke všemu
vzat byl ubohý nešťastník do vyšetřování pro možné
neštěstí sousedních domů ano celého města, Je to ne
citelnost a nevděk toho pokolení lidského! Však zato
jeho dělný lid je k němu zase uznalý! Povašte, hdyž
město Kyšperk žida vypovídalo ze svých zdí, tu pod
daný ten lid jeho (židův) se ujel, ano napsal po
níšené supliky na okresního pana hejtmana, aby jeho
vlívem byl v Kyšperku jim ponechán ten, který ubo
bý lid prý „šatí, živí“ atd. Žádosti ty dávali dokonce
dělníci i podepsat obecním starostům, aby to více
vášilo. A páni starostové, ty čacké, moudré hlavy

podepinovali do přetrhnutí poníženou šádost, aby ne
přišli o tak vzácný exemplář chlebodárce . . . Jediný
starosta nekořský, jak se dovídáme, nějak nechápal
potřebu dida v Kyšperkua — nepodepsali! Žid za
nevinného uznán, z vyšetřování propuštěn, a lidu
vrácen, lida, který ho je v plné míře hoden. Byl to
triumf, vítězoslavný vjezd do městských bran kyšpe
reckých — kdo mu jel naproti, prozatím pomičím|!
Jeho poddaní mu dělaliovace, ba docela jedna po
níšená dělnice až s Lukavice mu podala kytici a před

posle mu jménem výech blahopřání, aby jen mesi
nimidlouhé léta mohl sůstati a jim svou otoovskou

Mseň i nadále sachovati . . . A žid a okna k vyvo
[asmu lidu mluvi), se nemíval, děkoval, sliboval, že
svou pozornost, své schopností, svůj důvtip vynaloží,
kterak by co nejvíc a nejdřív svou židovskou lásku
jimmobl dáti pocítit, neboť oni toho ani nechápou
nyní, co on bude brzy dělat mezi tím dobrým, uzna
lým lídem!1 A tak-mají zas šivitele s nejsou sirotky.
to zlatých jim věnoval na propití a v neděli v Do

brouči tancovali na jeho útraty do rána. Ó jeho šle
chetnó srdce může láskou prasknout jako jaternice
v kotli, on neví co by bodným, úctivým atd. dětem

ro radost jen udělal! Který pak křesťantohle udělá?|
čru, těško je nepeat satiru| Prozatím dnes třikrát

hlučné eláva| starostům, kteří listinu podepsali a tři
náctkrát sláva! uznalým dělníkům, kteří si tak do
vedou vážit čivitelo a člena toho nevinně pronásledo
vaného národa vyvoleného. A teď si světe naříkej a
pěj třebas i „písně otroka“, chcešli vědět, odkud při
jde lidu spása, pak se obrať k Israeli — na Kyšpe
recku už po vesnicích svítá, tam to aspoň tak uzná
vajíl

' Ze Šestevie. Spanilomyslnédívky naše po
fádaly dne 8, ledna věneček, který se jim znamenitě
vydařil, takže opět osvědčila se pinon něrou chvalná
pověst našich dívek, jaké v dalekém okolí požívají.
O zábově této, které konána byla na sále p. J. Rund
štuka, byly vydraženy dvě kytice te prospěch Ú. M.
Š. a vypesly 4 zl. 16 kr., který obnos přímo „Ma
tim“ do Praby zasláu byl.

V Dolní Libchavě u ÚstínadOrlicíopl$
vá zvláštním rodinným štěstím rodina jinak chudého
domkáře Kaplana. Před nedávnem byla manželka jeho
obdařena dvojčaty a minulý týden zase přilétla troj
četa, samíhoši, jako buci. Zástup kmotrů a kmotříček
se třemi noverorzeňaty na rukou ubíral se středem
osady ka chrámu Páně, kn společnému av. křtu troj
čátek na jména. František, Josef a Rudolf. V novém
roce tak pojednou četně obdařený otec zaslal zároveň
žádost o podporu k Jeho Veličenstva.

Hospodářský spolek v Opočně koná
valnou hromada v neděli dne 29. ledna 1899 o půl
2. bod. odp. v bospodářské škole v Opočně. Na pro
gramu mimo výrečních zpráv A nových voleb je před
náška p. Jana Heinze, řiditelehospod,školy: ho
zřizování obilních skladišť“. —

Z Černilova. (Poučnápřednáška).Katolická
národní Jednota zdejší pořádá v neděli dne 22. ledna
1899 o 3. hod. odpoledne v hostinci p. Jos. Morávka
ve Výravě svoji valnou schůzi. Hlavním bodem pro
gramo jest přednáška p. red. G. Toožiu z Prahy:
„0 politickém postavení českém v době nynější.“
Vstup uvedeným boslům volný,

Z Čáslavok. Ples sboru dobrovoí. bosičů v
Černožicích-Čáslavkách konati xe bude dne 22. ledna
1899. « hostinci p. F. Jakonbka v Čáslavk ách. Za
čátek v 7 bodin večer, Vstupné 1 zl.

Z Jestřabí. Jednota katolíků a rolníků ve
Lhotě Jestřabí a okolí, odbývá svou valnou hromadu
dne 5. února 1894 v Němčicích ve 2 hod. odp. v sále
p. Březiny, po níž přednášeti bude dp. Emil Dlonbý
Pokorný z Praby o thematu: „Rolník a jeho přátelé.

Z Králové Městce. Vnašem„radikálním“
zátiší zase se strkají hlavy dohromady. Lidé, kteří
jak živi nepáchnou do hoepody, putují zase, aby něca
uslyšeli a uviděli. Jest před obecními volbami. Jako
volební manévr objevila se lokálka v nymborských
„Občanských Listech“, kde jeden „občan“ druhého
„občan-“ čistě řeže, protože dalsi vyplatiti od měst
tajemníka peníz udělený jisté chudé ženě na nájem
od obecního úřadu. Dostal za to, co proto. Vytknuto
bylo „občansky“, že je lakomec a necita, a ještě
zvláštní důkaz položen na to, že jest městekým ra
dou. On se chtěl sice brániti zákonnitými prostředky,
ale sama městská rada vzaja svého člena v ochranu,
jen že to vzala za nepravý konec a spletla si para
grafy. — Na věci se nic nemění, pan rada ukázal
svou lidamilnost přece, několik brambor dal nyní v
největší nouzi se ocitnavší vdově. — Sylvestr u nás
pěkně dopadl, jen že při něm naše „intelligence“ jako
obyčejně hodně „přebiala“, takže její členové bez ka
bátův a klobouků domů se ubírali. Avšak jednomu
pónu učenému se stal takový malér, že lidé z dale
kého venkova se o tom dozvěděli a svůj sond 0 „vý
ši“ intelligence městecké veřejně vyslovili. — Také
se dějí ořípravy na tok- lské obvyklé šibřinky, kam
letos zá přijíti Ludvík XVI. se svými milostenkami.
Rokoko u sokol! Jaké zde spojení, snad těch několik
o. Ostatně o tom, zda se tuková myšlénka hodí na
městecké poměry, i sami sokolové vyslovili své podi
vení. „Nejepíše „sckoln“ se zalíbila Nenberlova po
zvánka v „rokoko“ a proto „creme“ společnosti 8e
letou bude baviti s dekoltovanými dámami! Mně se
zdá však, že jich mnoho nebude! — Také zařízen u
nás krejearový spolek na opatřování školních potřab
školní mládeže chudého našeho městečka. Ale jako
při všem i tento dobrý a uznání hodný podník se
potkal a odporem nekolika lidí, kteří své osobní záj
my nedovedou ješt ve svém egoismu potlačiti ve
prospěch dobré věci. — Jen ještě musím se zmíniti
a to zcela kratince o Činnosti nově založeného tpolka
národních dělníků Havlíček se sídlem u „snědinků!“
Zpráva má je krátká, protože ten rpoleček nedělá či
stě nic, leda že několik taky- „dělníků“ jen že
s akademickým vzděláním se baví v „uzavřené“ spo
lečnosti „svým“ aspůsobem, jak ví o nás každé dítě.
Jen še taková „spolková“ činnost se potkává ne 8 po
rozamněním, ale všeobecným završením, jak doavědčí
„sousedé“ spolkové místnosti u „snědinků“.

Z Červ. Peček. Dne 15.ledna konalkato
lický spolek „Svornost“ svou roční valnou hromadu.
Po přečtení a schválení protokolu minulé schůze ujal
ee slova p. jednatel, aby promluvil o spolkové čin
nosti sa minulý rok. Spolek tobo roku pokračoval
zdárně s pomocí Boží, za vytkputým cílem. Konal

lek 11 měsíčních echůsí, jichž přednáškami s ka
ého oboru vsatými vzdělával členy své ve vědění



pro život potřebném. K přednáškám zváni byli řeč.
níci po vlastech českých známí (p. J. Damek, p. Vécl
vpaček, vp. Dlonhý-Pokorný, p. Satorie a j.), jicháto
zavítání do našeho epolku je nemalou zásluhou na
šeho vdp. předsedy. Spolek zúčastnil se minnlého r.
delegací katol. sjezdu v Praze a avěcení spolkového
domu v Červ. Kostelci. — Jak spolek o blaho svých
členů pečoje, vysvítá z toho, že přijal a ve skutek
uvedl návrh, aby mladší členové až do 80 let byli
pojišťování u zemské pojišťovny Františka Josefa a
sice částkou 1 zl. ročně, kterýměto počátkem pojišťo
vání spolkem učiněným vedou ae členové, by ssmí
dále pomatovali na své stáří. I tohoto roku uděloval
upolek nemocným, k práci neschopným členům peně
šitou podporu. [ o přiměřenon zábavu staral se apo
Jek. Pořádán jeden spolkový věneček a tři divadelní

ní s tombola spojená se zábavou večerní.lek čítá 100 členů. Na to podal zprávu p. po
kladník, dle níž vykazuje pokladna spolkového jmění
642 zl. 86 kr., fond ne dům spolkový 148 zl. 36 kr.
fond praporový 68 sl. 21 kr. Pak přikročeno k vol
bám nového předsednictva a ostatního výboru, jež
se až na malou změnu ebodují 4 lonakými. Kau konci
schůze byla nepořádána dražba novin z minulých let
ješ spolek odebírá. Zdař Bůbl

Z Rychmburku. (Zprávao farní jednotě
ev. Josefa za rok 1898. Pončných přednášek, v nichž
členové potřebnými vědomostmi byli obohacování ko
náno 17. Zvláště ale pečovali jeme o rozšíření kato
lického tisku. Zaplatili jame za 2 výt. Katol. Listů
Denníka, 10 výt, Katol, Listů týdenníka. Kříž a Ma
rie65 výt. Obnovy 8. Lid, listu 33, České Ženy 22.
Naš domov 2, Anděl strážný 4. Rajská Zahrádka 0,
Ludmila 12, Vlast 2. Dělnické Noviny 4. Vychovatel
2. Časové úvahy 7. — Český Východ 4 a značný po
čet katolických kalendářů.

Okresu šambereckému, kterýtrpělži
velním! pobromámi a kde panuje veliké bída, poskytla
vláda slušné podpory.

Z Horního Jelení. Na av. Štěpánase
hrála zdejší katolicko-sociální jednota divadelní kus:
Národní slavnost. Ačkoli působily v něm skoro vesměs
noré síly, dopadl přec ku všeobecné spokojenosti. Po
těšila nás zvláště hojná návštěva zdejšího obecenstva,
jež vzdor zuřivé agitaci „přátel“ našeho epolku do
divadla se dostavilo a pobaveno domů odcházelo. Při
tom poukazujeme na smutnou okolnost, že v čelezuřiv
ců proti našemu spolku stojí zdejší učitelstvo i ae
svým představeným. Snad proto jsou proti nám, že
jsou „taky - katolíci“. Slyšeti hlasy zvláště o dvou:
„Což pak ti páni nemají nic jiného na starosti než
Štrátib“ Do očí jim to říci neodvažnje ne však nikdo,
a proto činíme my tak veřejně v omnění, že toto
upozornění postačí. Spolek náš vzdor nepřátelům krá
četi bude statečně ku předu za heslem: „Milujme se
— nedejme sel“

Z Kladrub, (ysocectěnáchoťc. a k. lékaře
dvor. hřebčince v Kladrabech, paní Hermína Sim
berská, darovala na poděkováníBohu za nzdravení
od těžké nemoci kladrubskému chrámu Páně překrás
né jesličky, umělecké práce to řezbáře Kindermana v
Praze. Jesličky tyto jsou krásou a důstojnou ozdobou
hlavního oltáře. Při slavnosti vánočního,etřomka bylo
u nás poděleno 56 chudých dítek oděvem a obuví,
veškeré pak dítky vánočkami, ovocem a cukrovinkami.
K šlechetnéma tomuto účelu přispěli: Slavná c. a k.
správa dvor. hřebčince, vdp: farář P. Fr. Klapal, vy
Bocectěná choť c. a k. ředitele dvor. hřebčince paní
Jalie Motlochová, p. přednosta stanice Krauman a

jp.obchodníci. Vánoční hry vrovedli žáci vzorně, ne
bot konají se u nás již 10 let.

Z Týniště m. Orl. Všadyhledí se ku zve
lebení chrámové hudby, všady budí se zájem pro to,
všady zakládány jsou pěveckéepolky, jen u nás,
v Týništi, jdeme zpět a chrámová hudba stále a stále
upadá. Dříve, dokud bývali jiní páni řediteli kůra,

lid rád spěchal do chrámu Páně, rád nábožně modlil
se při dojemném zpěvu, ale dnes, dnes . ..? Na ků
rn znějící varhany neuchvátí nikoho, a troje ekřípky
a nepěkný zpěv tím méně. Chrámová hudba potřebu
je u nás nápravy. Nepěknou a nesonuladnou hudbou
a zpěvem trpí pobožnost. Zároveň prosím ctěnou du
chovní správa, by toho se horlivě ujala a připome
nala p. řiditeli kůra, aby pilně hndbě a zpěvu učil.
To prozatím, nepostačí-li pak více. fk.

Z Jetřichovsí. (Ústavpřátel mládeže.) V
Kunčině u Moravské Třebové daroval p. J. Janiš, rol
ník v téže obci na památku úmrtí svých drahých ros
dičů a na pamět jubilea Jeho císařského Veličenstva
avůj statek i se vší příslušností k tomu boho- a lidu
milnému účelu, aby Škole odrostlí jinoši pod dozorem
otců z řádu benediklinského se vzděleli pro život.
Před novým rokem posvěcena byla v domě vkusné
kaple. Bratři vyočnjí jinochy veskrz prakticky. V do
mě tomto pěstuje se hoapodářetví polní, lesní, včelař
ství. Bratři mají i jinde svá sídla, do nichž přijímají
jinochy škole odrostlé, sirotky, méně majetné hochy,
nebo takové, co by obcím závadou, nebo břemenem
byli. Tu se vyučí hoši řemeslům jako: krejčovině,
obuvnictví, zámečnictví, koihařetví atd. Plat jest po
měrně nepatrný a dle poměrů a stavu i zdarma. Je
to ústav časový. Proto se velice zamlouvá a odporu
čaje rodičům i obcím, Bližší zprávy se doví každý,
kdo ee obrátí na řečený ústav chlapecký „v Kunčině
u Moravské Třebové. Pan J. Janiš je mužem 0 cít
kev a lid velezasloužilým. Sám svatý Otec vyznamo
nal ho řádem řytířským svatého Řehoře,

Krajinská výstava v Červeném Ko
stelci. Důvěrníkem pro tutc výstavu,která letošním
řokóimnpořádána bude ustanovén byl výkonným výbo
rem pan JUDr. Alfred Rudolf zemský advo
kát v radci Král. Upozorňujemetudy všechny,
kdož by výstavu tuto obostali hodlali, že zmíněný p.
Důvěrník podá jim veškerý. potřebné pokyny. Výstava
má především na podkrkonošskou výrobu tkal
covskou poukázati měrou, jak se to posud nestalo
nikdy, a proto vybízíme již dnes ku hojnému účasten
ství. Veškerá dotazy a přihlášky ve příčině té vedeny
buďtež na jmenovaného důvěrníka puna JUDra, Al

fredeRadofo,zemskéhosdvokátavHradci
Králové.

Pestní kázání, jež konalDr. Robert
Neuschl. Tato kazání včblasuého sociologa, třeba
nazvati 1 co do formy, 1 co do obsahu dílem vele
zdařilým. Jsouť to kazání praktické, jež přihlížejí k
potřebám lidu a plun nadánní pro věc Kristovu, Mlova
Jest správný, jasná i venkovskému lidu lehko erozu
mitelná. Z těvbto důvonů možno kázání ta vřale od

poračiti pro letošuí dobu postní, Část čistého výtěžku
jest věnována ua zjednání praporo křesť.-soc, polku
PSvornost“ v Brně.

Telefon v Táboře. Dne 18. ledna 1899,
otevřelo se sneziměs'ské spojení mezi eftí státního te
lefonu v Táboře u mezimásteky spojenými sitěmi stát
ních telefonů | Poplatek za rozmluva obnáší v. relaci
Zradac Králuvé—Tábor 1 zl.

Výkaz,
členovédružstva splatili:

za prosinec.
Zaklédající čís. 30. (20 2l.), 36 (20 —), 42

(5:-—) = 45 al. — Skuteční po 5 zl. čís. 9., 24
(i0—), 31., 32 (10-—), 37 (10'—), 60 (i0—),
63., 99, 167 197 (15'—), 199. 202., 206., 207.,
209., 2134 2754 290 (2'50), 300.. 318., 337.,
331 — 12750. Přisplvající po 2 zl. 50 kr. čís.

21., 46., 88., 105 211 2144 2214 254 Vo300., 339 (i—). 3444 346., 378, 393 (3'—),
394 (w—) = 33 i. — Dary. Druhý dar Jeho
Bisk. Milosti zl. 2000'—.

P. t. Jan Barták, kanovník v Hradci Krýlové
zl. 1009—, V. Vojnar, farář v Slavoňové zl. 12*—

Po 5 zl.: Dr. C. Jos. Kašpar, gymn. kate
cheta, Karel Vorlíček, arciděkan.

Po 2 zl. 50 kr.: Eehek, děken v Opočně.
Po 2 zl.: Ferd. Hanousek, děkon v Třebe

chovicích, Vinc. Erlebach, farář, Bob. Bayer, ka
plan, B. Horáček, děkan v Chlumci, Fr, Vintera,
farář, Vinc. Krátký, farář, Jos. Vašák, farář, Dr.
Jos. Mrštík, professor theol.

Po 1 zl.: Fr. Matouš, kaplan, Fr. Janoušek,
Jos. Prudič, J. Sedlák, Fr. Pekárek, J. Šetr, Fr.
Můller, Fr. Frydrych, V. Bartoš. St. Kosán, Vil.
Knejsl, Jos, Kotyk, Mat. Mára, Jos. Martinek,

Po 50 kr.: Jos. Kovář, Adamec, kaplan, G.
Čenský, Fr. Roma. Celkem 2397 zl.

Na Adalbertinum se upsali po 5 let při
spivati ve vikar. Opočenském:

Po 10 zl: kanovník Pelb. Novák, vik. sekr.
Uhlíř, faráři: Dejl, Hroneš, Jelínek, Sysel, Vojnar,
70 al.

Po 531. děkani: Domašínský, Erychleb,
Hanousek, Řehák, faráři: Erlebach, Kovář, Ot.
Šípek — 40 zl.

Po 4 zl. adm. Flesar, farář Erben = 8 zl.
Po 2 zl. kaplani: Adamec,Dokonal, Dostál,

Hendrych, Honců, Horák, Kyselo, Moravec, No
votný, Pospíšil — 20 zl. úbrnem 138 zl.

b.) ve vikariatu Jičinském:
b. vikář Sebnal — +0 zl.
Po 10 zl. děkani a faráři: Brož, Dittrich

Fiedler, Hůlek, Menčík, Mrštik, Říha -z 70 zl.
Po 7 1l 50 kr. gym. katecheta Přibyl =

7 zl. 50 kr.
Po 5 zl. faráři: Boukal, Dohnálek, Gabriel

Hlaváč, Synáček, Vaníček, Vaněk, Weiss — 35 zl.
katecheti: Jirzák, Kovářík,Příkop,Svo

boda = 20 2l.
kaplani: Beneš,Burkhart. Groh, Knies,

Knížek, Malý, Plichta, Rameš, Schrůtter, Salfický,
Tejkl, Taček, Vomočil — 65 zl.

Po 2 ul. farář Balcar, kaplan Knapp =
4 zl. úbrnem 221 zl. 50 kr.

Listárna administrace.
Do Ameriky!

22, listopadu 1898 došlo od Fourth-National

bank St. Louis 6 zl. na Obnovu, avšak předplatiteludán nebyl. Prosíme, aby dotýčný pán laskavě se při
hlásil, neb bychom nevěděli jinak komu © zl. na účet
k dobrému připsati.

Dpp. Mára Mat. Zbýšov. Do konce roku. Dp.
Barvíř Jos. Morašice Obnova do 1. VII Čes, Ú. I. a
IL roč. — Dp. Jindř. Jakubičko, Vel. Zdobnice
do 1, října 1899 předpl.— Mazura Josef, Rokytno.
Zaplaceno nyní do1. července 1898. — Hlavsa V.,
Rokytnice. Zaplaceno do 31. března 1899. — Hůlek
Jan, Lomnice do 80. června 1899 zaplaceno.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 14. ledna 1800. 1bl.

přenice ul. 7:75 až 790, šíto zl. 5.40 až 6-00, ječmeca
4'90 až 6-20, oves zl. 2:95 až 990, proso al. 470 ná
5-00 vikve el. 425 až 520, hrachu zl. 760 až 850,
dočka zl. 0000 až 00:00, jáhly zl. 900 až 000, krup
8 00 až 21-—, bramborů sl. 1:30 až 160, máku 19 £l.,
Iněného semene 8 zi., 100 kg. šitných otrup 6-26 sl.,
1 kg. másle čerstvého 0 95 sl., 1 kg. nádie vepřového
0-80 zl., 1 kg. tvarobu 0-14 zl., 1 kopa zelí 0:00 al.,
1 kopa kepusty 1:40 zl., 1 bl. cibule 2-60 sl., 1 kopa
drobné zeleniny 1:00 4l., 1 bl. n.rkve 070 sl., 1 hl. ja
blek 0-00 sl., 1 hl. krašek 000 zl.

(Zasláno.)
Věda, še v tisku se nachézí spis „Fasse bene

ficlátů“ atd. od dp. Jana Kabna, opatřil jsem
sobě spis ten, bych se seznámil s obsahem ajeho
cenou. Důkladně jej proskoumav, vyznávám ne
stranně a otevřeně, ie práce ta stojí na výši poža
davků zájmu našeho duchovenského stara. Spis jest
snůškou všech zákonných stanovení, jek dalece te
vztahují ke všem příjmům a výdajům ve fassích ob
ročních. Úprava jest zcela prakticky sařízena. Každý
fasnovní příjem a výdej jest přesně posouzen jak dle
nového kongruového zákona, taki dlc sákona o osob.
daních, kterášto nepořádenost velice přispívá k vy
tříbení právnických názorů o našich zájmech. Slošité
věci těší se jasnámu rozboru. Vnitrná vzájemná vstaž
nost mezí jednotlivými zákony a m“zi $$. těchto zá
konů zvýšuje v pravdě prévnickou cenu apisu, jeně

připitaí k zájmům jak beneficiéta tak i pomocnéhoněze. Některé stati, jsko o ekvivalentu, stavební
konkarrenci atd. jsou co do vynesení zeměpanakýcha
aprávního nejvyššího dvoru ojedinělé svého druhu.

dude jeví se stručnost s jasností názoru, k čemuž
18 vzorců vydatně přispívá. Spis tvoří všestranný ce
lek, bude vždy nejvhodnější příručkou v záležitostech
fassovních a osob. daní. Odporačuji, by u všech be
neficií zakoupen byl pro potřebu farafbo úředního

archivu. J.M.

L
malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradol Králové

' odporačaje svůj atelier k provedení všech de. J
korativníc

male kostelů of
při trvanlivé malířské technice,

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhoapracování, restaurují 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 předloší

Úognac pravý, h italského vína, tříletý, 1 litrpo 3 zl.

Úognac
z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po
1 al. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.
: úlenou z tatránských jalovčinek, t

Borovičku litr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v oenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě:

Cognac, který se z uherských továren t
litr po 8o 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. Mýt o
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se sdarma a franko.

RB> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15proscent.iUDO
spokekocckO)
* EXumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

0 Modnílátkyoblekové na silmníky a 79
haveloky z čisté ovčí vlny v levných

cenách doporučujeKarel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolol.
Vzorky k nahlédnutí franko.

LUDVÍKA

XOPR



-=

DOMD O CAMOi i XV

Dlabačovi české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
=—— kg 90 kr, 1— zl., 120 zl

Císařské suchary
1 kg 150 21.

Čajové zákusky
t kg 150 zl., 1:80 zl., 2-10 zl.

Novinka!Gufreutes. Pariseriu Novinka!
1 kg 280 zl.

Velkývýběr emkrovímek na vánoční
stromek krabice 1*—zl až 450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, enkrovimek ku ho
stinám a pod,

Poštovní sásilky Zkrát denně od 5 sl.počínaje
Zasílá Jranko stanice.s

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na omělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
še dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

BWpérovky a žíněnky, 8
Spony a sáslony do oken, hladké i edrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenáchmírných.

Založeno r. 1850.—Y©© OL o
Velectěnému duchovenstvu

doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníma pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a stříbřené začseručí.
Vlastaí výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
snovuzlacení a stříbření starších věcí v koná se rychlea
maělouse již svěcené se utvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Ntarý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k sa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ci orií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. conejvíce.
i»——
Josef Krejčíkv Praze,

umělecký závod sochařský a řezbářský.
Pisárna a dilny na Letné, č. ©12.-VIL

Sklad Eliščina třida č. 24.
doporučuje uctivě

tvé choalněsndmé: So oltáře, křížové

SSe Právo dlho „kazntny;zpovllovícn
* atd. dle slohukostelů- sovy, 208

Renovace starých oltářů a kostelních
" Bařizení.

nákresy, cenníky a rozpočty bezplatněfranko.

V"Původní

-Z

,SED“Vývozdovšechzemí.fl
nb-1024UJOPAopZOAŠA„Mf

Na zemké"jubilejaí výstavě v Praze 1801.: 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 Král. 1894.
Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie 8 korunou, Na Nár>
dopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. 1. cena

Čestný diplum N. V. Č.

Česká, na četných výstavách prvními cenami
poctěna

továrna na piana, panina, ha monia avarhany,

AL BOBO LAOTA v Hradci Králové,
Filialní sklady: ve Vídni [II Salesianergasse 31. v Brně
Orelská ulice, č. 7. v Praze: Kr. Vlno rady Karlova tř
Š. 8. odporoučí českému hudebnímu obecenstvu svá nej

lépe osvědčená

WW“piana, pianina Jy
angl. repetiční 1 obyčejnou vídeňskou mechanikou moviho

snačné sdokonal:ného provedení

harmonia ovropské a americkésoustavy
všech rozměrů v cenách, při řádné zevní úpravě, zaru
čené trvanlivosti a vyrovnané uhlazenosti1 vydatné zvuč
nosti neobyčejnélevných. Též na splátky za výhod

ných podminek. .
Obrázkové cenníky -na požádání zdarma' a franko
99) Záruka pětiletá.

KS

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA
: v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 73.

M doporučuje se P. T. dachovenstvu a pa
9 tronátním úřadům
Fy Pro malby ohrámů a po
če zlaoování oltářů
se: a veškerých potřeb kostelních.

3 Mulby podobizen v barvách i kreslených, dle zaslaných malých podobizen,
za jichž správné provedení ne ručí.

Osmy co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích 8 přilože

nými rozpočty.
„Je

rm

TABULKY
S modlitbami:

do sakristie s modlitbami kněze při obláčení
bohoslužebných rouch

Krásné a droredení písmem i způsobem missálovým, Pro
vají se nalepené (po 15 kr.) iZnenalepené.,

První dvě tabulky v úhledných černých deskách 50 kr

Objednávky vyřizuje
Biskupská knihtiskárna.

Do Hradce Králové a okolil

Dovoluji si P. T. cténému obocenstvu ozná=
miti, že otevřela jsem v Hradci Králové v Jif
kové třidé č. 297 © domé p. Jos. Mikle

obchod prádlem a 'plátnem
a edporučuji týž co zde toho druhu nejlevnější,

vjá Košile stříhu vyzkoušeného, límce, manžety, ru
kavice, punčochy, ponožky, šle, prádlo dámské a
dětské Vzorná domácí práce. Výbavy pro
pány a dílky zhotovují se přesné dle vzoru a
míry. Záměry ku hyňeké a vzdobné, spodní sukně,
stolní prádlo bílé a barevné, ručníky, kapesníky,
krajky, vyšívání Švýcarské, přetisknuté látky kvy
šívání, šifony, Širtinky, plátna prostěradlová, jemné
séby, grád'e, damašky, sýpky, kanafasy, piky,
b rchenty, a veškeré v obor tento spadající zboží
rukodílné, — Ujišťuji, že jedinou snahou mojí
bude obsloužiti P. T. obecenstvo vždy 1obrým a
solidním zbožím v cenách továrních, při malém
zisku a tím si přízeň a podporu páno odběratelů
zabezpešiti. V téže pak doporučuje se

8 veškerou úctou

Irena Kubíčková.
A IIIC ICI ICR
JOSEF STĚPÁN,

závod pozlacovačský v Pardubicích
opravuje jakoš $ nové stuví

oltáře, kazatelny. všeho drahu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

"9" Kupujte české losy. “U8

věcné loterie

OSY výstavyarchi
tektury a inže
nýrství v Praze.

Kunvýhra:Demantový šperk
v ceně 25.000) korun.

Gelkem90) rýher v ceně100.000 tor.

Tah 2. ledna 1899. Cena losu1 koruna.

pR“ Nojlepší"S

slováckou Slvovici
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

Výbornou chuťkávy docilite

přisadou

9 amě
nejnovější soustavy

práce solidní ceny levné
doporučuje

+ ČENĚK BUBENe
kočárník v Hradel Králové,

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou medaili,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem ražení zlaté medailie s koranou.



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 bor zvýšení con!

pap-Právěvyšelspis m.

Fasse bonehotálů

BIUTETL,VRTAT A SDUL
jest továrna velooipedů

v zemích alpských, která má sídlo sve na branicích Ra
kouske a Švýcarska a hlavními působišti svými St. Marga
rethen (Švýcarsko) a v Bregenci (Voraribersko). Továrna
tato konkurující ve Švýcarsku, pravé to vlastí přesné me
cheniky s nejproslulejšími továrnami francouzskými, angli
ckými, americkými a německými co do jakosti a v Ra
kousku a největšími továrnami do ceny, může prosperovat
jen nejvyšší dokonalostí své výroby. Stálý vzrůst továrny a
vzmáhání se jejího obchodu svědčí o tom, že Bulgeri, Wur
zer z Co. úkol svůj plně vystihli. Bilgeri, Wurzer 8 Co,|
vyrábějí kola »Helios« zvaná. Rámy těchto kol jsou nejdo
konalejšího vzoru, celé z nejlepší ocele. Spojky jsou vesměs
sesfloné, letované tekutě s antiluzem bez pilování, které
obyčejné rámy scslabuje. Zadní vidlice jsou z rour nejmo
dernější úpravy, oblých anebo nahoře okrouhlých, dole
sploštěných. Řetězová kola jsou vzoru vkusného, perná a
prakticky snadno vyměnitelná. Řetězy jsvu nejdokonalejší
soustavy, nejlepší jakosti Kola jsou přesně složené, stejno.
měrně napnutá, neohbybná a předce pružná s osami ložisek
v chodu přesných jako nejnovější bodinový stroj švýcerský,
nezaprašných, olejotěsných. Smalr skelný, tvrdý, vysoce
lesklý, niklování těžké, zářivé, Kola »Helios“ nejsou stavěna
na hladké a rovné silnice jako kola némecká a vídeňská,
nýbrž do Alp švýcarských, kde na spolehlivost kol a ze
jména na lehký chod do vrchu nejvyšší nároky se činí.
Kola, jež takovému účsli, jako je jízda v Alpách vyhovují,
mohou též v kraji našem více než kterákoliv jiná uspokojiti
a skutečné teké požívají kola „Helios“ v Čechá-h nejlepší
pov sti Ceny kol „Helios“ jsou levné a těm, kdo dobré a
předce lerné kolo hledají, přede všemi jinými se kola »He- 
Ios« odporučují. Zastupitelstva 1ol »Heliose jsou téměř ve
všech městech českých. Kde »Helios« zastoupena nejsou, tam
na laskavé dotazy vše bližší adělí ředitel obchodu školy
«Helios“ pro veškeré země slovanské Míjax Úvagrovský
v Praze 14:—1.

JUDr, ALFRED RUDOLF

v Hradol Králové,
Elišělno nábřeží číslo 304.

činí uctivé oznámení,

še jmenován byl dekretem si. komory advo
pro král.České ze dne 11/1. 4. 203

substitutem
dne 10. ledna 15499zemřelého pana

Dra.Josefa Baše,
advokáta v Hradci Král,

jehoš agendu dnešním dnem převsal.
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Stavba varhan a výroba harmonií
závodu pana

Antonína Málzra wdenín Ojnů
v Hoře Kutné.

PROPPEODOCK

r m5 32 Po dlouholetých zkuš h '

dle nového kongruového zákona i HRIBIE 38, « doperdajemosekůmarčůrariaumimoúouarkul:1 = 5 u vitých, stroje ti Ň 
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NKAL řestní liTAN sToUPA jj 7 18, | MostníistyIbodinářa zlatník ex offo

"v Praze Václavské náměstíč.32. v Rychnově n. Kněžnou |. 4 kusů9 kr.
nabízí dopornčuje — nabízí

EHAVELOKYJE) az o 200, 2 masnan kývadlovýe apesnich v cenách mírnýc
ý aBo Zárukou. ; RNRANNINÁ

dále haveloky

uvedeného výkresu

Sokolská haveloky
. předpisu

délky haveloku. mmm 259-6. v Hra

| ) v Hradol Králové

solidně a levně,

Santos balíček
Viktoria jemné chuti
Manila

kávy více drahů
Honduras
Lagnaira
Guatemala
Java holandské
Guatemala velejemvá
Monado apret.
Menado jemné

Geylon pravý

ram,

lastním nákladem.

za ceny nejlevnější.

dci Králové,
Hlavní náměstí. i

5 kg 5 zl. —
5 kg 5 zl. 50 kr.
5 kg 6 zl

5kg . 6 zi. —
5 kg 6 11. 60 kr.
5 kg 71 —
bkg .. . 7 zl. 60 kr
bkg . . 8 1l.—
5 kg M zl. 50 kr.
5 kg 8 zl. 50 kr
5kg . 9 11. 50 kr.
bkg . 9 zl. 50 kr.

146, 166, 160, 1.70, 1.80, 190, 2—
210, a 2 zl. 20 kr. i



Na říšské radě.
Před týdnem mlnvil poslanec dr. Herold

v klubu národní strany svobodomyslné v Praze o
postavení české delegace k nynější politické situ
aci. Dr. Herold mluvil vážně a dosti skromně. Pa
lác blahobytu a korunovaci nesliboval, naopak
uznal, že jest cesta k těmto cílům vedoucí velmi
vadálená a trudná. Mladočeská delegace dovedla
r. 1889 po zednicku bořit, začala státním právem
a korunovací, rolnické, živnostenské a buspodář
ské otázky byly ji vedlejší a lhostejné, začala
stavět od střechy, a poněvadž dílo její nemělo žád

= základů, shbroutilose celé. Dnes jeme po deti letech na tom hůře, než-li r. 1889,

Dr. Herold uznal, že třeba poznenábla od
straňovat překážky, že třeba odrážet útoky ne

By že třeba poznenáblavymáhatvýhody.r. Herold dal tyto dny drobečkové politice Rie
grově úplně za pravdu. Pozdě, ale přece poznala
strana mladočeská, že nemáme jiných přátel ve
světě, než kterých jsme si získali na říšské radě.
Dr. Herold úznal, že zahraniční naši odpůzci, Ma
dati a liberálol Němci usilují o naši porážku a že
třeba proto opatrnosti.

Bohažel strana jeho nejsouc zvyklá kázni, ne
dovedla ani celé čtyři dny říditi 8e radou dr. He
rolda a nedovedla býti na pražské radnici opatr
nou. Otázka postavení sochy Husovi není Časová
a mohla klidné leta nevyřízena čekati. Na zbu=
dování pomulku sebralo se dosud asi 90.000 zl,
tedy asi třetina té sumy, které bude vyžadovati
náklad na zbudování Husova pomníku. Možná, že
za 10 let se nedostávající obnos sebere, a že pak
bude možno přikročiti k zhotovení a postavení
pomaoíku. Zda li za 10 let koruna a vláda k tomu
svolí, nevíme. Dnes jest ale pondělní usnesení jak
koruně, tak vládě, slovanské a německé katolické
lidové straně nemilé Slovanští i němečtí katoličtí
poslanci řekli poslancům mladočeským nepokrytě,
že pondělní usnesení pražekého zastupitelstva je
jich náboženský katotolický ctít hluboce urazilo a
že to sotva zůstane bez nemilých následků na vzá
emný poměr katolických stran k mladočeskému
ubu. Dr. Eduard Grégr, Engel i ostatní poslanci

počínali si velmi krotce, dušovali se, že v Praze
neměli úmysl katolíky uraziti a též purkuistr dr.
Podlipný ujišťoval telefovicky poslance dr. Kerna,
že se Mariunskou sochou na Staroměstském ná
městí nehne, že Mladočeší neměli úmyslu katoli
cké city uraziti.

© FEUILLETON.
Až k modré Adrii.

(Napsal J. Čáslavský.)

Adrie! Ty krásko snivá, ty blondýnko mo
drooká!

Vždycky jsem snil jenom o tobe a v srdci
tajnou toubu choval, abych mohl je.inou nahléde
nouti ve třpytné oko tvé, abych mohl se potěšiti
tvým úsměvem, pokochati se v tvém objetí a zko
lébati se na tvých laškovných ňadrech. Ty dítě
vyhýčkané matkou zemí, ty krasavice zulíbaná
paprsky a 'asem slunce! Tvoje vody mne k sobě
táhly sílou magnetu sned proto jen, že na nicb
kdysi trůnila hrdá Venecie, že na nich rozku
zoval pyšný Řím, že vítězili na nich osvícení Ře
kové, snad proto jen, že jsou částí vod, jež na
slouchají pohádkám tří dílů světa

Vystoupili jsme na malé zastávce jižní dráhy
»Opčinae zvané.

Byl parný, dusný den, ač obloha byla pota
žena chmůrami a slunce nebylo viděti. Ticho, že
se ani lísteček nepohnul.

Smutno, pusto kolkolem. Kam pohlédneš,
samý káren. No polích kámen, na mezích kámen,
u cesty kámen, před tebou, za tebou samý kámen
— tvrdý, ostrý, načernalý, nevětrající dolomit.
Hrozná poušťa. A přec není tu tak děsné odpu=
divě smutno jako na Krkonoších na Labské louce.
S chutí bys si tu lehnul, zadíval se do nebe 4
enil, snil stále.. . A přec nikde žádná zeleň,
nikde ptáček, nikde brouk. Mléčný javor sežloutlý,

Jak v životě praktickém tak i politickém platí
stará pravda, že žádná polóvka tak horká 8e nejí,
jak se uvaří. A to platí táž o pondělním oukropu
v pražském obecním zastupitelatvu uvařeném. Pá
ni Mladočeši již vidí a cítí, že se ukvapili a že
musí omlouvati, vymlouvati a hasiti, co v pondělí
ukuchtili. Fan dr, Podlipný omlouval se linecké
mu P. dru Kernovi sám a panu dru Englovi za
slal do Vídně honem situační plán pražského sta
roměstekého náměstí, s ujištěním, že sochou Pan
ny Marie hnuto nebude. Socha Husova může býti
sice postavena na Staroměstském náměstí v třetí
třetině, tedy poblíže kostela sev. Mikuláše, „ale
sároveň sůstává v plalmostií usnesení sboru obec
ních starších se dme 22. července 1896, dle něhož
pro pomník mistra Jana Husi propůjčemo bylo
místo na náměstí Betlémském“. Toto středeční
usnesení sboru pražských obecních starších zna
mená zřejmý ústup strany mladočeské vůči pon
dělnímu usnesení a otázka, kde se postaví Husův
pomoík, zdali na Staroměstském neb Betlémském
náměstí, zůstává i na dále nerozhodnuta. Strana
mladočeská učinila tyto ústapky, aby Bi neodpu
dila spojence anerozbila majoritu. Tím našim vý
strahám dává za pravdu. Mladočeši cítí, že pon
děloím usnesením vystavili v nebezpečí český ná
rod a ještě více vlastní stranu.

Nevíme, co ujišťování nynějšímu řekne morav
ský, polský, slovinský, chorvatský a německý ka
tolický lid; bude-li ale posuzovati pondělní usne
ení dle demonstrací a povykování radikální mlá
deže a paličského článku Národních Listů, pak
očekává pohroma nejen celou pravici, ale v první
řadě mladočeský klub a český lid. Německé časo
pisy vyažitkují pražské události proti katolickým
německým poslancům do krajnosti, budou proti
nim štváti katolický lid a dnes není jisto, že tento
jejich štvanicím odolá.

Nebudeme li ve většině, pak budou naše poli
tické, národní i hospodářské naděje zmařeny a
bněv českého lidu obrátí se pak proti původcům
zmařených nadějí.

Němečtí liberálové a nacionálové pracují úsi
lovně proti nám a doufají, že svou obstrukcí zmaří
všeliké plodné jednání na říšské radé. Jest sice
pravda, že untisemité a německé volné sdružení
nebudg s ostatními liberálními Němci dělati ob
atrakci při povolení vojenských uováčků, protože
nechce demonstrovati proti koruně, ale v ostatních
otázkách půjdou i tyto mírnější německé strany
s ostatními Němci. Proti vyrovuání 8 Uhrami po
staví se rozhodně. Poněvadž koruně na jeho pro———————
opadany, tráva sprahlá, obilí žádné, jen tu u tam
melý, osamělý kousek révy. Děsná pustina

Maněé sevřely se mi pěsil.
Proklstá, surová, bezohledná hrabivost lidská|

Tady všude se zelensly bujné lesy před věky.
Jaká to musila"býti kráse, jaký ráj . . .! Benátčané
a Římané odvezli je na loďstvo a divoké bora a
prudké přívaly dovršilv to ostatní. Strašný pomník
lidského vandalismu.

Po malé hodince dorazili jsme k štíblému
obelisku Františka Josefa, postavenému od ob
choduího gremia Terstského. Pak ještě as šedesát
krokůa..

»Aaaaa le

To byla jediná naše řeč.
Před námi bylo moře v celé své kráse, v celé

své nedohlednosti, v celé své nezměrnosti, v celém
svém majestátu. A pod nohama našima Terst,
jako Betlem přilepený na okraji vod a stoupající
výš a výše po stráni...

Mnoho dojmů příliš najednou.
Kom dříve bleděti? Na tu spoustu domů,

či lodí, na to zlato a stříbro, či na ten ruch, na
tu dubu hrající zde, tam a zase tam ve vlnách?

Báječné, úchvatné, nevvlíčitelné, pohádkové.
Pál druhé hodiny jsme stáli a jen se dívali

a přec zdálo se nám to vše málo, nemohli u ne
mohli jsme se nasyti i.

Slunce právě zapadalo a zahrálo nachem
v odaožích Alp a Apeninu.

Moře změnilo barvu. Napřed zelenavé, pak
modravé, dál světlejší, pak stříbrný pás, pak rudý
plamen, pak zlatý pruh, pak třpytivé jiskry, pak
mlboviny, zlatá čára, oblak a karmínová, ohnivá,
zářivá červeň. A tu dálka, ta ohromná dálka. Roz

Insertyae jileoní.
Obnovavyčhásí9 pák o poledne.

vedení nyní nejvíce záleží, tedy doufají Němci, že
koruna z ohledu na Němce a Maďary propustí
ministerstvo Thbunovo a že se pak Němci dosta
nou k vládě.

Většina pravice neosvědčila se dosud v boji,
poněvodž při důležitých hlasováních zvláště če
ských poslanců mnoho scházelo, a číselná většina
pravice byla fakticky přehlasována od spojených
oposičních Němců, Italů a socialistů. Vláda Thu
nova bude se cítit pevnou jen tebdy, když buda
moci ve všem spoléhati na pravici. Strany pravice
však nebadou míti chuti podporovati vládu šma
hem a zadarmo. V politice platí: z račky do ruč
ky — dej ty mně a já dám tobě. Hrabě Frant,
Thun slíbil prý sice mnohé poslancům stran pra
vice ale nám Čechům, Jihoslovanům a Polákům
tonoho toho nedal. Všecky kluby pravice jsou
8 vládou nespokojeny a tomuto smýšlení svému
dali také výraz jejich důvěrníci v pondělní spo
lečné poradě. Starý vůdce Poláků rytíř Jaworski
pověřen byl úkolem, aby požádal vládu Tbonovu,
aby oznámila pravici, co míní dělati a co chce
stranám pravice dáti. Bez vzájemného dorozumění
mezi vládou a pravicí není plodná parlamentární
práce možna. Bez gvornosti pravice není však ta
ké možna většina. Proto měly by vedoucí kruhy
mladočeské zvláště nyní vystříhati se všeho, co
by mohlo českému národu jeho posavadní přátele
odloujiti. Nedovedon-li ovládnouti noviny avé atra
py, pak nebude lze zabrániti novému boji v Če
chách a roztržce pravice.

Nový život.
„Něco jiného, něco nového“. — To obzvláště

nyní při konci devatenáctého století jest vice než
kdy jindy, touhou mnohých duší, které pozorují
vše, co se nyní ve společnosti lidské děje. [ mezi
katolíky, ano i mezi kněžstvem, pozoruje se touha
po jakémsi novém uspořádání společnosti lidské.

Tak to bylo vždy a bude zase. Je to i v 8a
mé přírodě.

Zima má n. p. taky své příjemnosti. Má své
teplé světnice, v kterých se lidé nestarají o sně
hové bouře a mráz venku. Má své dlouhé večery,
které shromáždí rodinu více kolem stolu a krbu
domácího. Má své vánoce, radostný svátek dětí i
dospělých, chudých i bohatých, svátek lásky vů
bec, svátek lásky rodinné,

Ale na konec konců lepší prý jest jaro. Coa
béhnoul bys se ihned a běžel, běžel do nekonečna
. . . Táhne to silou magickou.

Jen v před, tam, v před, tam v ty končiny
neznámé, tam v ty tejemné dálky .. I

A máš se co držeti, abys se nerozběhnul
skutečně.

Jaká to síla, jaká moc!
Viděl jsem kdysi obraz: «Puškin u mořea,

Vzpoměl jsem na obraz ten a rozuměl již póse
v jaké namaloval umělec velikého pěvce Rusi,
Něco podobného stane se každému, kdo má smysl

*

Sotva jsme posilnili znavené údy výtečnou
kuchyní »u města Frankfurtu« na piazza de la
zonta šli jsme na rampu v přístavišti.

Život pravý, život živý.
Osmahlý plavčík, vyšnořený důstojník, ele.

gantní krasavice, salonní lev, kněžský háv, židov
ský kaftan, otrhaný rybák, vře, vše tu jak ve vel
kém mraveništi při elektrickém osvětlení. A moř
ský vánek chladí něžně unavené skráně a dýma
jící velikáni houpají se klidpě na vlnách jako la
buti 8 ukolébávají se ve spánek, aby se posilnili
na příští cestu modrou Adril, A všude hluk a
šum a zábava a šplounání vln a hluk a ryk obchodní...

Ranní slunce se rozesmálo a polilo nachem
a zlatem utěšené na návrších zahrady a sady,
když vydali jsme se na potulku městem.

Budovy celkem kasárnické, fádní, ale všude
ruch čilý, šum obchodní. Křiku dosti až uši za
léhají. Prodavači vyvolávají své zboží. První to
typ orientu.



čaje kolik pánů něitejůkdo ji n Pebámal©
j o m jiný nep a

fak sešlo ze vběbo. “ vám blas ' není milý,
za to ředitel kůru nemůže. Dojděte si k p. staviteloví
varhan téch a požádejte ho, by je uvedl do stava ta
kového, jak by vašemu vytříbenému sluchu postačilo.
Kdo chosepodobnou kritiku vóstí, která by se alo měla
vášně bráti, musí míti především důkladné hudební
vzdělání a mimo to i dobrý slach, což vůbec jedno i
druhé vám popírám.Konečné vám, připomínám: „Cbce
te-li vésti dálekritiku v ohledu tom, sandejte škra
bošku a čiňte to veřejně pod svým plným jménem.
Podruhé vám dle přání více poví nynější ředitel kůra,

Ze Nezemle. Naše kat. řemesl.hospodářská
jednota zdejší pořádala důvěrnou schůzi, při které
promlavil p. Václav Myslivec „o křesťanském socialie
mu“. Ač schůze byla důvěrnou, sešlo se k 900 po
sluchačů, kteří s nevšední účastí přišli poslechnout
řečníka z Hradeckého sjezdu mnohým známého. Schů

ze započnlé o 2. odpolední. Po krátkém uvítání a za
áje echůze předsedou započal ohnivý řečník svouúchvatnou přednášku, Pan řečník trefoým způsobem

přirovne veškerou společnost lidskou k tělu lidskému.ako údům vyměřená činnost rosličná, tak také lid
ské společnost skládá ee s rozličných stavů, jimž vy
měřena taktéž činnost rozličná. Chnraví-li jeden úd
těla lidského, churaví vlastně celé tělo, rovněž chu
raví-li jeden stav, churaví veškerá společnost lideká.
Poněvadi posluchačstvo skládalo se ponejvíce r rol
nictva, řemeslnictva m dělnictva, obral si p. řečník
právě tyto tři stavy. Skoro drastickým způsobem
ukázal, že všechny tři stavy churaví, že zde rozhod
ně třeba nápravy. Na to přešel k jádru své řeči. Za
zbědovaných poměrů rolmetva, řemeslnictva a dělni

ctva jh — jak zcels jednodaše dokázal — ponejvícežidé. Titopostavili se za vůdce sociální demokracie
a chtějí prý lidu pomoci! Židé poněvadě dobře vědí,
že mocným činitelem v naší době jest tisk, postarali
se to, že většina tisku je v rukou jejich, když ne pří
mo, aspoň nepřímo „inseráty“. kteřéž jsou toho pří
činou, fe takové listy proti nim nemohou tak ostře
vystupovat, když přijímají jejich inseráty. Na to nad
šeně obhajoval p. řečníkkrásné zásady křesťansko
sociální, Přednáškatrvala bezmála 8 hodiny, obecen
stvo achráceno téměř lahodou přednesu, množstvím
překrásných myšlének ani se = místa nehýbalo, po
alouchalo by bylo ještě dále. Ano i přítomní sociali
sté nerušili ohnivého řečníka v ničem, ku konci pak
přednášky jeho, mnozí jsouce usvědčení pravdou ulov
jeho, i řečí jeho tleskali. Se snačným uepokojení od
cházelo poslnchačatvo ze schůze. Schůzi poctili svou
návětěvou též veledůstojný paa děkan Pardubický Fr.
Sloup a dp. Vlad. Hornov. S potěšením můžeme do
znati, še četně byly zastoupeny venkovské obce intel
ligentním rolnictvem jako zejména Koloděje, Kladina,
Veaka, Choč, Počáple a Lukovna. Kéž krásné zásady
křesťansko-sociální vniknou více mezi lid, mezi spo
lečnoast lidskou, pakbohdá vzojdou nám lepší časy,
čemuž voláme srdečně „Zdař Bůh“

Z Kestelce m. Orlief. (Volná konfe
rencečtyr vikariátů.) Na den18,lednat. r.
svolána byla do Kostelce n. Orlicí volná porada kněží
vikariátů: Kosteleckého, Ryuhnovakého, Lapškroun=
skóho a Králického, která v nejednom ohleda stala
se pozoruhudnou a důležitou. Celé jednání konferenční
„popsáno bude podrobně asi jinde a proto obmezíre
se zde pouze na stručné poukázání na dvě důležitá
usnešení konferenční, z nichž prvé týká se otázky pa
tronátní a drahé různých náhledů mezi katolíky če
skými. — Referentem otázky patronátní byl dp. farář

bral k naprosté spokojenosti všech přítomných nejen
důkladně, ale i prakticky. Referát jeho nazvati může
me v každém ohleda dokonalým. Po celé 1:/, hodiny
s nepjstím sledovalo kněšstvo výklady dp. faráře a
odměnilo ho na konec hlačným potleskem, Celou řeč,
která co nejdříve vyjde tiskem, shrnonti můžeme v
tyto měty: Poněvadě patronátní právo mnohé výhody
církvi přináší, a církevní zákony jeho zrušení za spra
vedlivé nepokládejí, budiš v královetví českém zacho
véno, ale upravené. Velikou vadou práva patronátního

pstronům prassentovati i ty žadatele, kteří nejsou v
terna konsistorním. Tím vzniká nestejnost nastoupení
na beneficia co do let kněžských, i veliká nerovnost
beneficií mezi kněžími stejného stáří, a následkem
toho řevnivost a nespokojenost. Nutno jest tedy prae

povinni byli praesentovati vždy jednoho z terna kon
sistorního, jež by ze žadatelů z celé diecóse seutave
no bylo. Nemenší vadou práva patronátního jest to,
že epráva jmění kostelního a z části i obročního děje
se proti ustanovení zákona církevního od úřadů pa
tronátních, a to tak, že velni často zákonnitá práva
dachovních správců bývají ignorována. Žádoneno ted
jest, aby správa tato vykonávala se opět od správců
dachovních za účastenství patronů neb jich zástupců,
jak to provedeno jest v markrabství moravském. Aby
tato spravedlivá přání byla vyplněna a uzákoněna,
obrátiž se voškeró kněžstvo v královatví českém a po

„kornou prosbou ke svým nejd. Vrchním pastýřům, a
e peticeni ke sněmu království českého; budiž
svorno ve svých požadavcích nopětuj
je stále a stále, dokud splněny nebu
dou. V tomto smyslu sestavena byla také resoluce
jednomyslně a s velikou pochvalou přijatá. Po vyří
zení otázky patronátní učiněn návrb na zaslání pří
pisu oběma výkonným výborům katol, stran českých
vybízející obě strany ka spojení ve stranu jednu. Ná
vrh tento vyvolal delší živou debatu, během kteréž
entaven a ku konci jednomyslně a s potleskem schvá
len přípis na výkonné výbory. Obě tato usnešení jsou
velice důležitá a mají též naději na uskutečnění, vy
stoupí-li všecko kněžetvo solidárně, Spojenými silami

rorazíme jistě oba spravedlivé požadavky naše. —
uže: Ruce k dílul!

Z Čáslavi. V minglou neděli konána byle
mimořádná valná hromada Čtenářské Besedy, na níž

projednávýn byl návrh, aby knihovna její věnovánayla lidové obecní knihovně. Po mnohých debatách
návrb ten 70 hlasy proti devíti propadl. Většina ne
uznala toho potřebu jednak ža by tím přišla Beseda

o své oslé jmění a tím stratila mnoho členů, jednak,
de jest povinností především obce, aby poskytovala
občanstvu s meterislních užitků zase když nemůže
mnoho materielních sepoň daševních výhod. Bvoleno
pouze k toma, aby duplikáty episů a opisy dobré
starší literatury, která zvláště pro lid ee hodí, vy
brány byly asi v počtu 600 svazků a věnovány jed
nak Inihovně lidové jednak knihovnám v místech ohro
šených. Až na tato otázku s myslemi všech hýbající
trčíme v sladkém pohodlí i nepohodlí masopustního
veselí. Zibav jako maků s aby míra byla všeho do
vršena, přišla 1 diva'lelní společnost p. Sakovu. Sklízí
však té masopustní umetánky nejméně.
tínků jest příliš: ouvé! Aby ze zábav šťastné i ne
šťastné párky dobře dostaly se domů, stará se město
lím, že na celém náměstí staví nově zaváděné osvó
tlení: viuací lampy „monopol“ na slonpech. Staré pak
svítilny petrolejové upevňuje v tmavých dosnd uli
čkách sapadlých částí města.

Z Krchleb n Čáslavi. Dostalose nám
do rnky pozvání ku schůzi podpůrného jubilejního
učitelského wpolka okrsan Čislavekého, v němě p. ře
ditel chlap. školy v Čáslavi jako předseda svolává
členy p. učitelé na den +9. ledna 0 vsmnéhodině ranní,
Díváme se do kalendáře a vidíme. že 29. Jeden při
padá přímo na neděli Tedy v neděli v 8 hodin mojí
se sejíti p. učitelé ©Může býti větší nevšímavosti
plnění náboženských povinností? Jak se mohou ti p.
učitelé nejíti, jak mohou učiniti tek cizí, když nemo
hou, jak víme, nčiniti tak ani domácí, protože. ude
cávna v ta hodinu konají se slažby Boží pro mládež
školní v děkanském tamním chrámu Páně. Teď snad
duvedema si vysvětlit i ty jisté ehnilé poměry, o kte
rých mezi učitelstvem celého okresu we mluví a z
nichž podáme takó veřejnosti něco na ukázku, aby
viděla, co všecko můše býti a nebýti v tom nynějším
školním životě.

Z Kutné Hory. Minulounedělikonalyse
ve zdejším Sokolu volby, k nimž sešlo ee tak četné
členstvo, jakébo o valných hromadách nejstarší soko
lové nepamatají. Není také divno. Následkem neblahých
zdejších poměrů vyvinula se ve zdravém jádře Katno
hurského Sokola nespokojenost 8 veřejným životem ná
rodním a politickým. Předáci této skupiny sokolské
postavili ee na vlastní noby a přijali proti zdejší straně
svobodomyslné program radikální žádajíce očistu
vládnoucí mladočeské strany v Kutné Huře. To způ
gobilo zlou krev a nušich městských polobohůa polo
bohyň, zvláště kdyš „Labské Proudy“ jaly se uveřej
ovati proti „Podvysockým Listům“ mnohé velmi řízné
články, kteié ne četly nejen mezi zdejšími radikály,
Staročechy a klerizály, sale i mezi Mladočechy, a
mnohdy přinášely i zjevně inspirované zprávy od ze

mobl se ufvat a unadávat — nic nebylo platno: blasu
jeho neposlouchalisni vlastní jeho stoopenci
a strana radikální číselněa h'avné morálně v Kutné
Hoře stoupala a měla rozhod.ý vlív i na jiné kruhy
občanské, jak se ukázalo při nedávných volbách na

poslanecteé do zemského eněma, při nichž víc než poovice voličů vůbec si kandidatury páně Macháčkovy
(a ten jest n nás vedle dra. Pacáka vrchním Frane:m)
ani nevěímla a ostatní voliči počínali si tak, že každý
čtvrtý volil zjevně proti panu starostovi. Tento vý
sleů k zarazil „pány“, proto rozhodli se ztremtati So
kolíky aneb aspoň získati je pro. sebe čili jak raději
Hkavají „zíekati pro národ“. Ale, jak když jsou v So
kolu takoví paličáci? Miláček hejn c ukázal se nedo
statečným ztrestati Sokoly „Podvys. Listy“ a přinésti
do tábora Pacákovsko-Macháčkova Co tedy učiníme,
tózaly se moudré hlavy „národní?“ Rozeštveme

náš, radikály pak přitlačime ke z li a nebudou-li bpo
kojeni, vyloučíme je. Brávo — v pravdě národní, hu
manuí a možné, mladučeskymužné jednání| „Gumoví
panáci“ jali se proto hned pncovati kliky, chuditi se

brála roli v byji proti Sokolům radikálům, kteřívšak
také nebyli alepí a hluší, ale svolávali své věrné k vo
lebnímu boji při valné hromadě, na níž ee mělo roz
hodnouti o dalších osudech Sokola. A rozhodlo se zcela
v jejich prospěch! Uvědomělí Sokolové nedali si vnu
titi do výboru lidi nabnané na Pacákův a Macháčkův
mlýn: uvědomělí'Sokolové porazili kandidátní listinu
Macháčkovců a prosadili své lidi na celé čaře. Je to
veliké vítězství: vládnoucí atrana velmožných pašů
doznala odmítnatí a porážky po úsilovném ohánění,
doznala porážky a odkopnatí ve spolku, v němž druhdy
nejlepší oporu měla. Že se nerýlíme, dokážou příští
„Podvysocké Listy“ nadávkami, hanobením, podezří
váním a vytrožováním radikálům, po nichž jako chrt
budou slídit a uličnicky blátem házet. Ze také „Ob
nova“ za tuto zprávu dostane a že se jí vyčte přá
telství s bezbožnými radikály v Kutné Hoře, je velice
pravdě podobno, to však na věci mnoho nezmění, po
něvadě Sokolové u nás vyhráli při minulé valné hro
madě a Macháčkovci i e Pacákem — propadli! Vše
mohoucí dr. Pacák není již více předsedou zdej
šího Sokola, nýbrž p. Fr. Doskočil, dosavádní ná
městek purkmistrův, náčelníkem Sokolajest br.
Mělzer. jeho zástopcem dr. Špás; pan Miřacký,
jenž se dsl kandidovati Macháčkovci, propadl; lita
jeme ho znajíce jinak dobré vlastnost jeho. Jen ao ne
ohýbat před „pány“ — to není sokolské! Pan var
hanář Jan Tuček také se dral v Sokolu do popředí.
Jakým právem? Vědí bohové, a co víme o p. Tučkovi
my, to povíme jindy aby Kutná Hora věděla, jakého
má míti budoucího — náměstka starosty. Pane Fačku,
těšte sal

Nové, velké dílo populární „Názor
ná květena zemí koramy České“, výdá
vati bude chválně známý p. prof. Frant. Polívka, rodák
plotištský a odchovanec hradeckého gymnasia jež po
mnoho, let pilně na díle tom pracoval a původních
obrázků nakresliti dal, iok že jest hotovo a počne
již koucem února t. r. vycházeti. | Dílo tobo drobu
bude v naší literatuře jediné a současně 1 klíčem ku
květené cizí zde pěstované, a usnadní vybledání ji 6
k tomu psáno bude co nejsrozumitelněji a poatavě,
Jsme přesvěděení, že pann autoru budou nejen od
borníci a pán! učitelé, nýbrž i přátelé přírody po

“

vděční. Řídice se pak oprarodiirou zásadou „No
chralno nám v Němcích získat pravda“ svěřili spise
vatel 1 nakladatel R. Promberger, knibkopec v Olo
mosci, pořízení veškerých obrazců a Štodků doved
ným rakám poctivých našinců a kojí se tou nadějí,
že se obecenstvu více savděčí, podají-li mu obrazce
vesměs původní, nešli, když by byli pro dílo to za.
drabý penís zakoupili jiš hotové obrazce u nějské
firmy zabraničné, resp. německé, jak bobažel v po
slední době u některých nakladatelů na újmu českého
jména a české práce rešlo v obyčej. Ovšem vyžadaje
pořízení obrazců původních, mnohem většího nákladu,
nežli zekoupení nenových štočků jiš v nějakém díle
upotřebených, ale vzhledem k tomu, že | se stránky
obrázkové bude ono zcela původní, a pak že vyna
ložené peníze zůstanou v rukách českých, episovatel
aol nakladatel většího nákladu pelitují. Celé dílo roz
vrženo na 4 svazky: I. obsahující: Klíč, slovník ter
minologický a rejstřík český 1 latinský; II. sv. bude
obsahovatí rostliny prostoplátečná; III. sv. rostifoy
srostloplátečné a IV. ov. ostatní rostliny jednosnubné
a vyšší tajnospobné. — Srerek L k vůli rejstříku a
pog-vaci vyjde naposied, svazek 1I. nejdříve. Dílo toto *
vydáváno bude též asi v 5O sešitech o 52 stránkách
velkého formátu 89 asi po 40 obrazcích v ceně po
30 kr.

Modré knihovny ročníkuosmého vyšly:
Svazek 1. Zámořeké klepy od Jana Wagnera.
Knížka tato obsahuje poutavé vyprání živote a
měrů našich krajanů v Americe. Svarek2. Praha.

Napsal „ * „ Řada v js soavislosti nacházejích sebelletrintických obrazů jest časové vylíčení poměru

Prahy k českému venkovu a lidu. P plané na ročmk „Modré knihorny“ (Král. Vinoh: 716) obnáší
2 zl. Každý avazek lze takó obdržeti zvlášť.

KV.živnost. společenstvo v Hradci
Králové koná dne 30. ledna 1809o 7. hodině ve
černí svou řádnou valnou hrofinada v místnostech Živ
nosteneko-čtenářeké Jednoty. Pořad: 1. Zpráva jedna
telská. 2. Zpráva pokladniční. 3. Zpráva skoumatelů

účtů. 4. Volba starosty vo] 5. Volbadevíti členů výboraa tří fků. 6. Volba$ skon
matelů účtů. 7. Rozhovor 0 samozaviněném onemocně
ní učňů. 8. Volné návrhy. — Poznámka. Článek 14.
stanov zní: K platnému odbývání valné hromady mnsl
býti přítomna polovina všech členů. Nesejde-lí se do

statečný počet, budiš zahájena valná bromada o týden porději dle těch samých netanovení jako první,
avšek bez ohledu na počet přítomných členů.

Literatura.
Rovolue, dní původ, vývin a cíl. Historickokritická studie. SepsalVilém Sladomel, kněz cír

kevní. Se schválením nejdůst. bisk. Ordinariatu v Krá
lové Hradci dto 30. října 1895 č. 8208 v Praze, Cy
rillo Metbodějská knihtiekárna V. Kotrba. Nákladem
vlastním. Cena %kor. 40 hal. Spis tento jest jedním
z krásných kvítků z utěšené zahrádky našeho písem
nictví utržené na památku dvojího jubilea letošního:
Jeho Svatoati Lva XII. a Jeho Veličenstva, našeho
císaře a krále Františka Josefa I. — Účel díla tohoto
naznačil sám p. spisovatel na úvodní stránce: „Na
psali jeme knihu na poučení lidu a na obbájení od
věkých práv Božských i lidských, za to majíce, že
tím číníme povinnosti zadost vůči Bohu, vlsati, císaří
i lidu. Již napřed poznameoati dložno, že p.spisova
tel nepojednává povse o veliké francousské revoluci,
nýbrž o revoluci vůbec, o jejím původě, směru, roz
šíření a konečném cíli. Z t6 příčiny rozvrh) dílo své
ne čtyři hlavní části s několika podřaděnými oddíly.

Část první nadepsanájest: „Vzmik a vývoj
revolučních idejí. Docela dobře vychází p. spisova
tel od základní pravdy historické, že červená ní re
volnce se dějinami lídatva,až k nejsasším hranicím,
kde první člověk vzepřel se proti Bohu. K vůli lepší
mu přebledu látky projednané rozdělil p. opisovatel
první na dvě stati, z nichš 1.) stať první má název“
„Vznik revolučních idejí od doby antické ažk ronais
uanci“. Jasně a přesvědčivě líčí tu p. spisovatel, kte
rak římský caesarismos se svojí nszávislostí s svojí
abeolatní mocí byl kolébkou revolucí moderních. Zá
vaznými doklady historickými naznačena jest postup
ně příčina, proč revolucionáři r, 1870 zničili světské
panství Piu IX. 2.) Stať druhá jest nadepsána: „Po
stup revoločních idejí od renaissance aš k výbachn
veliká revoluce francouzské (1408—1789). Vysvětliv
p. Spisovatel pojem renaissace, pojednává sevrabně 0
mužích, kteří rozaóvali škodlivé símě snah revoluč
ních, jsou to hlavně: Pomponaz, Machiavelli, Bacha
nan Georgi, Bodin, .Hobles. Závěrem atati této jest
stručný přehled následků renaissenčních v Evropě
vůbec a to ve příčině politické, náboženské (věrončné
mravní) a společenské. <

Část druhá naznačanénápisem: „Reformace
u protestantismus“ savírá v sobě základní myllén
ku, še roztržení církevní jednoty mělo do sebe ná
sledky i náboženské i politické revoluce. Docela správ
ně rozvrhl p. antor stať tuto ne dva oddíly, s nichš
1. oddíl pojednává „o reformaci v Anglii“, kde Jan
Viklef začal rozsóvati zhoubné símě svým výrokem,
že veškera moc církve závislou jest na moci světské,
K tomu přidražila se později neukrotitelná vášeň Jin
dřícha VÍIL, jenž kráčel po cestách pohanského cne
sariemu. 2%.oddíl věnován jest protestantismu němo
ckémn, kde p. autor obratným pérem svým poukazuje
na všecky okolnosti, které měly ráz revoluční. Dotýká
se ta i našeho nešťastného Hnea, který zasel mnoho
revolučního semene po vlastech naších.

Část třetí nadepsanájest: „Veliké fran
couzská revoluce“. Jako přípravu na epochálníudá
lost tuto pojímá p. spisovatel Voltairianiemus a ia
minalivinus; obíma věnoval péči svědomitou. Než hlav
ní příčinu vidi ve výchově mládeže nu základě po:
hanských Athén a Říma Revolucionář Briot vyznal
veřejně, že žáci v kollejích posloachali tyrana Lad
víku , kdežto zatím nadšení byl: pro Brata a Charea.



Týš doznal dále, še revoluce francouzsků daleko spíše
jest věcí vyučování neš zákonů. Výchova s lodila
maže, kteří provedli revoluci. Obšírné pojednání své
rostřídil p. sutor na čtyři oddíly, z nichž první od
díl uvádí účinky revoluce ve příčině náboženské. Bo
lestno čísti v díle autorově, kternk řádin revoluce o
ohledu sv. náboženství a převzácných památek církev
ních. Druhý oddíl uvádí neblahé účinky politické:
Zbořivší „ojtář“, — sbořila „trůn“ královský. Oddíl
třetí nade-suný: „Franconzeká revoluce ve příčině
epolečenské“ vylíčaje zhoubnost hesel: „Národ jest
bobem, lid-ké pokolení jest bohem“. Oddílem čtvrtým
vylíčeno jest „rozšíření idejí revoluce francouzské po
vší zemí a následky tobo“. Jako každá náhlá nepři
rozená změna nemá do sobe stálosti, tak i revolnce
doznala v krátké době 80 let nesmírných a čtných

věnoval p. spisovatel nevšední péči s ne konec řed
vádí hrosné důsledky snah revolnčních i mimo Fran
cii; byly to revoluce ve Španěleku, Portugalsku, mo
hutné revoluce v Kalii, v Německo, v Polska, v Bra
ailii, Mexiku, byle to obrovská revolace po vší Evropě
p. 1848 zuřící. :

Čáat čtvrtá mánadpis: „Stává-li nějských
přísnaků budeucí revoluce v lidstvu |“ Otásku
tato řeší p. autor způsobem zajímavým a přesvědčí
vým, poukazujekn zhoubným snahám tajných spolků,
hlavně zednářskéhó. Krásně pojednání této stati Za
končaje p. autor takto: „Co jest tedy revoluce jedním
slovem? — Obnovesím staróko pohanství. Kterak jest
jediná hráz ochranné proti revoluci? — Obnovení
pravého křesťanství,

Gratulujeme p. spisovatěli ku vzácnému a velmi
cennému dílu tomuto a doporučujeme je upřímně vásm
vzdělancům, zvláště pak mládeží stodající ve vyšších
třídách. Kniba tato může vyplniti mnohé mezery v
aějepieu, zvláště pokud se týče revoluce francouzské
a doby nejnovější. Přáli bychom p. autorovi velesnač
nému, aby dílo jeho bylo v brzka rozebráno. Úprava
jest velmi pěkná.

Listárnaredakce.
Do Králové Městee. Pan učitel Fr. J.

Čečetka nepsal zprávy z Králové Městce 3. čís.
„Obnovy“.

Anmtisemité v Kyšperku. K článkulo
muto píše nám starosta obce Lukavice, pan K3
rel Novotný, že ač u něho dva dělníci žida
"Winternitce z Dobrouče a jedna dělnice z Luka
vice byli, aby s nimi k panu c. k. okresnímu hejt
manu jakožto starosta obce Lukevické do Žam
berka se odebral a za udržení dotčeného žida
v Kyšperku se přimlouval, rozhodně toho odepřel,
aniž nějaké supliky v zájmu toho žida, který nutí
své dělníky aby ho jedině »Milosfpane« titulovali
a jemu snad i ruce Jíbali, podepsal, poněvadá po
jeho názoru nějské přímluvy nezasluhuje.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dno 21. ledna 1899. 1 bl.

přenice sl. 7:50 až 800, šito sl, 6.45 aš 5-65, ječmene
460 až 5-20, oves zl. 2-60 až 280, proso £|. 400 aš
„510 vikve sl. 4-80 aš 8-10, hrachu zl. 8'00 až 800,
čočka zl. 12-00 až 14-00, jáhly zi. 900 aš 000, krup
800 až 21-—, bramborů sl 1:20 až 130, máku — al.,
Iněného semene 7-25 al., 100 kg. žitných olrup 625 al.,
1 kg. másla čerstvého 100 sl., 1 kg. stádia vepřového
(790 ul., 1 kg. tverobu 0-14 al., 1 kopa selí 0:00 u.,
1 kopa kapasty 1940 zl., 1 bl. cibuie 3-60 sl., 1 kopa
drobcé zeleniny 1:00 sl., 1 hl. mrkve 0-70 al., 1 bl. ja
blek 0:00 sl., 1 hl.krušek 000 zl.

V Králové Dvoře n. L. dne 21. ledna 1899.
pšenice 7:50, 7-75. žito 8-80 6-05, ječmen 0-00 0'00
oves, 345 375, hrách 7.— 7-20, čočka —00 ——
vikev O©—0—, jáhly 0—, —— bronpy
brambory 1-10 1-20, vejce (kopa) 2:20 0.00, máslo 0*84
-96 tvaroh 13 kr., maso bověsí 64 kr., maso telecí
86 hr., maso vepřové 72 kr., maso skopové 00, seno
300, sláma 280, oves 7-20.

Hotel u korunního prince“
v TURNOVĚ.

+———

V úcič podepsaný klade si sa Čest ozmámiti, ve
lectěnému obecenstvu, dále obchodním s továrním ce
utujícím, slavným korporacím a turistským spolkům,

Ae převezme od 1. února 1896

—«=Tarmnovwě
pw-hotel“

„u korunníhoprince,
na náměstí.

s moderně zařízenou restaurací a kavárnuu, jenš po
dlouholeté odborné a obchodní zkušenosti v každém
ohledu řádné a za pomoci spolehlivého personálu
osobně říditi bude. Zaručuje elegantně a pohodlně
upravené pokoje, dobrou čerstvou kuchyň, hru

boskalský ležák, vyleželé přssňské pivo z měŠťanského pivovara v Plzní, přírodní tu- j cizo
zemské vína a vše co do oboru tohoto spadá v I. ja
kosti za ceny mírné. Omnibus dojíždí ke kašdéma
vlaku. Vlastní povozy jsou vždy k disposici. Hotel
jest moderně upreven a místnosti jsou elektrickým
avětlem opatřeny, tekče v každém ohledu vyhovuje,

O hojnou přízeň prosí

Jakub Donát, hotelier.

S
Oznámení

Dovoluji sobě velecténému obecenstvu sdvo
řile oznámiti, že dne 11. úuora £. r. přerezmu
nájmem hostinec

„České besedy"
vwLiberci

rybnií ulice.
Doporučujivšem zavitavším Čeebům

do Liberce chvalné pověsti požívající první če
ský hostímee ku bojně návátěvě a vynasnažím
ge všemožně, abych nejen dobrou obsluhou ale
i výbornou kuchyní, vyleželým pivem pardubickým
s výtečným portérem, jakož i plzeňským pivem
z měšťanského pivovaru každého v plné míře uepo
kojil. — Hostinské slušně upravené pokoje v mír
né ceně — Místnosti pro uschování kol pánů cy
klistů jeou k disposici.

O hojnou přízeň prosí

Josef Kučera,
bývalý vrchní čléník

"nádražní restaurace v Stařé Pace a Turnově.

PrrrTTEVTTTTO.
Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve evé vlestní dílné na umělé truhlářské i čelou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

bw pérovky a žíněnky,8
spony a záslony dn oken. hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Knihkupectví

G. Fukače dříve J. Pospíšila
dovoluje si tímto — k zamezení možných nedorozu
mění — P. T. velectěnému obecenstvu, zejména pak
svým velováževým příznivcům V laskavou | známost
uvésti, že dosavádní zřízenecp. Jos. Růžička,
re ve složbách závodu tobo více nenalezá,

V Hradci Králové, dno 26. ledna 1899.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a atříbřené sněneračí.
Vlastní výroba nmožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
znovuzlacení a etříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcenó 6e stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může ge vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporačuje se tedy K za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, re ikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tajší, patenek atd. co nejvíce.

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský,

Pisárna a dilny na Letné, 0. 612.-VIL
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uctivě

svdchvalněmámí: Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Božíhroby, kříže, kazutelny, zpověd=mice, křiftelny, konsoly,svícny, lustry, pulty
atd. dle slohu kostelů“ 305

Renovace starých oltářů a kostelních
zařizeni.

nákrery, cenníky s rozpočty bezplatně
franko.

Původní

Dekorační malit a poslacovat

JAN BARTA

tronátním úředům n

malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobižen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnějií. 209

Plány na malby kostelů vypracují na
ní ve všech slosích s přilože

nými rozpočty.

pro

WB-Založeno 1843. "U

JAN KALIS,
hodinář a zlatotk

v Rychnově n. Kněžnou
doporačaje

avůj hojně zásobený skled zlatého 8 sttíb. zboší,
hodin kývadlových, kapesních v cenách mírnýcha ee zárukou.ČVC“

TABULKY
s modlitbami:

k požehnání „Panem de ooelo“,
po měi sv. „Zdrávas Maria“,

do sakristie e modlitbami kněze při obláčení
boh mslužebných rouch

Krásné provedení plsmem i způsobem missálovým. Pro
dávají se nalepené (po 16 kr.)1 nenalepené.

První dvě tabniky v úhledných černých deskách 50 kr

Objednávky vyřizuje

Biskupská knih“'skárna.DIU
pap- Právě vyšel spis -gm

Passo bonehotálů
dle nového kongruového zákona

a nové osobní daně.
Napial a svým nákladem vydal Jan Kuhn, bisk. vik.

sekretář a farář ve Studenci u Jilemnice.

j přimání. Síran 128 registr. 80.
Obrohuje15 Ono aštovnísásilkou63ppr Sms
MF"Objednávky vyřizuje výhr adně jen apisovate)
Jan Kuhn, farář ve Studenci p. Horky u Jilemnice

(Čechy.)"9

Gognac pravý, z italského vína, tříletý, 1 litrpo 3 zl.

Gognac

Slivovici starou + 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

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě:

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 podělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
z appsrátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýt o
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky sasýlají se sdarma afranko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po
1 21. 75 kr.



Též velejemné
látkyJna 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.

T4ž na splátky bez zvýšení cen!

Dlabačovi českézákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
"ma 1 kg 80kr., 1—zl., 190Sl.=

Císařské suchary
1kg 1bo zl.

Čajové zákusky
t kg v0Žal., 180 sl., 210 zl,

Novinka!Gufreuiftes Pariserin Novinka!
1 kg 3960 al.

Velkývýběr eukrovimek ma vánočisí
stromek krabice 1-—zl až 450 zl. a výše,

Velkývýběrdortů, cakrovimek ku h o
stinám a pod.

PoštovnínásilkyAkrát denněod 5sl. počínaje

Zasílá :

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

EEKupujtečeskélosy.m
věoné loterie

05 výstavyarohitek a inže
nýrství vPraze.

mir: Demantovýšperk
v ceně 25.000 korun.

1detkem O výher v ceně JÍ) JÍ) tor.

JOSEF STĚPAN,
závod pozlacovašský v Pardubicich

opravuje jakož i nově sluví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
obora toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

ě Do Hradce Králové a okolí|

Dovoluji el P. T. ctěnému obocenstvu ozná
mii, že otevřela jsem v Hradci Králové 9 Jsfí
kovětřídě č. 367 odomě p. Jos. Mikle

obchod prádlem a plátnem
a odporučuji týž co zde toho druhu nejlevnější.
Košile střihu vyzkoušeného, límce, manžety, ru

knicee puněpchy, ponožky, šle, prádlo dámské ndětské. Vrorná domácí práce: Wýb
pány a dítky zhotovujíse přesnědle vzoru«
míry. Zástěry ku hyňeké a ozdobné, spodnísukně,
stolní prádlo bílé a barevné, ručaíky, kapesníky,
krajky, vyšívání Švýcarské, přetisknuté látky k vy
dívání, šifony, Širtinky, plátna prostěradlová, jemné
véby, grádle, damašky, sýpky, kanafásy, piky,
barchenty, a veškeré v obor tento epadající zboží
rukodílné. — Ujišťuji, že jedinou snahou mojí
bude obsloužiti P. T. obecenstvo vždy dobrým a
solidním zbožím v cenách továrních, při malém
zisku a tím el přízeň a podporu pánů odběratelů
zabezpečiti. V téže pak doporučuje se

s veškerou úctou

V GRAND

HOTELUKONCER

dřívo v Hradci Králové

odporučuje svůjatelier k provedenívšech de.
korativníchvý P

maleb“ Kostelů © !
při trvanlivé malířské technice.

Ď Provádím malby od jednoduchého až do [4
uměleckého spracování, ji staré malby $
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma- |)
laji obrazy nové. »

Návrhy ve alohu stavby kostela se na
( požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

o— . —>—-—>

Usedlostč.p.66.
v Předměřicích n. L.

všemi domovními a hospodářskými staveními zděnými
a krytými tvrdou hmotou v dobrém stavu s pozemky
po většině I. třídy ve výměře 4 h. 56 a. 78 čt. m. 8

čistým výnosem 254 zi. 12 kr. r, č.

jest s volné ruky na prodej.
S tímto knihovním tělem spojeno jest dále právo
vlastnické na třetiny knihovní k těl ve vl. 342 a 253

: téže obce zdpsaných.

| Bližší zprávy podá kancelář advokátní

JUDr. JANA RYBY

v Hra
Hlavní náměstí.

"""Samtos balíček D kg - 6 zl. —
Viktoria jemné chuti © Bkg ..... 5 sl. 50 kr.

Manilis bkg . ... 6 1. —
Středoamerické druhy

kávy více druhů bkg . .. . 6 1. —

Honduras 6kg . 6 al. 60 kr.
Laguaira 6kg . T2—
Guatemala 5kg.. <.. 7 21.50 kr.
Java holandská bkg . . +.. 81. —
Guatemala velejemná © Okg - 8 sl. 60 kr.
Menado apret. Bkg . 8 zl. 50 kr.
Monado jemné bkg . 9 11. 50 kr.
Geylon pravý 5bkg . 9 zl. 50 kr.

2-10, a 2 sl. 20 kr.

. rem, srěmskou

sa ceny nejlevnější.

"DEEASNS ře)
<

——v Hradci Králové. ——

PCT G (eb K1
VAVAVAVVASOSmSASnd

SG)(G)
=do oken,

(53152

bytů

(COLE UCIC OCFe
Čh : NEONPAY AV

kro

kon „ divoké | strom
pro stromořadí,pláňataatd.
Stalsíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma.

m

o
Stavba varban a výroba harmonil

závodu pena

hntonína Mělzra. verím: Šynů
v Hoře Kutné.

Po dlouholetých akušenostech nabytých v-olslné,
oo Kr arkě varhanmimowastav knšeloetické. Mo

hlódnotí v závodě sa nalézá. Veškeré opravy 6
předělávky se vzorně provedou Doporučení po víceletém
ušívání paeumatických strojů jsou.K nahlédnutí. Harmo
nia vždy hotovájsouna skladě. Cennfkyaro sdarm

franko. voje zánovní vyměněné v Y jsou ns
prodej. O přízeň ct. dachovensva prosí

Ant. Můlzra synové.

hd



Jest nepopíratelnou pravdou, že od skončení
lsko americké války všecky velmoci přikro

y k sesílení svóho pozemního i námořního voj
aka. Dělo prý se to za starořímským heslem:
„Uboeš-li mír, připravuj válku“. Kdo prý je na

Všecko připraven a až po zuby ozbrojen, ten prý
Bejvíce prospívá světovému míra. Praví tak mnosí
moonáři, diplomati a vojevůdcové. Lid však ví,

že ohýbá hřbety pod válečnými břemeny a dává
za pravdu těm, kdož jsou proti stále novému vy

mení a zavádění strašlivě vražedných nástrojů
ož chtějí smenšení -válečných nákladů a počtuvojska.

Národové evropští uvítali s jásotem návrh
ruského cara Mikuláše II., který v srpnu minulé
ho roka navrhl svolání konference míru, jíž se
měly aáčastuiti všecky atáty, které mají u ruské
vlády v Petrohradě své zástupce. V Anglii a v
Německu, tedy vé státech až po zaby ozbrojených
uvítali mírumilovný návrh carův 8 nedůvěrou a
skoro posměšně. Než ruský car jest velice mocný
pán, který ovládá dva díla sveta « hlas jeho musí
býti proto respektován, neboť rozhněvat ei ruské.
ho cara jest velice nebezpečná věc. Němci a Au
gličané kromě Pána Boha bojí se též ruského ca
ra a prato přijali pozvání ke konferencím míru
podobně jako všecky ostatní velmocí.

Ruský car jest mladý idealista a dokázal
již, že si přeje upřímně udržení míru. Ač hájil
velmocenské a obchodní zájmy Ruska, zabránil
válce k vůli rozdělení čínské državy, car zabránil
Turecku, aby se pustilo do obrovské války, do
které jej štvala Anglie a ruský car ve spojení
8 naším mírumilovným císařem Františkem Jose
fem zakázal též Bulbarsku, Srbsku, Černé Hoře,
Rumunsku a Řecku, aby vyvolaly bouře na Bal
káně, které by vedly ke konečnému rozpadnutí
říše německé.

Mikuláš II. chrání sice Francii před pokoře
ním se strany Anglie a Německa, ale jest rozhod
ně proti odvetné válce Francie s Německem. Dnes
se ozývají ve Francii hlasy uvažující možnost
emíra, ba i spolku s Německem. S Italif vešla
Francie v přátelštější obchodní styky a protože
jest vůči válečnému lodstvu anglickému Francie
příliš slabá a může jisté naděje klásti jen na pod
mořská avá nově mymyšlená torpeda, tedy dle
posledních projevů fraucouzských ministrů chce
Francie i s Anglif žíti dle možnosti v míru.

Míramilovné anaby ruské politiky potkávají
se tedy přece se značnými úspěchy vzdor často
velmi brozivým situacím a událostem politickým.

Proto vítá Evropa aspoů s jistoa útěchou do
budononosti pozvání ruskébo zabraničního ministra

© FEUILLETON
Miramare.

Črta z cest. Napsal J. Čáslavský.

»Ón šel — a zbytek života
na úzkém strávil břehu,
tu závist vzbudil nezměrnou,
tam soucitu zas něbu,
tu nejvěrnější lésku zas,
tam záští věčný jed.c

Table plamenná slova italského básníka Ale
zandra Manzoniho z jeho nedostížné ódy na Na
poleonaI. mi napadla, když jsem uzřel krásný,

„císařský letobrad Miramare z blízka.
Azaley, konifery, oleandry, fiky, moruše, pe

largonie, šplouchající moře, šedý granit zdí, úzký
ostroh pobřeží, vše — vše mi připomínalo ne
Hastného toho Korsikána, jak sedí na ostrově av.
Heleny, upírá atrbaný, zkrvavený zrak v závratnou
dáli a v křečovitém zatínání nehtů do dlaní a ve

vzteklém| kěpění zubů dusí vztek, lítost, zouflství.
0 častokrát, když v mlčení
den shasfnal juž líný,
Da prsou ruce skřížené,
zrak zářný sklopen v stíny

on stával, až jej Vzpomínkynes v dávné časy let..

hraběte Muravěva ke konferencím míra. Rusko
navrhuje státům: 1. aby sró vojsko a válečné loď
stvo zatím nerozinožovaly, ale uvašovaly o pro
středcích. jak by se daly válečné síly států zmen
šiti; 2. aby v armádách a loďstvech bylo zakázá
no zaváděti nové střelné zbraně a užívati výbuš
ných a třaskavých látek; 3. těchže zbraní a látek
výboěných nemá se ani « balonů užívati; 4. aby

výbušné látky a potápěcí čluny a torpadu podmořská byla zakázána neb obmezena; též lodi
s bonracím hrotem mají se odstranit; 6. Rusko
Bi přeje rozšíření ženevských úmluv též na váleč
né loďatvo, aby námořní bitvy vedly se lidětěji;
6. lodi, které v bitvá neb po bitvě zachraňují to
pící se mužstvo, mají býti prohlášeny za neutrál
ní; 7. aby bruselské úmluvy ohledně zmírnění
z války r. 1874 se konečně provedly a konečně za
8. žádá Rusko zásadní schválení, že se má po
užívati „dobrých služeb“ ku aprostředkování roz
bodčího soudu ve vhodných případech, tak aby
Be dle možnosti zabránilo válkám národů.

Otázky, které by mohly zavdati příčinu ke
sporům mezi státy, účastnícími se konferencí míru,
mají býti z porad úplně vyloučeny. Že by se teď
války a válečná břemena odstraniti daly, tomu
jest za nynějších poměrů ovšem těžko věřiti. Avšak
kdyby 8e podařilo prosaditi carovi jen část jeho
ideálů, zmírniti strašné účinky války a prosaditi
mírumilovné prostředkování veliaocí, docílilo by
ee mnoho ve prospěch lidstva. A z té příčiny si
přejeme, aby konference míru neskončily zcela
bez úspěchů.

Malý kousek chleba, ale velký kámen.

Oblíbený druhdy spisovatel Český Rubeš na
psal jedenkráte pravdivé slovo o českém národě.
„Spisovatelům svým dává český narod za živa
malý kousek chleba, ale po smrti velký kámen“.
Myslel tím, že apisovatel český tehdáž žil v nouzi,
ale po smrti jeho že mu postavili — pomník.

V tomto smyslu nejsou slova Rubešova za
dnů našich úplně pravdivá. Křestanakému katoli
ckému vlastenci nedává český národ ani ten ká
men po smrti. Vidíme to n. p. na biskupovi Jir
síkovi. Ten muž dal národu českému svůj chléb
čili své téměř všecky příjmy, ale národ mu nedal
ani ten — kámen. A co taky s kamenem po smrti?
To je nynější pokolení ku katolickým vlastencům
spravedlivější. Ono jim již za živa dává „kame
nem do blavy“, A v ohledu tom jsou „vzdělaní“
konservativnější čili sůstávají déle při starém, než
lid. Lid náš dá ee sice lehko navésti k udílení
kamenů potup a nevděku vlastencům a přátelům
svým nejlepším, ale zpamatuje se dříve, než vzdě——————

Na terasse miramarské vzpoměl jsem tohoto
ke skále přikovaného orla, jak malomocně se vzteká
a rozbitými křídly bije ve tvrdou stráň a silou
zkrvavených a rozdrásaných drápů snaží se od
letěti v dáli, kde veseleji, kde rucb, kde život,
kde hemžení lidí,

Nemohu si pomoci, ale duchu mému jest
vždy smutno, když navštívím osamělá, nádherná
sídla mocných tohoto světa, Snad jen proto, že
ne podobnou nádheru jsem v selské chaloupce
nezvyknul a že ve mne stále vře nezkrotná ple
bejská krev zbrdající vším urozeným na perga
menu a cenícim jen šlechtictví ducha.

Smutno mi bylo na Orlíku, trudno v nád.
herné Hluboké, tesko v kouzelném zámku krá
lovském na jezeře Chiemském v Bavořích s úzko
v císařském letobradu Miramare. — Ta samota,
to nerušené ticho, ty dusivé, odměřené kroky liv
rejovaných sloužících vyhánějí mne vždy pryč —
pryč— daleko...

A přec Miramare tak roztomilé, tak utěšené
S jakou rozkoší díval jsem se do vln moř

ských peroucích a bijících vztekle v žulovcu skálu
základů, s jak blaženým pocitem usednul jsem na
schodech umělého přístavu, stápějicích a ztráce=
jících se v tajemných hlubinách zelenavé Adriel

A přec bylo mi smutno a přec bylo mi
teskno a šedý, všech ozdob ušetřený granit zá
meckých zdí ladil mne až k pláči. A ještě nyní

AŽeeny1 počítajílem | v.V. Ročník.

lanci. Kdyš vídí láska a obětovnost, nejprv umlká
A potom e — ovšem ne náhle — mluví slovo
uznání Něgotakového již je pozorovati v jistém
větším městě a v okolí jeho. Lid je lepší
nežli jeho „vůdcové“. Ti ovšem, protože jsou vzdě
laní“, nemění své „přeavědčení“, Tak tomu totiž
Hkají u nás, čemu jinde se říká — nevědomost.

A že právě lid dříve přestává s těmi ka
meny? — To je proto, že ti rozliční vůdcové a
velikáni i lidu samému dávají malý kousek chleba

a chtího zaslepiti velkým kamenem.
Tak je to obzvláště 24 dnů našich s tím

bezbožecko-radikálním husitstvím. Nejvíce je mi
líto našich rolníků, kteří se dávají klamati tímto
na lži spočívajícím novým hnaitstvím.

Nyní přece již jame dospěli tak daleko, že,
kdo chce, může slyšeti i druhou stranu. Husitství
ani to původní nostkví se totiž jen a jen avětlem,
ale vydává i silné stíny.

Stínem tím obzvláště pro naše rolnictvo osud
ným bylo obování se tehdejší šlechty. Ondřej z
Brodu ve svém latinském spise o původu husitů
píše o nich, že zhýralí a zadlužení šlechtici vítali
s radostí učení Husovo o majetku vůbec a cír
kevním zvlášť. Nemá-li míti majetek, kdo je v smr
telném hříchu, jak Hus učil, což jiného činiti, než
jej takovému vzíti; a proto dle Ondřeje z Brodu
rozumovala ona Část šlechty asi takto: „Hle již
nás měšťanstvo překonává, duchovenstvo oplývá
statky svými, a král má své poklady a velko
statky. Snažme se tudíž, aby se občanstvo zbou
řilo, jestliže by se král nedal ke straně husitské
nakloniti. Tou cestou se obohatíme i statky du
chovenskými i zbožím měšťanů“.

A tato „filosofie“ (mudrování) té šlechty byla
— ovšem spolu 8 jinými, příčinou náboženských,
sociálních a politických bouří v ubohé vlasti naší
a mízení staré víry av. Václava, Karla IV., mí
zení katolicismu.

Ale to pravé přijde teprv nyní. Když pak
mnoho statků cizích bylo rozhmatáno a šlechta
zbohatla, následovala neslýchaná a obzvláště u Slo
vanů neobvyklá poroba selského stavu panstvem.
A nelze vymazati z dějepisu, že i králJiří, jinak
spravedlivý, tomuto ujařmení selského lidu šlechtou,
toho tisknutí jeho robotami, toho skutečně sofro
čení lidu vesnického a pokud nebylo město samo

pprávné — i maloměstského — podporovatelem
; A kdo u nás má odvahu na tento děsný stín

husitství poukázati? Posud jsou to jen ti i rol
nictvem neocenění — a neli potupou, aspoň chlad
ností odbývaní — klerikálové. Ano, rolníci, tak
to jest a ne jinak. Husitství se právě vám vypla
tilo nejhůře. Nechalo vám jen kousek chleba ana
samostatnost a svobodu vaší přivalilo kámen hro
bový.————-—————————Ž"
se zachvěji, vzpomenu-l na toto rozkošné sídlo
rodu panovnického. Tak jako by v tom nádherném
parku sídlilo neštěstí, jako by ty vlny mořské sté
naly, jako by ty šedé zdi slzy ronily ....

Snad jest to jen předsudek, ale nemohu si
pomoci.

Myšlénkám a záchvěvům duše těžko porou
četi.

A skutečně. Vystavěl toto lepé sídlo nešťast
ný císař mexický Maximilian, v něm ráda se zdr
žovala nešťastná panovnice naše Alžběta a nyní
sídlí v něm zarmoucená vdova arcivévodkyně Ště
Pánka se vznešeným svým mladistvým sirotkem.

A i to okolí celé takové zamiklé.
Nikde ani živé duše; jen hejno holubů čas

po čase se zvedne z pečlivě urovnaného místa
před letohradem a rozptýlí se jsko krupobití po
rozlehlých římsách šedých zdí,

Miluji jinak toboto tichého a poctivého bi
blického ptáka, ale u stavitelsky vzácných pamá
tek bych mu vždycky raději krkem zakroutil a
poslal bo na lepší svět. Jeť nemilosrdným hano
bitelem a prznitelem nejkrásnějších a nejjemněj

ších ozdobarcbitektonických.
Odbils jedenáctá na zámecké věži, když pr

kenný, odměřený, pečlivé obolený a napudrovaný
lokaj nás vyhízel k problídce letohrádku. Byla to
zkostnatělá figura dvorních ceremonií a škrobený
jeho obličej, chod a vzhled přinutil nás k nejedné



A nyal, když ti rozličoí vůdcové vaši vidí
vás sice od roboty osvobozené a svobodné, ale
převelikou část vašich živností dlaby obtížeaou,
když vám z vašich pojí a z vašeho potu zbývá
jen menší kousek chleba, a většl část tráví vaši
věřitelé, nyní ti noví bazvěrečtí husité valí na
staré náměstí pražské — veliký kámen pod pomník
Husův! Statky vaše v rukou buď židů, nebo pá
nů od peněžních ústavů; ale „potěšte ge lide můj,
potěšte se“ volají vám ti rozliční proroci — „ještě
maličko“ a budete míti veliký kámen na staro
městském náměstí v Praze. Řekněte — neli na

hlas pro strach po nnářský, ale tak hezky opřímvěmezi eebou: Nebylo by lépe, kdyby těch 95.000
slatých, jež už na ten kámen mají, věnováno bylo
na studie synů našich?

A s malým řemeslníkem to není lépe. Malý
řemeslník vidí to dnes již jasně, že jej dust „fa
brika“ v rukou velkého kapitaliaty, toho novově
kého peněžného šlechtice, který, je li nekřesťanem,
lberálem, béře chléb bezohledně a dělá z mistrů
chuďasy a otroky. A tento liberalismus velebí a
jej udržují ti bezbožečtí bnsité dnešní. A k těmto
Spojenrům té nové peněžné nektestanské šlechty
voláte v pomoc. A co vám dávaji?! Malý kousek
chleba a velký kámen na starém náměstí.

Tak to je v ohledu národohoapodářském. A
v ohledu náboženskomravném7

Národ český, dokud byl upřímně katolickým,
byl —- dle avědectví samého evanjelíka Palacké
bo — národ mravností « čistotou života v celé

Evropě proslavený, A pak? — Ptejte se dějepisců a budou vám povídati, jak mravně hyne
národ válkami, hádkami náboženskými a vášni
vými boji domácími.

A jak je to dnes? Kde jaký imravně skleslý
charakter, každý se dnes cbytá — Husa. Chce-li
uěkdo v obcí vládnouti, chce li na útraty obecní
nějakými šmejdy zbohatnouti — jeli třeba — je
husitou. — A schudnol-li a balamutí-li ho, kleri
kálové udržojí nadvládu bobačů — je husitou. A
demokrat a socialista — je husitou. Jen snad už
ten sprostý kořala, jenž se potácí ze židovny, ne
mluví o husitismu, protože to není kořalka. — A
mládež naše pustne do honu, na venku a v niž
ších vrstvách pustue sprostotou, požívavostí a smil
stvem — a netají se tím. Mládež „vzdělaná“,
klesá mravně rovněž — ale zastírá to „vzdělano
stí“ a oděvem. — Ale husitská mast být, tak se
Ji to káže. A mládež to cbápe. Hezky se při tom
bije do autority a světa užívá, Ano, ač na mrav
nost a tudíž pravou vzdělanost valí se kámen
hrobový, a jen malý kousek toho duševního chlo
ba se ji, může se po vůli „vůdců“ blomoziti na

Eaeni a žádati veliký kámen na staroměstské náwěstí.

A v obledu národnostním a politickém? —
Stará písnička o tom, jak národ český husitstvím
zmobutněl, se ovšem ještě zpívá. — Ale rozvážní
lidé vidí, že husitstvím vložen byl zárodek roz
kolu náboženského do srdce národa. A proto byl
pak národ tak náchylen přijímati německý lutera
nismus a protestantismus vůbec. A proto zapom
něli se nekatoličtí Čechové tak mnoho, že k vůli
nadvládě německé aneb o národnost nestojící šlech
ty, spojsdi se a Němei// A bitvou na Bílé Hoře
skončil ten husitismne tím, že zbytek národa na
šeho malý maje konsek chleba ani nevěděl, že se
na samostatnost naší politickou a na slávu naší
— valí kámen hrobový. A byl „zajisté veliký
velmi“.

A dnes je to zase tak. Liberalismem abez
božeckým husitismem roztrbala se svornost, vášně
zuří, německého původu protestantismus požívá
přízně, katolicismus, víra oteů drze ae Špiní. A
ze všeho toho mají radost Prušáci. Tím vším se

Jim připravuje půda. — Vidíme desbošecké husity
v duševním spojení s Prušáky/! Katolíci volají

E
rozpustilé poznámce a k hlasitému smíchu. Dobře,že češtině nerozuměl,

Prováděl nás a vykládal nám vše ceremo=
nielně.

Pracovna, ložnice, koupelna, knihovna, jídelna
všecko všude přeplněno skvosty i tretammiz roze
ličných koutů světa. V japonském a čínském po
koji všecko, všecinko od strapu až k podlaze do
podrobna dle slohu a zvyků těchto národů.

Neprohlížel jsem mnobo tyto copaté ozdoby,
nerozumím jim, ale bloudil jsem raději zraky po
stěnách po starých a vzácných obrazech. Ale ani
zde mé oko dilletantské mnoho nechytilo. Samá
podobizna jako by od jednoho mistra aneb ne
chutný válečný výjev.

»Audienční síňle hlásil najednou prkenný
náš průvodce.

Všichni sebou trhli a zvědavě pohlíželi na
trůn a na ozdoby přijímací síně. Do mne pak
vjelo pokušení. Plebejská krev najednou mivy
chladia a já mermomocí zatoužil aspoň na chvil
ku býti potentátem, Sotva krahujčí oko našeho
průvodce zaniklo v pokoji druhém, již jsem se
uvelebil majestátně na trůně a přijímal audience,
Nevím, jak jsem se při té náhlé povýšenosti tvá
Hil, ele jisto jest, že slávy mé bylo na krátce a že
k svdienci mí nikdo nepřišel...

Inu světskásláva — polní tráva...

slova varovná do Praby i do Vídně. Ale darmsl
— V Praze musí „na truc a na truc“ vlastencům
katolickým státi pomník toho, jenš v Němcích ve
Vormsn stojí též na pomníka Luterově Staré sp
jenství naších bývalých husitů s Němci před bit
vou na Bílé hoře jest tu hesky znázorněno. A
tak bych se nic nedivil, kdyby u nás na pomník
Husův přišel taky Later. Anebo, když nyní spolek
pro postavení pomníku Husova má od štědré měst
ské rady prožeké místa dvě, kdyby na staré ná
měatí, kde se konala poprava německočeských
zbouřenců r, 1621., přišel Hus, a ma betlemské
náměstí, kde kázával Hus, přišel Luter. Při zná
mém „přesvědčení“ našich vlastenců je itohle
možno. Vytrhlo by to alavnou městskou rada z
rozpaků, která v obnia palbě galerie dne 16. ledna
1899 zapomněla říci, že vi bet'emaké náměstí beře
zase zpět. A tak by, když už ten na bezoestí
mravně stržený lid má malý kousek chleba, měl
kameny dva. 

Jenže páni sapomínají, kde se navaluje na
náměstí mnobo kamenů z radnic liberálních, tam
potom lítá do blav kamení revoluční. Nedej Bože,
aby slapota pánů = Praby i z Vídně přivalila
prušácký kámen ke dveřím věčného brobu našeho.

Kupujte strojená hnojiva!
Rolník náš musí úsilovným hospodařením

z půdy své co nejvíce vytěžiti, jednak aby niknul
veškerá břemena obecní, školská, chudinská, okres
ví, zemská a říšská, jednak aby uživil a vzdělal
svou rodinu a konečně aby statek svůj pojistil ro
dině. Co rololk stratí lácí obilí a plodin, must
nahraditi jejich množstvím. Lepší jekost a větší
množetví výroby jest podmíněna co nejlepším ob
děláním půdy. Hnojívem jest především stroiátě a
plevel, když poněkud ubnijí. Orba má za účel,
uložiti uhnilé strniště hlouběji a smičiti plevel.
Orba na zimu jest hluboká proto, aby ne rostlině
pro zapuštění kořínků poskytlo co největší pole s
výživy.

Množství a jakost úrody podmíněny jsou
živinami půdy. Živinami jsou především dusík,

drasto, vápno, kyselina fosforečná a jiná strojená
hnojiva. Má-li zrno v půdě vzrůsti a dáti hojnou
úrodu, musí míti všecky podmínky k svému vý
voji. Hospodář musí proto bedlivě pozorovat, kte
rá živina mu na roli schází a muel ge lóž starati,
aby tam byly všecky živiny v dostatečném množ
ství.

Nejvice jest potřebarostlině dusíku, jehož
může býti ou poli spíše více. Bojí-li příliš
rostliny, nasazují-Ji příliš srní, tedy je s toho
vidno, še je nadbytek dusíku, ale málo kyseliny
fosforečné, drasla neb vápna. Je-li naopak
obililina slabší a brzo zraje, tu můžebospu
dář věděti, že jest tu málo dusíku a moc kyseli
ny fosforečné,

8 draslem netřeba na poli tak úskostlivě
počítati, je-li bo nadbytek. Vápna bývá na mno
bých pozemcíchnedostatek. Kysličník vápe
natý vasaje se snadno do vod a hlubších vratev
i do obilí a must se proto takto unikající vápno
na poli nahradit. Vápno jest i Jinak prospěéno;
vičí mikroorganismy (nejmenší, většinou neroze
znatelná živoucí tělíska) v těle, ve vzdnehu i
v půdě.

Velmi důležitým bnojivem jsou superfos
fáty. Fosforečná kyselina jest důležitou součást
kou těla rostlinného i živočišného. Nenl rostliny,
ješ by netajila v každé části svého těla tuto dů
Ježitou slončeninu a jež by se dala vypěstovati
bez fosfátu. Při tvoření se bíjkovin a jejich atě
hování z buňky do buňky jsou fosforcěňany sůčast
něny měrou značnou a ubládají se v rostlině
zvláště na těch místech, kde se více bílkovin na
lézá. Odtud vykazují semena ostatních rostlin
hojnost kyseliny fosforečné ve svém popelu, kdež=
to ostatní části rostlin, bílkovinami chudší, méně
této slončeniny drží. Mají-li se tudíž rostliny da

putno, aby nalezly v pravý čas dostatečnou záso

ba přijatelných fosforečnanů.asto alýcháváme a čteme, jakoby mucbé
půdy nsše měly již dostatek kyseliny fosforečné,
neustálým upotřebením guperfosfátů. Kdo však
hlouběji sleduje spotřebu kyseliny fožforečné na
šimi kulturními rostlinami a uváží, jaké množství
kysaliny fosforečné každého roku uniká z půdy
v zrnech a Jinak, pozná, že kyselina fosforečná
v naší ornici čím dále tím více se ztrácí. Množ
ství tóto kyBeliny v našich ornicích pohybuje se
od 005 až do 0-1 proc, dostupujío ve výjimeč
ných případech 0-2 proc. Toto zdánlivě nepatrné
množství přepočteno na bektar půdy ve vrstvě
50 cm. vydá sice velké kvantam kyseliny fosfo
rečné, avšak tato nachází se v půdě po většině
ve stavu nerozpustném nebo jen těžko rozpustném.
Dle nejnovějších bádání Schlesingrových musí však
v půdě stále jisté konstantní množství kyseliny
fosforečné cirkalovati, aby kořání našich kultur
ních rostlin po celý čas jejich vývoje mělo dosta
tek tóto velevýznamné živiny pro sestrojování ce
lého živého organismu. Jak dr. Stoklasa ujistil,
obsahují půdy v Čechách svláště útvaru prahor
ního, silurského a permského kyselinu fosforačnou
ve stavu velmi těžko rozpustném, takže ku př. 2

proc. kyselina citronová rozpustí z veškeré této
kynelioy v půdě obsažené sotva B—6 proc.

Toto množství rozhodně nedostačuje pro vý
živa naších kulturních rostlin, a poněradě chlev
ský boůj neobsahuje dostatečné maožství kyseliny
fosforečné, jest proto třeba pamatovati v přední
řadé ua to, by rostlinu v prvním svém vývojí na
lezla v půdě kyselina fosforečnou ve stavu snadno
rozpastném. Huojíme-li touto kyselinou ve formě
Buperfosfátu, umožňujeme tím rostlinám rychlou
tvorbu nejoutnějších orgánův assimilačaích, pod
porujíce tím zároveň rycblý jejich vzrůst a sesl
lení, oož má mimo moobé jiné výhody za pásle
dek. že rostlina anáze nnikne různým škůdehm.
V době pozdější, kdy rostlina své kořání zapouští
do uejspoluějších vratev, jest jik sama s to vlastní
pusobností svojí. jakož 1 vlivem různých organi
ckých kyselin v kofání zastoupených, bráti a roz
pouštětí potřebnou kyeelinu fosforečnou s půdy.

V nejnovější době konají se na četných mí
stech v tuzemsku i v cizině rozsáhlé pokusy
s upotřebením ve vodě rozpustné kyseliny fuafo
rečné ve formé saperfosfátů; vychází z nich pa
jevo, že užití jich za přítomaosti dusíku všdy
inělo za následek nejen zlepšení jakosti, alei zvý
Šeuí výléšku, a to netoliko u obilnin. ale zvláště
v hojaé míře u okopanin. Proto nemůžeme nikdy
mloviti o odjakém nadbytku kyseliny fosforečné
v půdě, jelikož látka tato náleží mezi živiny, jichž
rostlina nejvíce má zapotřebí a jež z půdy atále
odvádí. Uvážíme-li všechny tyto okolnosti, musime
nabýti přesvědčení, še nouí opravdovým přítelem
rojnictva ten, kdo je z používání fosfitů arazuje.

Hospodáři iusí věděti, která živiny jest pře
davším třebaa které vpravém poměra nabražovati.
Pak-li se to stane, mobou hospodáři povždy počí
tati na žeň co do jakosti uspokojenoa. Pak li vy
čerpáváme půdu jednostranným osíváním, ta nutno
vědeti, které živiny a v jakém množství nutno je
nabražovatí. Kdo hospodaří volněji, volí ovšem též
volnější postup a střídá plodiny.

Strojená bmojiva možno též střídati a smí
chati je, ale v pravém poměru, aby obilina žádné
potřebné živiny nepostrádala. O tom se zmíníme
pHště,

Politický přehled.
Říšská rada v posledních dnech opět

brála dle známé noty. Obstrukce činí návrhy na
hlasování dle jmen, tím se ubije několik hodin,
ale zhola nic nevyřídí. Vláda čeká patrné, až jak
se vyvine ústavní spor v Ubrách a jednal s ní
za svého pobytu ve Vídni též Koloman Szell.
Předseda ministerstva, hrabě František Thun, měl
uJebu Veličenstva déle trvající sudience, Poslanci
na pravici přálibv si nejraději, aby říšský rozpočet
a vyrovnání s Uhry provedlo se císařským naří
zením na základě $ 14. státních základních zá
konů. Sněmovní většina by se tak mohla voličům
vymluviti, že za uvalení velkých břemen nemůže;
projedná li se však vyrovnání a rozpočet ústevné,
pak čeští, polští, jihoslovanští a němečtí katoličtí
poslanc: budou musit hlasovati bezvýminečně pro
vládní předlohy a politování hodní Heroldové, Pa
cákové, Englové atd. budou před voliči úplně de
maskování sice jako politikové velké huby, ale
pramalých skutků, kteří k hájení politických, ná
rodních a hospodářských potřeb lidu nemají schop
ností ani porozuméní. Smutné svědectví vydáno
tyto dny svobcdomyslné straně, že „Nár, Listy“
by platily tisíce spolupracovníku, který by dovedl
psáti tak výtečné a všestranné články národoho
spodářské jako dr. Bráf, kdyby jej v řadách svých
vůbec našli. Duševní chudobu krvavých Tůmů a
E. Grégra ukazuje fakt, že »Českou revuj«, tedy
jediný vážnější politický časopis mladočeský, píšou
Staročeši a bývalí Staročeši a že p. dr. Prokop
Podlipský jest pouze redaktorem saa ukázku«,
protoáe nic rozumného napsati nedovede. Také
nejrozhodnější obranný Časopis mladočeský —
Český Liste stojí na nejnižší úrovni, Jak mé
potom prospětí národu strana, jíž se vědečtí muží
straní a které se úplně odcizil vzdělaný dorost?
Strana svobodomyslná existuje u nás pouze protos
že tu není zatím organisované strany jiné,

O vyrovnání mezi Němel a Čechy
mluví se houževnatě, vzdor tomu, že ani mezi
Čechy ani mezi Némci nefurmoloval nikdo svých
návrhů. Némci jsou dnes tak rozdrobeni, že žádný
vynikající jejich předák nepožívá důvěry a váž
nosti všech německých stran. Němci žádají pře
devším odvolání jazykových nařízení. To není
ovšem podklad smíru, Události jsou dnes tak zma
tené, že nebude asi jiného zbytí, lež vrátiti se
k vídeňským protokolům z let 1889 —1Bgo.

V Uhrách trvé stále ústavní a parlamen
krise. Vláda Bánffyho trvá rozhodné na povolení
branců, na opravě sněmovního jednacího řádu a
sia schválení rakousko-uberského vyrovnání, Opo
sici činí ústupky tím, že chce volby, proti nimž
byly podány námitky, přikázati zvláštním soudům
a že upustila od svého požadovku, aby Uhry měly
teprve od roku 1903. právo na úplné neodvislou
obchodní, celní a zahraniční politiku. Za prostřed- +
níka mezi vládní stranou a frakcemi oposičními
vyvolen byl nadaný uherský politik a vynikající
Tiszův finační ministr z let 1875—1878, poslanec



Koloman Szell. PovoláníSsela do Vidnéstalo
prý se sice za vědomosti Bánftyhe, ale koruna

stoupením předsedy ministerstva Bánffyho, ministra
financí Lukacse a ministra Perzela. Koloman Szell
jednal ve Vídni 6 císařem, zabraničním ministrem
brabětem Goluchovským a předsedou rakouského
ministerstva brabětem Fr, Thunem. Koloman Seell
chce vybověti oposici potud, tak aby celní a ob
chodní a celní otázky rosřešeny byly smlouvou
platnou dokonce r. 1902. Ode dne1. ledna 190).
mají míti Uhry právo na samostatné celní území.
Ministr zahraničný má býti zmocněn, sby také
jmenem uherských zemí uzavíral obchodní a me
zinárovní smlouvy dle dosavadních plutných zvy
klostí. Nová úprava poměrů k Cislujtanii má se
dítu na základé samostatného disposičního práva
do r. 1903. Bánffy i Szell sdělili již oposičním
stranám své nabídky. Do dneška mé býti o nich
rozhodnuto. Přijmou-li oposiční strany tyto na
bídky, pak baron Banffy čestným spůsobem od
stoupi a v čelo ministerstva bude povolán asi ně.
který z prostředkovatelů, patrně Szell.

Sym vévody Cambherlamdského, který
přidělen královéhradechému pluku, nevzdal se svých
práv na Hanoversko a Brunšvicko, nevstoupí do
pruské armády, jak se při parádě císaře Viléma
v Hanoveru očekávalo. Naopak. Prusko nevydá,
co jednou spolklo a proto císař Vilém uznal sice
dávné slavné válečné skutky hanoverské armády
a další její tradice v pruském X. armádním sboru,
vyznamenal sice také celou řadu bývalých král.
hanoverských důstojníků, ale učinil to pouze proto,
aby tím pevněji je k hohenzollernské dynastii připjal.

Všeobecný koncil katolických name
rlckých biskupů svolán jest letos do Říma
na den 28. května t. r. Celá jižní a střední Ame
rika, Kuba, a Portoriko jsou katolické a ve Spo
jených státech severoamerických jest g milionů
katolíků mezi 65 miliony obyvstelů. Ostrovy Fi
lipinské jsou většinou katolické, neboť mobamedání
a budhisté jsou v menšinéa proto žádal předseda
prozatímní vlády Aguinaldo od sv. Stolice, aby
uznala na Filipinách svobodu všech vyznánía re
publiku. Koncil amerických b.skupů bude míli
veliký význam náboženský a politický,

Drobná obrana.
Hlasy ze Slona rase zabnvemy. Když

jsme řikali, že se v Hlasech ze Siona tak neu
rvale o církvi katolické píše, nevětílo se nám.

Obnova“ prý vyzývala. A hle! Právě v tom čase,
když jsme po více neděl „láskn p Šádka k církvi
naší“ udbývali mlčením, právě tedy v tom čase,
kdy jsme „nevyzývali“, nemohly tobo více spášetí
státní úřady. Upozorňujeme na tn ještě jedenkráte
ctěná katolické obyvatelstvo pardubické, jak se
mu za důvěru odplácí pan starosta Hoblík. Světí-li
Be někde modlitebna evanjelická pro menšinu oby
vatelatva, jdou tam všickni karoliéti úředníci a
katolický starosta. Tak prý to žádá snášenlivost.
V Pardubicích však záleží snášenlivost v tom, že

ohromné katolické většiny. A télo vélšiny musl se
proti jejímu starostovi njati státní úřad! Doufáme,
že dobromyslným katolíkům dojde trpělivost i v
Pardabicích.

Zabítí študenta © „Čas“. „Myvšichni
jsme viní smrtí toho člověka. Tak umírají hrdi
nové vašich idejí, našeho vychování, našeho nad
šení! Když jdou z hostince ve 2 hodiny v noci
domů ....“ Tak píše „Čas“. Ale když pravíme:
Pohbleďte na katolické študenty v Belgii, kteří jsou
do jisté míry drženi v kázni a obmezuje se jim
volnost učení se a života“, tu je to... kleri
kální. A když se zařídí kollej Arnošta v Prase
pro štadenty vysokých škol, aby pilně štadovali a
v noci ge netoulali — ču je fo „klerikální“. A
když pravíme, že i národnost musí býti spravo
vána a vedena zákonem křesťanského bratrství
všech národů, ta ne-li p. Herben — tož aspoň
jiní — křičí, že to je papešemské besvlastemectví.
A proto z toho, že „my ošíchní jsme vinni emrti
toho člověka“, my katolíci sebe vyjímáme. Zodpo
vědaost za to podá na — hlavně vysokými ško
lami v myslích šířené — nové pohanství.

Pomník Hucův nebude prý vůbec
postavem. Usnešení ze dne 16. ledna t. r. po
silnilo prý klerikalismus. Není dost peněz « bade
to trvati dlouho, než 8e jich va tak velký pom
nik dosti sežene, kdežto pro betlémské náměstí
by stačil menší pomník. Hus a sloup mariánský
nebudou moci býti vedle sebe, a sloupem mari
anským prý nikdo nepobne. Zabrání tomu prý
mocné klerikélné šlechtické vlivy. — Tak píše
„Čas“. — My víme, že klerikálně šlecbtické vlivy
nejsou dosnd tak silny ani ve Vídni, Jsou to jen
strašáky „Času“. Ale co se v Praze potují šeptá,
to je zajímavá. Jsou prý- příklady, kde svévolné
hnuli sechou sv. Jana Nep., že páni rádní do ro
ka a něktoří náhle zemřeli. To prý je to, proč
se pánům-do 1é marianské sochy v Praze nechce.
Jak psk kdyby se to přece taky stalo v Prase,
Neví si s tím co hrát. — A tak možná, že v tom

nejsou ty klerikální vlivy, ale ten „husitský“ —strach.

Z Moravy. (Vyhatok s dopisu.) „Jest
saámo, jak nestoudně v poslední době píše „Ol.
Pozor“ a po něm „Národní Listy“ o arcibisku
povi našem. Pozoruhodný dopis o tom přináší „Va
terland“, v němž se praví, že se až i sprosté na
padání článků víry — tedy roubačství — veřejně
tiskne, takže zkáza musí brsy vniknoatí ido lidu.
Na koneo dopisu toho pravi nám „Vaterland“, že
je v říši | v zemích zapotřebí — silné ruky. To
též ovšem platí o poměrech tam u Vás v králov
ství. I tam ne píše nestoudně zvláště o biskupu
královébradeckém, ale ještě nikdy so neukázala
nějaká silná ruka. Naopak. V poslaneckých kru
zích prý je známo, že by se ta silná raka spíše
objevila proti biskupovi, než proti nestydatému
lista Dra Pacáka v Kutné Hoře. Aspoň list ten
de chlubil, že ve Vídni uvažují o řádění bisku
pově“. Tak vida. O „neřádemí“ orgánu Pacákova
nikdo neuvatoval, až když „Obnova“ brání kato
lMky,ta prý se „wvašuje“. Nám Be tu zdá, že je
v Rakousku všecko možno, a že by nějaká „silvá
roka chtěla sáhnout“ na biskupa, jako to udělali
Rodigierovi. Prozatím „silná ruka“ sáhla prý na
tvář redaktora Pacákova, a klepaři povídají, že p.
Pacák ce Vídni na „Obnovu“ žaloval. Inu, aby
tedy aspoň něco tam dělal. Toť „práce“ bývalého
radikála, demokrata a oposičaíka od těch plic a
hrdel až po svou kapsu!

Drobnézprávy,
Věstník dlecésní V Pána zesnul: p:

Frent. Srráaský, jabilár, čestný děkan, na odpočinku
ve Šlapánově + 18. ledna 1890. (naroz r. 1817, vyav.
1843.) Ustanovení: p Jos. Lupoměský,koop. Mo
dletínský, za kaplana do Pecky, p. Jan Gótechner, za
špitálního fundatistu v Kutné Hoře. p. Frant. Barvíř,

K00p. Ostřetínský, za kapl. do Opočna. p Petr Zavřel,kapl. Hra-lišrský, za koop. do Oujezda u Chocně, p.
Jan Čeraý,kapl. v Hradci Králové, za prozat. kate
chetu d-včích 6kol méšť v Hradci Kralové, p J. Svě
telský, za definit. katechetu v Třebechovicích.

Filkarmonická jednota v Hradel
Králové pořádá ve středu dne 1. a ve čtvrtek 2.
února za laskavého spoluúčinkcvání el. Marie Va
níčkové, koncertní pěvkyně z Proby, spanilomysl
nýchdam královébradeckých, p. MUDra,Jo
sefa Morávka, sl. pěv. jednoty „Slavjan“ a al. pě
veckýchsborů c. k. gymoa-ia, c. k. realné koly
a vyšší obch. školy velký koncert (s týmž
programem po oba dny) za řízení j. Ludvíka Knepra,
Hiditele' „Filharmonie“ v Městskén Klicperově diva
dle. Orchestr čítá 60, sbur 120 členů, Klavír ochotně
půjčila firma Ant. Petrof v liradci Králové, Začátek:
ve středn o půl 8. hod. večer, konec o půl 10. bod.;
ve čtvrtek o 3. bod. odpoledne, konec u 6. hodině,
Ceny míst: Lože 6 zl. Křeslo a sedadlo na tribnné
1 zl. 50 kr. Sedadlo v přízemi 80 kr., poslední tři
řady 60 kr. Sedadlo na galerii 90 kr, Míatu k stání:
Parket 40 kr, (stadent. a garcinon, lístek ZĎ kr.).
Parterre 20 kr. (stadent. a garnisonní lístek 10 kr.).
Gallerie 10 kr. P. T. členové přispívající mají vstu

a předprodej vstupenek (blavně pro koncert čtvrteční)
přijímá se vzácnon ochotou kvihtiskárna Bratří Peřinů.

Sňatek. SlečnaBarbora Šveřepova a
p. Jan Ang. Peňout v Golč. Jeníkověslaví sňatek
svůj due 31. ledna 1899 v c, k. vojenském chrámu
ANa nebe vstoupení Páně“ v Josefově.

©.k. zkušobvá kommisse pro školy
obecné a měšťanské v Hradci Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitelské pro
období květnové r. 1899 opatřené náležitými doklady
dne dne 10. dubna t. r. Žádosti za dispens podány
buďtež nejdéle do 1. března 1499. Přiblášky ku zkon
škám dospělosti učitelské přijímáředitelství
o. k. ústavu ku vzdělání učitelů v Hradci Králové
do15.března1899.aku zkonákám zeženských
ročních prací do 1. května 1899.

Večírek ku pocté p. vrchního ra
dy Rindy. Ve čtvrtek dno 18.t. r. uspořádalikon
ceptní úředníci zdejšího c. k. krajského souda a atát
níbo znstup'teletví na počest pana c. k. rady vrchního
zemského soudn Rindy, jenž po více jak 42tileté, právu
a spravedlnosti věnované, záslužní alažbě odchází na
zasloužilý odpočinek, malou ale vřelou domácí alav
nost ve vedlejších místnostech „Grandbotela“. Pří
tomnoat téměř veškerého koncept. úřednictva a zá
stupců zdejších pp advokátů, jakož i vřelá a nenu
cená nálada všech přítomných podávala neklamné svě
dectví o tom, jaké lásce a úctě se oslavenec těší. Řa
du přípitků, zahájil p. dvorní rada Okenfus deláí pro
cítěnou řečí poukazuje zejména k tomu, že p. vrchní
rada v těžkých dobách převzal vedení úřadu tak dů
ležitóho, nemalé avědomitosti vyžadujícího. Klada dů
raz na nestrannost o lidskosti oslavencovu, jak v úřa
dě tak v životě veřejném přeje p. řečník oslavenci,
aby zasloušilého odpočinku užíval plné dle slov básni
kových: „Blatna ille, gui procul negotris“. Za úřed
níky státního zastupitelatví poděkoval oslavenci ná
městek p. Dr. Habáček a Blattný, z jichž řečí bylo
patano, jak těžko se loučí se svým laskavým chelem.
Pan JUĎr. Heller promluvil za zdejší advokáty oce
ňuje zejména nestrannost a ochota p. vrchního rady,
jménem mladé generace právnické p. agskultant Tal
man akcentuje zejména českost a kollegialita p. osla
vencovu k mladším adeptům vědy právnické. Pohnut
děkoval pan vrchní soudní rada Rinda všem za tak
srlečnoa ovací a žádal, nby mu zachována byla milá
vzpomínka, což od přítomných přijato bylo s všeo
becným souhlasem, Společnost, jíž na počest oslaven
covu vyznamenaly tuké spanilomyslné dámy svou pří

tomností, setrvala ve veselé náladě až do časných
hodin ranních, kdy oslavenec v čestném průvodu tri
umfálním rvyprovozen byl až k avómu domovu, kde
uspořádáno improvisované zastaveníčko. I my připo
jajeme se k této srdečné oslavě a přejeme p. vrohníkru
redovi ještě „Mnogaja Jjeta!“

Obilní trby v Hradei Králové. —
Málo které drahé mésto v Čechách má tak obesílané
a navštěvované týdenní trhy obiiní jako Hradec Krá
lové, O tom, jak loni byly obaslány, svědčí tato Za
Jímavá data: pšenice přivezeno bylo 35.841'/, ht. za
997.250 zl. 11 kr., ječmene 27.787 ht. za 144.214
21. 21 kr., žita 20456'/, ht. za 27.230 zl. 43 kr.
a ovsa 20.102'/, ht. za 62.719 zl. 80 kr., celkem
všeho obilí za 631.423 zi. 87 kr.

Dary městskému historickému ma
seu. Městskému historickóámu maseu věnovali: vdp.
prof. dr. Ford. Beneš, Vys. Mýto od H. Jirečka, Kro
niku města Světlé od K. Seidiera a děje Čáslavi od
Aog. Sedláčka; p. Jaroslav Červený, továrník a mě
stský rada: tištěnou odpověď na spis týkající se stavby
divadla v Hradci Králové z r. 1882, Polabana č, 76.
z r. 1895, čí-la časopisů domácích a cizích, v nichž
uveřejněny byly zprávy u články o úmrtí a pobřbu
J. V. císařovny a číslo Polského „Czasu“ o sluvuosti
Palackého v Praze; p. 0+. Červený,továrníkv Kievě:
mamatí stoličku; p. bab. Červený, účetní, dvě římské
mince, jednu francouzskou a pět vlašských, tři ra
kouské desetníky. jeden dvacetník a desky ze skladbv
Fr. K. Landrocka: „Rejdovačka nebo Rejdovák“, |.
Váci. Červený: stříbrný slozsky grošík, při Jonraui
hradeb nalezený; p. F. Fišer, gymn. professor, seznam
majitelů domů v Hradci Králové r. 1839, daný do
báné na Bulouvěž, p. Frt. Fiedler, hostinský ve Yestel:
Kamenné nástroje u dvora Ameriky nalezené; p. Dr.
J. Heller; veškeré bistorické spisy: „Českou akade
mif“ r, 1894 vydané; p. Jindř, Jelínek, mydlář, dvá
stříbrné mince, různé plánya listiny, a čepici gardi
sty z r. 1848, pan J. Jelínek, hostinský na Novém
Hradci: král. poselství ze dne 12. září 1871; p. B.
Kohout, správce věznice: různé sraré stříbrné mince;
p. V. Lešetický, škol. rada: Veloslovínůvlatinsko-český
slovník; sl. městská rada fotografii pomníku c. 8k.
pěšího pluka č. 74 u Hor. Přímu a adresiář města
Kladna, p K. Peřina, studující gymnasia: starý robl;
p. V. Posptišíl, řídící něitel v Locbenicích prostřed
nictvím p. Th, Peřiny, měste. duchovního: bronzový
středověký prsten a bronzový předbistorický hrot, D8
lezené v Lacheuicích, p. Dr. J. Procházka, fotografil
mříží ze sanktuaria Rejskova v kostele Ducha sv, a
některých památek uložených v průmyslovém mosei;
p. J. Pultr. řídicí učitel v Sendražicích: dva kamonné
nástroje z Vestee, přeslen, ostruhu, bronzovon zaúšnici
a prsten z Velké Skalice a předhistorickvu nádobku
z Malé Skalice; p. Ad. Rass, akademický mallč: obraz
pevnosti Královéhradecké na plátně malovaný; p. Jul
Russ, fotograf a městský rada: fotografie nové ba
dovy obecných a měšťanských škol a obilního trhu V
Hradvi Králové; p. Ant, Sluka: kord v domé jeho
pod podlabou nalezený a kniby mistrovské cechu úz
dařskóho v Hradci Králové; p. Al. Sonkap, prymkař,
staré klíče z domn č. p. 59. v Hradci Králové; nan
B. Spies, profesnor; sepsaný jím životopis professora J.
Krupky, autografy Jana Iravost. Konbka a Jak. Ar
besa, a dvě listiny z r. 1688a 1720; p. V. Stránský,
statkář v Lípě: brenzový peníz římského císaře An
tonia Pia, vykopaný na Chlumé; p. Dr. J. Taussik:
mapu bojiště z r. 1866, p. Frant. Vaieš, zahradník:
čtyři Kelínky z Vlašského dvora v Kutné Hoře; p'
MDr. Josef Vokouu, obvodní lékař v Kosmonosích:
čtyři fotografie z Košmonos; velesl. zemský výbor:
XVL díl Archivu Českého a p. t. Žid, c. a k. setník
v Josefově, větší počet různých starších knib.

Na koňský a dobytčí trh dne23.ledna
1899 v městě zdejším odbývaný bylo 440 koní ruzlič
ného drahu jako: k chovu, potřebě, hříbat, pok 114
volů, t8 býků, 258 krav, z8 telat a 5 koz přivedeno.
Obchod byl čilý a z účastnili se ho jak obchodníci
domácí tak i cizí. Příští koňský a dobytčí trh odbý
vati se bude v městě zdejším dne 28. února 1899.

Kurs o barvení koží tříslených
pořádaný Průmyslovým museem pro severovýchodní
Čechy v Hradci Král. za spolnúčinkování České školy
koželužské odbývati ss bude ve dnech 5. až 12. února
t. r. v Hradci Králové. Dopoledne budou přednášky,
v nichž se vyloží: Hystalogické sestrojení kůže a její
součásti lačební; různé druhy usňorá. Rozdělení bar
viv, jich vlastnosti a složení. Mořidla. Uprava koží
před barvením. Harmonie barev. Jak sa barvení pro
vádí. Barvení nsní obavových. Vyjasňování, bílení a
čerační usní třísločiněných. — Odpoledne se budoa
barviti vzorky i celé kůže v továrně firmy A. £ J.
Nejedlý v Kuklenách. Kars jest bezplatný a přístapný
ka?dému, kdož se přihlásí; př.hlášky příjímá inženýr
Josef Jettmar v Hradci Králové.Již nyní jsst při
blášeno více účastníků; zejména přihlašují se také
Němci za Saska, Pruska atd Výklady budou ověsm
české. Dne 1%. února zvou so páni koželuzi k přátelské
echůzi na ukoačení kursu: v týž den pořádány budou
veřejné přednášky odborné, jsž budou provázeny své
telnými obrazy.

Všeobecné hndebné musízaplatitipředem
na rok ji ti hostinští, v jichá místnostech třeba neko
naly se taneční zábavy, ale umístény jsou prana, po
lyfony, aristony, orchestriony a různé hraci stroje,
jež slonží pro zábavu hostů. Upozorňujeme na to,

Úřední formulář pro přiznávání
fassovních příjmů a výdajů místove vy
dáních os. daní příjmové místa nevykazuje, ač před ce
daňové obnosy z přiznaných fasxovních příjmů vel;.
koa suma vykazují O započiřatelnosti asnbní damy
přejnové nerazhoduje zákon nongrnový. jenž V S T.

| wezi vydaní vřaďuje „zeměpanské daně z pří,



wmených příjmů“ ($ ) atd. V popisu slova „seměpanské daně“ svyroznmivají se daně reální jako:
pozemnostní, domovní, třídní jakož i osobní, jako:
ekvivalent, náleš. fondová, osobní daň z příjmů s
důchodu. Osobní daň příjmová byla dle platebních
roskazů vydaných ne základě příjmů přiznaných dle
fnasl vyměřena u položek od t—7. Součet těchto fas
sovních příjmů byl v prvé řadě podkladem pro
daň příjmovou u duchovenstva a protož k tomuto
součtu může ee nésti zřetel při vkládání dažového
obnosn z příjmů do fassovního vydání; ku dálším
příjmům nebnde místodržitelství přiblížeti, jež snad
plynou z jiných pramenů, jako příkladně z majetko
vého soukromého kapitálu. Obnáší-li k. př. dle pla
tebního rozkaza daňový podklad 1000zl. r.č., s něhož

Hjmová daň obnosem 10 zl. r. č. vyměřena byla, a
Je-li fassovních daní příjmové podléhajících příjmů v
tomto podkladu 880 zl., může pouze obnos příjmové
daně na tuto částka připadající, tedy 6 zl. 80 kr do
fasvovních vydání právem vložen býti. Pro menší součet
obnosů fassov. atd. příjmové osobní dani podléhajících
bude rozhodovati co základ prvý stupeň daně t.j. 3al.
80 kr., dle něhož částka daně do fausovních výdajů

zeppěltatelná se poměrně vypočte, n. př. n fassovch příjmech osobní daně příjmové podléhajících v
součtu 248 zl. r. č., bnde obnášeti částka daně po
měrná 1 zl. 47 kr. r. č. co vkladatelná do fassovních
výdajů. Při přiznávání fassov. příjmů a výdajů buď
na zvláštní přílozetato zálešitost zřejmou učiněna a
platebnírozkaz příjmové daně buď přiložen. Možná,
Zo místodržitelství uznání tohoto vydání bude chtít
edpor klásti, než právo a zákon mluví ve prospěch
náš. Když příjmová daň činila výdajní položku dle
dřívějšího zákona o dani z příjmu ve fassích benefi
ciátů, masf ji nový zákon oapravedlniti tím spíše, an
jest na pevnějších základech apravedlností založen.

této položce výdajní pojednávám na atr. 67. spisu
fasee beneficia“ atd. Doplněk kongray z náboš. fon

dů nelze pokládati za „příjem fassovně příznaný“.
Plesy a věnečky. Ples Čjenářekoho

spodářné Besedy v Máslovádech konati se
bude v neděli dne 29. ledna 1899 po 7. hodíně v bo
stinci „U korunního prince Rudolfa Rakouského“ (ho
stínský p. F. Šonský). Vatapné 2 korany. Hudba So
kola Černožického. — Věneček divadelních ochotníků
w Klenici u Sádové konati se bude v neděli r ho
wtinci p. Deyla.

Schůze relmictva východočeského.
Velká schůzo rolnictva s celého českého východu ko
Dati se bnde 19. února v sále na Veselce v Parda
blelch. Na schůzi této mají býti přesně pošadavky
rolnictva vytkouty a Zároveň stano so usnesení o kro
cích, jichž bude vykonati, aby taktický postup veške
réhbo rolnictva ve všech zemích koruny svatováclavské
byl jednotný. Pan poslanec Fr. Udržal bode ve schůzi
obhajovati mladočeskou taktiku a politika,

Rozsáhlest agendy Ústřední Matice
Školské zobrazena jest v těchto číslech: podací
protokol vykazuje za rok minulý 10950 čísel (o 700
více neš r. 1897), v němí nejevu obsaženy apisy,
které nejsou předmětemjednání (jako vrácené prázdné
sběrací listiny a j.) a která vyznamenávají se zvláště;
Pokladna vykaruje 6878 položek příjmů, kontrolní
kuiha vydání 3203, zásobník obětín 1090položek.
Expedováno bylo celkom 49415 kusů (listů, dopisnic,
tásilek pod křížovou páskou a zásilek nákladních./.
Psaní odporučených bylo 668, balíků 432, listů 23002,
pod křížovou páskou 18860, dopisnic 5998, osobně
doručeno páskou 5Ď1 zásilek. Sběracích listin svato
václavských vyhotoveno bylo 12561, « nichž vrácena
dosad asi třetína, Agenda tuto vyřizuje trojí kance
lářské oddělení: účetnicko-pokladní (3 úředníci), kon
Ceptní 2 úředníci) a manipulační (úředník, 3 sfly vý
Pomocné celodenní, | polodenní s 1 sluha). Veškeré
práce a vydávaním měsíčního Věstníku průměrně o 3
srších) a e novinářskými výkazy spojené obstarávají
se vesměs v kanceláři matiční, —

Osouzeui pro rování vojen
ského zběha. Dneo m.r.přišela faru
velkobystřickou vojenský zběb, 3|ti letý dragoun Da
nlel Donát z Pelhřimova a vynutil na dp. faráři
Kukulovi celon jeho hotovost 450 sl., neboť hrosil
mu rozpoltit hlavu šavlí. Po vykonaném zločinu prehl
Donát do Marianského Údolí kde však byl v bytě
slepého harmonikáře Ludvíka Haška zatčen právě v
okamžiku, když si oblékal jeho civilní šaty. Tyto dny
octl se Hašek e G5ti letou stařenou Barborou Vyb
nánkovou z Bukovan na lavic: obžalovaných, Žaloba
vinila je ze zločinu dle 6. 220, jehož prý se dopu
stili tím, že darebákoví byli aápomocní v útěku. Dozát
potloukaje se totiž « lesích setkal se s Vyhnápkovon
a žádal ji, aby jemu prodala civilní šaty, Když tato
odvětila, že žádných nemá, žádal ji, aby mu poradila,
kde by ei šaty mohl opatřit, A ona jej vyvedla z lesa
a ukázala na blízké chalonpky. Desertér ji v odměnu
dal desítka, večer vstoupil do vejbližší chaloupky, do
obydlí barmonikáře Ludvíka Haška, jenž nevěda
ani oč jde, za dobrý peníz šaty sběbovi prodal. Před
soudem odsouzena nádepice Barbora Vyhnánková s Bu
kovan k žálaři v trvání jednoho měsíce. Slepý har
monikář Ludvík Hašek, jeuž desortérovi poskytl
šaty, byl osvobozen. Donát sám pro zločin loupeže
budesouzen —jak již řečeno— předsoudemvojenským.

. Správné krmení komě. Máli kůňza
chován býti při síle nezmenšené a stále býti zdráv,
musí býti řádně krmen vědy v pravý čas a obrok do
stávati v přimeřené úpravě. Oves, nejlepší krmivo,
osívati se má bezprostředně před každým krmením,
aby plevy, prach a jiné látky škodlivé ae odstranily,
Konl nejlépe jde k duhu oves nerosdrcený a suchý,
když se přimíchá jenom něco ne příliš krátké řezanky,
Za to všechen šrot z čehokoli se napřed důkladně
promíchá a řezankou a pak navlhčí, Seno dává se do

Jesli, až oves neb jiné krmivo předcházející úplné je

požito. Nápoj nemá býti příliš studený a na noc Ise
do žlabu nalíti vody, aby kůň kdykolvěk mohl žízeň

ubasiti, Před každým krmením žlab re nálešitěvyčistí,
nad to psk vědy sa dvé neděle horkou vodou -jej třeba
vypařiti a lahem vápenným vydrhnouti. Časté čjstění
žlsba i Jesli jest podmínkou dobrého plcování.

Věelařům. PředsedavčelařskéhospolkuFren
štátského p. J. M. Kadičák, nadačitel ve Frýdlantě
u Místku, vydal v pěkné knížce řadu článků o vče
lácl pod názvem „Včelařské besedy“. ©Pověděno tu
slovem prostým, Arozumitelně a přehledně vše, co 80
o včele řící dá: o důležitosti chovu včel, o chovu sa=
mém, o nemocích, o pracích na včelíně std, Knížka
bade dobrou rakojetí pro naše včelaře a doporuču
jeme jím ji cv nejlépe.

Neštěstí ma dráze. Na nádraší ve Mutě
Hcích u Brandýsa zaměstnán byl ze soboty na neděli
32letý brzdař Petr Povolný z Hrudce Králové, když
pošinovaly se vozy ko vlaku č. 452. Náhodou dostal
se při tom Povolný prsoma meri nárazníky, které mu
tělo tak stiskly, že bezdoch skácel se na koleje, Když
později ku vědomí byl přiveden, dopraven byl do
Praby. Z nádraží odvezen byl ambulančním vozem
ochranného sboru do vleob. nemočnice,

Krmení dobytka. NáklademA. Reinwarta
v Praze vyšla poučná pro bospodáře kniba PONaoka
o krmení“ od Jana Motyky. Kniha podává návod, jak
by krmivo co nejlépe a noňčelněji bylo dobytkem
spotřebováno, uvádí podrobně, jaká píce a kolik hodí
8e pro ten onen drab dobytka a podává velmi dů
kladně s spoleblivě sestavená tabulky a výpočty ob
sahu straviteloých živin v ejrozmanitějších krmivech,
Knížka hospodatským besídkám doporučujeme vřele.
Stojí 65 kr.

Městská rada šatechké odsouzenabyla
tamním c. k. okresním hejtmanstvím nahraditi šatec
kým českým spolkům a obyvatelům škody, které jim
poštvaní němečtí výtršníci byli spůsobili. Jak známo,
tedy dne 28. listopadu 1807 večer a v noci na 29.
listopad 1897 došlo v městě Žatci ku politováníhod
ným výtršnostem a zjištěno jest úředním ohledáním
i výpověděmi svědeckými, že vniknutím do domů ne

toliko ne jmění a majetku značná škoda povstala,
nýbrž, še házením kamenů do domů život osob tam
se nacházejících ohrošen byl. Výpověděmi svědeckými
a zřítenci městské policie sjištěno dále, če již v od

ledních hodinách na náměstí předočima orgánů
zpečnostních shromášdilo se veliké množství školní

mládeže a výrostků, kteréž veliký křik působilo; bes
pečnostním organům, kteréž zakročovaly, bylo spíláno
a jim se posmíváno a po bezvýsledném pokusu o utí
dení, vrátila ve stráš do strážnice. Vážný pokus, ehro
mášděné davy rozehnati učiněn nebyl. S nastalou
tmou zvětšil se povyk a dav přikročil ku násilnému
poškozování cizího majetku. Nejprve byle v domě na
náměstí u obchodníka Lohna okenní tabule rozbita,
Potom táhl jeden dav « množství na náměstí shro
mážděného lidu k hostinci čís. 325 spolku „Vlastisla
va“, kdež okna rozbita, okenní rámy vytrhány, vo
škerý nábytek a.-zařízení roztlučeno, a konečně
povstal cheň. Ačkoliv větší množství k towuto ho
stinci odtáhlo, účastnilo se, dle výpovědí avědků ni
čení toliko 15 aš 20 osob, kdešto ostatní byli toliko
diváky. Policejní stráž byla o tomto tašení v čas
spravena, strážníci tam vysláni přišli však přiliš po
sdě k domu, aby cemolování zamesiti mohli, Po té
výtrěnosti táhl dav přes vrch u střelnice dílem do
vnitř města zpět, dílem ku české škole: proti hrnon
cím ae ko škole postavilo se nedaleko c. k.četnických
kasáren o, k. četnictvo, leč jedna část davu sahnula
do postraních ulic ke škole, kdež byla okna vytluče
na a železná sahradní mříž přelámáne.Mezi tím do
šli tí kteří do vnitř města táhlik doma bratří Ho

lých; sde rovněš bylo do oken házeno, okenní rámy
vyteháoy, sařísení rostlučeno a konečně založen oheň.Dle konaného šetření nezakročíla stráň policejní při
demolování české školy, kdežto u doma bratří olých
objevila se stráž teprve, kdyš jiš rním svonem
vsnik pošáru hlášen byl. Policejn orgánové, kteří
k bostinci „u Vlastislava“ vysláni byli, táhli za da
vem přes vrch u střelnice, a když dle udání pro ve
liký počet povykajících nic poříditi Demohli, vrátili
se zpět do strážnice. Během noci byla potom u ho
stínce „sum grauen Rehbock“, u hostince Josefa Hu
leny, u domu Frant. Bláhy a u bytu Jana Křepelky
okna vytlučena, okenní rámy rosbity, dreře vytlučeny
a jiná škoda na jmění a majetku způsobena. O půl

noci házeno bylo kameníma kusy dřev do bo Čestmíra Kratochvíla, okenní tabule byly vytlačeny a
sahradní plot poražen. Mexi jedenáctou a dvanáctou
hodinou v noci byly dvéře u domu čís. 175 Eman.

Chalupského vyraleny a byt Petříkův a spolkový po
koj , 3“ demolován. Jelikoš téměř všechnytyto
výtránosti namířeny byly proti příslušníkům české
národnosti, nebo k vůli nim povataly a rozšiřování
pověsti, še Sokolové z Loun zamýšlejí hostinec „sum
goldenen Lemm“ útokem vsíti přec jen odvrácení po
sornosti policejní stráže od jednotlivých míst činů za
účel míti moblo, musí se za to míti, že tyto výtržno

sti Bajiaté připraveny byly a dle určitého plánu seprováděly. Policejní stráň nemakročila proti těmto vý
tržnostem hned na počátku rázně a dosti účelně; ob
jevili ae na místech činů akoro všdy až po čase, kdy

demolování jiš provedeno bylo. Nelze popříti, že jed
notliví orgánové stráže proti množatví těžké mělipo
stavení, avšak nelze též přehlédnonti, de všechny tyto
výtržnosti neděly se současně, nýbrě postupně, větši
na pak abéhla v bezprostřední blízkosti policejní utráž
nice a de toto mnošství sice aa hluku a křiku, alo
přec jen toliko jako svědaví diváci provázelo oněch
15 —20 osob na demolování činně účastněných. Kdy
by městská stráž bezpečnostní, čítající 20 mněů s ná
lešitou důrazností s včamě byla výtržníkům se v
ústrety postarila, mohlo býti demolování sschráněno,
což téš s té okolnosti vidno, že několika málo jedno

Ulivým, ale energickým zakročením stréšníkům věřilo se veliké mnodství lidí shromážděných před ho
stincem „sum granen Behbock“, zdršeti před vnikan

tím do tohoto domu a od dalšího demolování, Péče
o bespečnost osobní a majetku přísluší obcí v její
samostatném oboru působnosti. jelikož se atrany or
gánu jímě svěřeno udržení klidu a pořádku a oobra
na majetku, nebyla vynaložena ons póče, jaká ku sa
mezení výtržností fádoucna byla, obecní orgány tudíš
svým povinnostem zadost neučinily, musela měntská
obec Žatecká, pokud co do škod u jmenovaných osob

pochatel njištěn nebyl, býti uznána povinnoa ku náě

Kupujte lesy výstavní! Tab,jonšměl
býti konán dne 2, t, m., byl ua den 99. května tr,
určen. Od prodejů veškerých losů závist zdar výstavy.
Hlavní výhra jest démantový šperk © ceně 25.000K.
Oslkem 2000 výher v ceně 100.000 K. Cena losa 1 K.

Stanice saprostředkujícíprodej ovo
ce zařídíse dle osnesení„spolku pro zvelebe
ní zahradnictví a chovu hospodářských
drobných zvířat pro výcbodolob Čechy“
v Chrudimi. Spolek konal tamtéš svojí schůzí dne 16,
ledna a po přednášce zpravodaje pena Vobralíka a
po všestranném uvážení, zejména po uvážení, jakých
výsledků dodělala ae podobná stanico ve Štýrském
Hradci, jejíšto působnosť stále stoupá, usnesla s0 valná
hromada zaříditi v Chračimi podobnou atanici, která
bude míti za účel, sprostředkovatí prodej a korpí
ovoce a stsrati se o jobo vývoz do císiny, Valná bro
mada zvolila zároveň výhor, aby tento provedl před
běžné práce. Tento výbor vatoupí do spojení se všemi
domácími i cizozemskými firmami, ozdámí jim mvožství,
drahy, ceny ovoce a majitele sklizně a zařidí sám místuo
sti, v které budou vzorky ovoce hospodářů k prohlídnatí
vyloženy. Oroce se bude v těchto místnostech v určité
dny prodávatí, anebo se tam udají kopcům adresy,
kde by ty nebo ony drahy ovoce a v jakém množství
koapiti mobli, Zařízení stanice ku prostředkování ovoce
bude míti zajisté blahodárné účinky a naši hospodáři
budou pěstorati nejvíce skutečně cenné druby ovoce.
Méně cenné, ale za to úrodné druby jablek s brašek
by se příště pěstovaly jen pro kuchyňské a domácí
potřeby, Bylo by záhodno, a7y též u nás v hradeo
kém kraji sřídila se podobná sprostředkovací stav'en,

přenlee udrší te ne jaře asi v stejné
výši jako nyní, poněvadš výrozní země mohou vyvésti
na trh usi 94 milionů beklolitrů pšenice a ostatní
semě potřebují as! 96 mil. bektolitrů. Potřeba jest
Jen nepatroě menší než úbradu a měla by tedy cons
Pšenice něco málo vlastně stoupnooti. Bursianí po
starají se ovšem o to. aby zisk jim nevšel; vějyť na
podtsím rozblašovali, že pšenice se urodilo mnohem
Vice než-li se můše spotřebovati, Následkem toho rol
nici prodávali více a nečekali na příznivější ceny,
které by ze jinak ua jaře byly musely dostaviti. Vět
šinn maloroloíků ontí k rychlému prodeji obilí ovšem
nedostatek peněz po žních.

Nevé kumy © W. Rostlinopisec
SachslandS a náladě a naí pozožo
vání, če jemnost vůně tabákové pochásí od jistého
druhu bacillů, které so vyvinují a působí přizkvašo
vání tabáku. Co se týče škodlivosti « působení niko
tino, povídá nám botanik Sacholand také novinku.
Při zkoušení tří drahů tureckého cigaretového tabála

piš na překvapujícívýsledek, še nejslabší drah tau má nejvíce nikotinn, t. j. 349 procenta a naj
silnější že má vejméné nikotinu, t. j. 2'38. pre
centa. Dále ae shledalo, de nejsilnější doutník „Up
mann“ má nejméně nikotinu a de viršinka bo má
nejvíce. Nikotin nemá tedy vliv na sfln tabáku, jak
se dosud za to mělo, a zjištěno sároveň, že na síla
tabáku mají největší vliv bacilly, které účinkují při
skvašení tabáku. Dr. Móbius, lékař nervových nemocí
tvrdí ve svých neuralgických stodich, še škedi
jsou jen velmi silné doutníky jsouce nemírně 

vány; naše lehké a prostřednídoutníky byťse dehdenně i tucet vykouřilo, jsou prý zcela neškodny.
Dr. Móbíns potírá však rozhodně kouření cigareta
polýkání kouře, poněvadě tento zlozvyk působí vady
srdeční a bronchitis. Kdo konří denně pět, šest dout
níků nebo fajek, tomu prý nemají lékaři tolik setů

za to zaslubnjí nejostřejší důtky a výprask, kdeš
ouží cigarety. Kuřáci papírových doutníků, zejména

věelikých těch strašlivě amradlavých retek, neměli by
býti zvláště trpéni v železničních vagonech s dámami
a s ostatními cestujícími. Těm by se měli vykázati
netopené a otevřené vagony, aby nikoho neotravovali.

Socialismus, které jsoujehozákladya Ise
jej provésti. Německý napzal P. V. Cathrein J. 8.
VVsdělavací knihovny katolické“ svas. XL uešit 1. m
3. Cena 50 kr. Nákladem Cyrillo-Methodějské knib
tiskárny V. Kotrba v Praze. Cathreinův spis patří mesi
nejlepší publikace celé světové literatury v obora s0
ciálním. Nejen že v krátké doLě dočkal ss sedmého
vydání, nýbrš i přeložen byl do osmi jazyků a všude
dostalo ae mu nejčestnějšího uznání. Vítáme překlaš
tohoto spisu, jemuž se ani ze strany nepřátelské ne
mohlo npříti všestranné dokonalosti, tím více, protoňo
nadbytek takovýchto, otázky sociální týkajících ee
spisů u nás není. Doporučujeme tedy co nejlépe.

Úmrtí. Ve Vídni zemřel velezasloušilý český
učenec a spisovatel, vrchní eekretář u nejv. soudu p.
Ant. Frant. Rybička v stáří 87 let.

Přednáška. V jednoté katolickýchtovaryšůi
bnde přednášetí v neděli dne 29. ledna b. r. p. prof
E. Miříovský „O Fr L. Čelakovakém“ na paměť 100
letého výročí narozenin básníkových. (Narodil ne 7.
března 1709.) Uvedeným hostům vatup volný.

Valná schůze jedmety katolických
tevaryšů v Hradei Králové dne 33.ledna
b. r. První valnou scbůzi ve drabém děesftiletí trvámí
jedaoty zahájil dp. předseda, Dr. Beyl případnou řeší,
v níš dotkl se krátce význačných bodů horlicé :

spolkové v uplynolém správním roce a nastíni pné vlastnosti řádného člene jednoty. Jednate
správa vylíčila obšírně i trefně celoroční činnost a
zaznemenale potěšitelný ujov, še tovaryšaká jednota
přese věsoku nevraživost jistých krahů sapnstil a 6



bem 10let pavněkořeny v hradecké půdě, takle z kaš
dého dalšího útisku vyjďe jenom posiločna, Tajematví
tohoto ajevu leží v tom, de jednots má skutečné li
čdovýprogram a' dosti uvědomělých členů, kteří ne
mohou býti sice počítáni, nýbrá ceněni. Při mnohých
pAiležitostech:n. př. o ajavnosti svěcení kathedrálky,

foboto pejnádhernějšího ukvostu královny Elišky, za
stupovaja jednota všech 50 bradeckých spolků větších
měst. Representační činnost jednoty skutečné imponuje,
jak svědčí skvělé akademie na počet jubilea papež
ského a císařského, a jakoš svědčí všecky ostatní vo
čírky a divadelní produkce, jež json též výdatným
pramenem, nejenom ušlechtilé zábavy, ale i dobrých
příjmů. Vzdělávací činnost ovšem vědy zaujímá ve
snahách spolkových první místo. Větších přednášek
"bylo 11, menší debatty v řečnickém kroužku vedeny
téměř tydoě. Přednášeli v jednoté p. t. J. M. udp.

biskup, vedp. kan. dr. Sonkap. prof Miřiovaký, dr.Domabyl, prof. Veverka, prof. Frůhbaner, prof. Oehm,
učitel Tůma, živnostník Buben, dr. Reyl a kat. Černý.
Knihovna čítá 405 av, a vykládá všecky katolické da
sopisy vedle dobrých jiných. Podpůrné stránka doznala
letos pozoruhodného základu zřícením podpůrného
fondu, jeně čítá základ přes 250 zl., výtěžek £ kuleč
níku a se zábav. Jednota půstovala čilý styk s pří
sněnými spolky v Čecbách a súčastnila ue diecésního
ojesdu v Dobrušce, jakoš i při katol. sjezdu v Praze,

vydání spolkové obnášelo 678 sl. 83 kr, a bylo uhra
eno příjmem 706 z!. 50 kr. Po podaných správách
jiných fankcionářů provedeny byly volby, jimiž do vý

ra byli povoláni pp. Polák (starší), Jenčovský (jed

natel), Mandásek a Douba (nihovníci) Dvořáček(ho), Svaták a Beránek (správcově divadla), Ma
leček a Cejvar (správcové kulečníka), Černý V., Ja

kubský a Sluha. Nábradníky stali ae:č: Havlík,Ujec, Bínaa Jelínek. Revisory účtů pp. Svoboda a Sluka.
Při volných návrzích zvolen byl usvědčený příznivce
jednoty, vedp. kanovník dr. Jan Soukup čestným čle
nem. Valná schůze ukončené bylo provoláním „slávy“

ktoru jednoty, ndp. biskupovi Rdvardu Janu. Po
valné sobůsi ustavil se hnedle výbor a určij sti
elavnost 10 letého trvágí na březen. Zdař Báh!

Zvěsti z východních Ďoch.

Z Dohaliček. Dne 15. t. m. odbývána v
místnostech p. Ludvíka Růžičky v Dohalicích usta

jící valná schůze jednoty katolických mužů a jino
chů pod ochranou sv. Václava v Dohalicích-Sadové.
Místní duchovní aprávce,dp. farář Douda ve rsletné,

řesvěděnjící řeči objaenil účel a anahy jednoty vrcho
fcí v tom, aby lid na osadě jeho, stal se nejen opravdu

Toshodněkatolickým, osvojil si vznešené r víry
katolické, zařídil dle táto bytí své, sby se tedyEvznesl nejen v ohledu mravním, nýbrž i hmotném,
aby se stal také lidem vzdělaným a sámožným. Jiš
staří národové, kteří atratiti víra v boby, propadli
mravní a hmotné skuze s smiseli s povrchu zemského.
Mnoha tisícileté dějiny potvrdily pravdu těchto alov.
Dokud naší předkové vynikali vírou, sbožností, staro
českou poctivost, etrností s pracovitosti,stáli také

na víš politické moci. 8 úpadkem víry a mravnostiklesal náš blahobyt a politickámoc, takše jsme přišli
mejen o celou třetinu půdy tohoto královatví, ale téš
© politickou samostatnost. Moderní nevěrectví řádí v
našem národě ještě shonbněji. Lid stává se k rodné
vlasti a české národnosti |hostejným, utává ee též
méně svědomitým s tím trpí nejvíce rolník a řemeal
ník, kteří se nemohou ve všem na svó služebníky 'a
dělníky epolebnonti. Dnes je polovice půdy v rakoa
Něnců a šidů, průmysl, obchod a kapitál ovládají v

hách většinou. Nemá-li Čechy stihnouti osud Irčanů,
posnačských Poláků a lušických Srbů, musfme se vrá
titi k zbožnosti, statečnosti a přičinlivostinašich slev
ných*předků. Katolictví nesmí býti u nás příhanou,

chloubou. Vždyťjen víra katol. to byla, je národ
náš sobě zachovala jen víra katolické to byla, ješ nás
probadila. Ve spolkus ve schůsích musímese vzdělá
vatí poučnýmipřednáškami z doby naší slávy i úpadku,
zasíme se poučíti o našich právech a povinnostech,
musíme poznati veškeré pokroky hospodářské, řeme
alnické, průmyslové s obchodní. S lidem vzdělaným
+ zsámošným bode počítati kašdý. Sohůso naše těšila
se účastenství hojnémn; viděli jsme tu všechny třídy
společenské: Hraběcí Harrachovské úřednictvo s dá
tmami, místní učiteletvo, rolnictvo, šivnostnictro, ře
meelníky, slušebníky, dělníky a j. Jednota hned při
první schůzi získala 40 členů. Zakládajícím členem
© příspěvkem 20 zl. stal se p. Karel Záběblický, ře
ditel cuktovara ze Sadové, ostatních 89 členy činnými
s příspěvkem 1 al. ročně. Při provedených volbách
svolení následující fankcionáři: Předsedou dp. farář
Douds, místopředsedou p. Váci. Zámečník ze Měan,
starším p Jan Tobolka z Dohalic, členy výboru pí
nové Kejzar Jan z Dohalic, Novák Josef se Mžan,
Josef Haner zsMokrovous, dále pánavé: jednatelem

šk Chlumský se Sadové, pokladníkemVáci. Marek
2 Dohalic, knihovníkem Jan Reitingerze Sadové. Po

doslov panapředsedy, jenšprojevi radost nad poloením tak potéšitelného, základu ko dalšíma budo
véní jednoty, prohlásil schůzí pozdravem Jednoty
„Zdař Bůh“ za skončenou.

Z Jaroměře. Plány na vystavěnítělocvičny
a divadelní a koncertní síně jsou vystaveny k veřej
nému prohlídnutí ve sdejší radnici ae vetupná 10 kr.
Ze zaslaných a vyložených plánů neobdržel nišádný
první odměnu, ješto prý nižádný neodpovídá hlavně
rospočtem ustanoreným podmínkám. Jest otáska jiná,
Sdaž skutečně jen na tu finanční stránku se mělo
hleděti. Za málo peněs chce se postaviti dům pro

rr svouelegancíveřejnýmbudovámodpovidající. Obé není mošno. Buď se postaví dům praktický
vší nádbery s obyčejným zevnějškem a ten by

te nejlépe hodil na ono zastrčené místo, aneb postaví
se dům důstojný, čestně řadící se k jiným kráeným
Veřejným budovám a toho jcat ne ono místo dkoda.

V prvém případě nebylo třeba vypřeorati konkorak zhotovení plánů, neb jest celá ta záležitosttam, kde
byla dříve. Bade-lise chtíti stavěti tam na obci, do
8lé plány te sbalí, sobovají na památku m zvolený

stavitel bude musiti dělatí plán jiný odpovídající fi
nancím i místu. Ina o masopnstě tancujeme do kola.
— Pěrecká a hudební jednota „Jaromíz“ pořádá dne
1. února elitní ples v (rand Hotelu. Asi v polovici
února bude odbývati valnou bromadu a vačne se cvi
čití k jarní akademil. - Tré nmělcův malířských pí.

Ot. Čerychová, p. g Čerych a J. Váňa se Poj amalují pro Ú. M.Š krásné divadlo loutkové. Dámy
odboru Ú. M, Š. zhotozily již skvostné obleky na f

riny, takže se budou moci jiš v postním období
ávati všelijaké kratochvilné a srdcervoucí veselobry

s tragedie. [ na balet prý pomýšleno k obveselení
světa mládeneckého.

Z Dohalle. (Valná schůre hosp. jednoty. —
Ples jednoty divadelních ochotníků.) Hospodářskájed
nota proDohalice a okolí pořádá v hostinci p. Lud.
Růžičky v Dohalicích v neděli dne 29. Jedna o 3.
hodině odpol. výroční valnou hromadu. Po zahájení
schůze budou se přijímati členové a přijímati příspěv
ky. Na to podají p. jednatel, pokladník a revisoři
sprára za r. 1898 a vykoná se volba předsednictva,
výboru a rovisorů účtů na rok 1899. „O výbodách
sáložen Baifeisenových“ promluvídp. farář
Frant. Douda = Dobstiček. — aké k nám zavítal
princ karneval. Radovali jeme se e veselými a derto
vali jsme s plesajícími. O plesu musí všecky mrzuto
sti a smuatnosti stranou. Avšak také naše Juličky,
Mařenky, Františky, Aničky, Boženky, Lojsičky, Rů
denky atd. nedopustí, sby se člověk na plesu nudil
a byl mrsntým. Naší horliví divadelní ochotníci těší
ee Zasloužené oblibě a proto poctili jejich plensvou
návštěvou jak hraběcí úředníci se svými rodinamizo
Sadové a Stračova, tak dp. farář Douda, páni učitelé
a četní občané = Dohaliček a Dohalic, Mokrovoua,
Mžan, Klenice, Sovětic, Chlumu, Čisťovsi. Taneční sál
páně Růžičkův byl s uměleckou krarochotí dekorován
orientálskými koberci, červenobílými draperiemi, bře
čtanovými a chvojovými pletenci, Makartovými ky
ticemi, psimovýmiratolestmi srcadly a obrazy. Ple
sový výbor, jehož předsedou byl p. asistent Čeněk
Chlumecký a jednatelem p. Václav Marek, učinil vů
bec k plesu pečlivě přípravy, takže se v kašdém cbledu
sdařil, vzdor strašnéma blátivému počasí. Pan asistent
Pacák zhotovil vknený taneční pořádek, lemovaný
tray poupátek a kvetoucích růží a tenčícími dírkami,
které přítomné výmluvně vysývaly: „Do kola, do ko
la, bujarém skokem, v tančení, víření ukaž, kdos

chlapík, nad starým a Vím zvítězíš sokem, umíš-liohnivě zatančit kvapík“. vné zvuky oblíbené hnd=
by nedaly nikomu zabáleti. Staří i mladí křepčili o
závod, neboť krásná děvčátka čarovala očividně a
kolem rozkládala avé sítě. A toť se ví, že kdo v ty
sítě vkročí, hned mu přejdou oči a celý svět se do
kola s ním točí. Vytrvalým tanečníkům odměnily se
také vděčné dámy při volence, neboť nenechají stát,
nikoho. Zábava měla vůbec ráz souseďský, důvěrný,
jaké při chvalných společenských poměrech na Doba
lioka jest zcela pochopitelno. Jako shledání, tak bylo
na plesu i ardečné rozloučení.

Z Nové Paky. (Smrtelně pobodal svou
manželku.) Václav Pilař, dělník přidráze v Staré
Pace, mladý ještě muž, nedávno ženatý, jest povahy

nestálé a hýřivé, obyčejně mzdu svou po výplatě pobýř a domů bez peněz přichází. Manželka jeho Bla
ena jest naproti tomu velmi pracovitáa z výdělka

svého vyživuje sebe a tři dítky, z nichž dvě mělas manželem svým ještě sa stavu svobodného. Obyčej
ně ji manžel po probýřených dnech týral a trýznil.
Dne 16. £. m. přišel opět po prohýřené nocí domů.
Z výplaty den před tím obdržené nepřinesl téměř ni
čeho, bylť skoro vše před tím uatratil. Manželka mu
mírně domlouvala a jej prosila, by se jednou přece
obrátil a stále nentrácel, že má dítky, aby alespoň
na ty pamatoval, Pilef se však tak rosrteklil, že po
padl nůž a jím ženu evou za káravá slova smrtelně
na těle pobodal. Po vykonaném činu odebral se pak
ne četnickou stanici a sám se:udal. Ubohá žena ve
stavu beznadějném dopravena býla do zdejší okresní

nemocnice. (; uzdravení jejím s6 pochybuje. Se enro
vým mužem, který dodán byl ihned do vazby kuokresnímu soudu zdejšímu a odtud dopraven bude ku

krajskému eouda v Jičíně, zavedeno jest soudní vy
šetřování pro pokus vraždy.

Z Výravy m Čermileva. Katolickánárod:
ní Jednota pro ilov a okolí pořádala v hostinci
psna Morávka 22. Jedna poučnovpřednášbu, ješ byla
Četně navětívena. Pan red.Toužil promluvil o „Poli
tickém postavení českém v době přítomné“. Pan řečník
dovedl si svým výkladem zjednati posornosť, jmeno
vitě, kdyš porovnal politika křesťansko-socialní a po
litikou českého poselstva. Pozoruhodným proširší ve
řejnost bodem bylo vylíčení sceny z bankenta pořá
daného na počest Dr. Riegra u příležitosti oslavy jeho
jubilea. Zmínka o významu a působení ndp. biskupa
královéhradeckého vyvolala blučný souhlas a potlesk.
Nejd. pan biskap hájí neohroženě právo a pravdu a
totéš čim) vždy slavný otec národa Dr. Fr. L. Rieger.
Krásnou svou řeč končil pan řečník upeliem na pří
tomné, aby zůstali věrní zásadám, jež shromáždily je
pod prapor křesťanské Jednoty. Po resumé dp. před
uedy přihlásilo 60 osm nových členů, tím dospěl počet
členstva 188. Ať zkvótá a mohatní Jednota Černilov
ská, kóá není jedinkého katolíka muže ať jinocha,
který by nebyl její členem. Výbor Jednoty vzdává ve
řejný dík veleváženému statkář: p. J. Voltrovi za přízeň
Jednotě věnovanou, jiš tak účinně n přílešitosti schůze
Vyraraké uplatní) a nemenší dík vzdává jeho spani
lomyslné choti za vzácnou pozornosf.

Z HMříčné. Dne 23. Jedna t, r. nešlaze valná
schůze občanů s Mříčné a přifařených obcí, aby se
uradili o saložení zapsaného společenstva náložního a
apořitelního a ručením neobmeseným. Po řeči dp. fa
ráře, sodpovědění dotazů, přečtení, i vysvětlení stanov
rozhodnuto, přistoupiti k založení podobné záložny a
učiniti v době nejbližší formální kroky. Jest si přátí,
aby došlo i ke skutku a aby úatavy, jimě Němcida
leko lépe rozumí, we na našem venkově mnošily. Jet
svrchovaný čas, abychom při vysoké politice národní,
ješ absorbuje všecky naše lepší afly, nesspomínali na
otásky národohospodářské a zájmy třídní. Dvou věcí
však zde n-nejvýš třeba, vzájemné důvěry a pocti
vosti. Zdař Bůhl

Z Velké Jesemice. Katol.vzdělávacíspolek „Mír“ ve V. Jesenici pořádal v neděli dne 22. |
masopustní zábavu pro své členy a jich hosty, která
se nade věs očekávání vydařila. Účastepství s kruhů
rolnických celého šírého okolí bylo skvělé, takže hra
bý příjem přinepatrném vstupném obnáší přes 90 zl.,
i sbude tudíš značná částka na spolkovou knihovnu.
Shromážděné obecenstvo mile bylo pobavano výstupy
komickými mezi přestávkami tanečními pofádanými,
hlavně však vyvolala celé salvy emíchu tombola, jež
vykazovala 141 výher, mnohdy velmi skvostnon jindy
opět velmi komickou. Dálší činnosti voláme srdečné
„Zdař Báb“.

Z Bohuslavie. Jednota katol. Jinocbůa
mažů v Bohuslavicích „Václav“ klade sf za čest Vás
ku spolkovézábavěv den 8. února 1899v sále obec
ního hostince v Bohuslavicích. Výhrrdaě pro zvané,
Začátek v 6 hodlu, Vutapvé: pán 50 kr. rodina 80
kr. Čistý výnos věnován bude na votivní dar.

Z Nechanice do Nechanic. Našepošta
vystavena dopísem radikální „Stráže“ n, Cidl, ze dne
21. ledna 1899 na odiv čtenářům a čtenářkám při
besedních večerech a „večírkách“. Přítelínku, to Tě
rosješilo jen pošt. rasítko? Nevíš, že jako jinde, be
úředního roskazu, nelze s razítkem libovolně naklá=
dati? Proč psk Nechanicům nevymob! radikální bý
valý poslanec počeštění poštovního razítka již před
lety? Nesmohl toho jeho „velemocný vliv?“ Tedy
jen miloušku okamžité strpení. Vyhoví se! Drahou
šku udělej mi také ty něco k vůli. Jsem ti upřímnou
radou! Obětuj se tak pro ten úsměv nadřízených sa
mosprávníků a bouchni do toho „pasgnilin“, který se
to provádí a tou prostitucí ve světě ku necti českého
národa. Nás to také obtěžuje. Učiň to bez té reprae
sentace! To je také národní ostuda. Zahřmi ať pro
nešťastníky postaví se chudobinec, pro děti cizím li
dem často nesvědomitým svěřené opatrovna bez té
reprnesentace. Vystup radikálně jako ne tu poštu, ať
se postaví nová budova školní duchu pokroku zcela
neodpovídající místo staré, nezdravé a pověsti čest
města poškozující bez té repraesentací, Vystav rár na
ráz nová jatka bez té „reprementace“. Bouchni do to
ho človíčku, ať ve opraví sbor nových mužů proti
ohni majetek poškomujícímu bez té „representace“,
Učiň toho moc mnoho sám bez té repraesentací, Za
hasaje se to před poslední českou ctí. Řekneš, viď,
to bych ni dal! To dřív bude to české razítko na po
ště, než tohle cos mi vycínkal ještě na tá staré poště.
Ale víš, to nejde z tá radikální strany vítr! Bůh
chraň! Viď jiná budova vyhlídnuta pro poštu a jiš
najatá? Kouká z tebe prospěch a zase prospěch? Viď
zášť ku jistému p. tajemníka? čí ku p. expeditorovi?
Tak tedy nikolív prospěch národa a města? Taž ve
tedy bez té representace, jejíž jméno nadarmo do úst
bereš; o razítko se postaráme bes tebe. Proč pak +0
nerepraešentuješ — a nepovíš, kdo jai? To je zase
tvá ostuda! Údhoď kukli a dám se ti znáti;

Starostlivý o čest aprospěch národas města a nešvary odstraňující
radikální samosprávník

vedlerepraesent ace.

Z hor. (Na konci lovecké saisony.) Ač
koliv letos nás slunce brzo vyhřívá, přecejsme mělí
v horách tu a tam notný mráz a snéhn taky místy
bylo dost a na tu dobu se odnášejí všeckavypravo
vání Nimrodů. Jednoho večera eedíme a piva, sami
dobří známí jako obyčejně ve vzpomínkách, v šivém
rozhovoru, jen soused a hostinský p. K., nárušivý lo
vec, jindy dost hovorný, dnes nějak mlčí, řeší něja
kou těžkou snad docela pivní otázku, Najednou z něho
vyhrkne: „Tohle ae mi přece ještě nestalol“ — „Co
psk?“ myneněho všickní jednohlasně. „Inu, tedy
slyšte, co se mně včera v noci přihodilo. Jak víte,
měl jsem včera ráno práci v K., jdu tedy za tím ří
zením a vidím při nilnici na sousedově poli odhra

paný sníh. Sem dnes přijde jistě zajíc, myslím ci apátrám, kde bych mohl čekat, abych si ho pro
blédl. Vidím silniční kanál. Dobrá. Žálošitost jsem
v městě pořídil, vrátil jsem se domů. S večerem na
čekenou! Neeu si peřina na zádech a stoličku, co
mají děvečky při dojení e — do kanál! Čekám, ho
dina mijí za hodinou, pořád nic, až o jedenácti spa
třím konečně toužebně očekávaného ušáka — Je sice
ještě daleko, ale však on přijde — čekám hodnou
chvíli — jiš ne mi sdé, že je na dostřel: prásknu po
něm — zajíc vyskočí od země vysoko, padne — méš
dost brachu, už tě hlavička nesabolí! Čekámdále,
vědyt muaí přijít ještě nějaký jeho známý, dojista
měli tu mít rendez vous — čekám celý skřeblý zi
mou půlhodiny, ono nic, čekám hodinu —nic čekám
2 hodiny — aj, tu konečně vidím, jak plavou na ob
soru alachy. Ve mně to vře, to bude požehnaný lov
dnešní noci! Hopká pomalu blíž, mně se sbihají sliny,
já se nemohu dočkat, ač bude na dostřel, konečně
adá se mi dost blízko, spustím —bác! Aaná ...
otevírám ústa údivem — nejen tento drahý, ale i ten

prní se mně tratí horem pádem přes pole k lesu!ryč tedy oba dva, a to ai nemohu a nikdy nebudu
moci vysvětlit, jak ten první očividně střelený a k to
mu ještě jak so domnívám i na kost zmrzlý zajíc po
ráně vstal mjak sypal do lesa!

Z Lejšovky. Katol. nár. Jednota pro Čer
nilov a okolí pořádá pončnou přednášku dne 29. lednu
1899 v hostinci p. Jandíka o 8. hod. odpol. Přednáší
p. Dr. Frant. Rej!z Hradce Králové: „U budoucnosti
národa“. 2, P. ČeněkBuben, kočárník, přednášeti bude
+0 svorném působení všech vlasteneckých pracovníků“.

Do Týniště m. Orl. Navášhanlivýdopis,
„ « . ikn, uveřejněný v miuulém čísle tohoto časopisu,
bych vlastně neměl ani odpovídati. Jelikoš jste ale
vlastně mínil napadnouti mne i spoloúčinkující při
chrámové hudbi a zpěvu ze zášti, tedy poslyšte ně
kolik slov: „Není pravda, že lid do chrámu Páněne
chodí z té snad příčiny,kterouf jete tam udal, ale
mohu naopak tvrditi, že chodí rád a úsudek jeho o
hudbě a zpěvu chrámovém jest zcela ospokojující, což
i důstojná správa duchovní potvrdí. Aby zakládal ře
ditel k nějaký pěvecký apolek ve smyslu vašem,
k tomu není zav ale připomíná, že při svém pří
chodu do Týniště n. Orl. před s roky se uvolil crí



Číslo 5.

Zákonodárci.
Zákonodárcem nazýváme toho, kdo právem

zákony dává. Pravíme, kdo prá vem zákony dá
vá. Za dnů naších jest totiž svět plný těeh, kteří
chtí zákony dávati, svět spravovati, rozkazovati.
Proto právě za dnů našich důležitá jest odpovéd,
kdo má právo zákony dávati. Dobře-li se odpoví
k otázce této. vysvitne tóž odpověď k další otáz
ce: Jaké mají býti zákony?

Hned roku 1848, kdy vypukla u všech té
měř národů touha po svobodě, bylok této otásce
odpovídáno. I na sněmu kroměřížském se o ní
mluvilo. — Jako věcí jasnou, 8amozřejmou zdálo
se tenkráte, že zákony dávati právo má jedině
lid. Ale kdo je to lid? Je-li to jen nižší vratva
obyvatelstva, pak vyšší, vzdělané třídy nemají

pára dávati zákony. Bylo by opakem toho, protimu se vystupovalo,še totiž nemají vládnouti
jen „někteři“. Myslelo-li se, že všickni obyvatelé
jsou tím „lidem“, nastaly otázky dvě: Čím jest
tedy panovník? Naše ústava si vypomohlatím, že
u nás se stane zákonem, na Čem 80 eněmovny
nanealy a co panovník potvrdil, Někde panovník
tak dalekosáhlých práv nemá, usnesení sněmoven
může jen na Čas zastaviti, anebo vůbeo ani toho
práva nemá s jest jen hlavou a representantem
státu. Lid se těšil těmto vymoženostem. Ale v té ra
dosti, če lid stane se zákonodárcem svým, zapom
nělo se na druhou otázku: Ale což, když se „lid“
neshodne, když budou náhledy nestejné. Co po
tom? Lehkou byla tenkráte odpověď: Většina
rozhoduje.

Dnes však tak mnohá hlava vystřízlivěla.
S těmi většinami to vypadá velice smutně. Men
biny nechtí poslouchbati. Adnešní roztrhání
národů ve strany, dnešní sněmy a říšaké rady se
svými pravicemi jsou toho po padesáti letech dů
kazem, že ten „lid“ Aatím zákonodáratvím nikam
nemůže, a že ty „většiny“ jsou hrozně špatnou
mašinou na dělání zákonů. Takble to nemůže dále
trvati. Někde něco chybí, masí se pomýšleti na
opravu.

Dvě rady tu alyšíme. První povídá: Ještě
více „lidu“, ještě více volitelů a ještě více zako
podárců. A druhá povídá: „Lid“ se neosvědčil.
Více moci ať má panovník.

Ale kdyby se tak tyhle dvě strany daly do
rokování, která má pravdu, pošla by z toho velice
nezákonná — pranice. A bylo-li by to tak někde
jen v nějakém hostinci, stala by 86 „zákonem“

© FEUILLETON.
Přes Krkonoše.

Mihorina.NapsalJ. Óáslarský.

Zaslubuji, vím to.
Šel jsem totiž na Sněžku po druhé a u nás

se říká, že kdo nebyl ne Sněžce zaslouží a kdo
tam jde podrubé, zasluhuje také,

Ale nemohu si pomoci. — Jak mám pokdy,
vjede to do mne jako do vlašťovičky o Matce
Boží na podzim, roztábnu křídýlka a frrr...

Mha...
Teď bych mohl začíti hezky moderně deka

dentsky:
»Mdle hledí den evým velkým, smutným okem
na mlžné fantomy, jež tísní zmlklý kraj;
list mrtvý lká pod těžkým lidstva krokem...
Mlby duše.. .«

' Aneb:
»Olověně šedá mlha klene se nad zemí, jako

ohromné neprohjedné, tajemné sklepení. Jdu po
jeho podlaze, jež omžena jest na třicet kroků
přede mnou, za mnou, kolem mne; sám jediná
živá bytost... Jeho... stále, neúnevně,rovno
měrné.. .«

Ale tek nezačnu. — Předně nejsem secessi
onistou a za druhé bych lhal. Neboť nešel jsem
ze Spindelmůble po Harrachově dívčí cestě sám,
nýbrž sel jsem s bratrem a potkával jsem celé
bouly zívajících Prušáků. A paniček bez počtu a
samé šeredy. Jako když naschvál z říše bázně
boží a dobrých mravů nám sem ty největší ohyzdy

šavle policajtova, a kdyby se do toho rokování
pustil „národ“, dostaly by poslední slovo „kanóny“.

A kdyby se měl o té věci vysloviti našinec,
myslím, že by v takové schůzi přivedl obé strany
aspoň poněkud k avornosti. Ten by totiž řekl:
Všecku moe má Panovník. — To by ovšem po=
bouřilo proti němu „lid“. A až by vyložil, co se
řečí nedá naznačiti, totiž, že myslí Panovníka
8 velkým P, ta by se strana druhá spolčila 8 „li
dem“. A ve veliké avornosti by se na něj obořili,
a nevím, co by se 8 ním stalo, kdyby se mu ne
podařilo honem provésti válečný plán pana císař
ského rady nepokřtěného redaktora Národ. Listů
Penižka.

A proč že by se obě strany tolik rozhněva
li? Proto, že ani ta ani ona strana u nás na tobo
Panovníka nedrží. Ti, co si myslí, že jsou ten
„lid“, ti by psali, jako to N, L. dělají se slovem
bůh, jenom: panovník. Jim je totiž panovníkem
„příroda“. Ovšem zapomínají, že „příroda“ není
žádným Zákonodárcem, nýbrž že jen vykonává
zákony, které jsou jí dány, vždyť o sobě neví.
A pak co „lid“ chce, totiž spravedlnost a lásku
k nižším a slabším, toho právě v přírodů není.
Tam platí „kdo s koho, ten toho“. Velbloud
zašlapuje bezobledně červa, ale komár štípá a
vyssává velblouda. A proto to asi tak chodí v tom
světě za dnů našich. Někdy je tím velbloudem
kapitál a zašlapoje červíka, malého řemeslofka.
Jindy zase je tím velbloudem — velkým bloudem
—statkář, na kterého ee odvažuje nepatrný lich
váříček a dělá to jako komár, bodá a asaje, až
statkář z toho má boule a otekliny, jimž se říká
— předlužení,

Ti pak, co by rádi dali všecku moc panov
níkům, nejsou též vždy ctiteli Panovníka; jich
panovníkem je jedině lidský — rozum. To prý
je ten jediný zákonodárce, který právemdá

Ale zapomínají, že rozum, když se vyvinul,
shledává, že zákony, dle nichž se myslí, jsou mn
dány. N. p. Jest zákonem rozumu lidského, že
dvakrát dvě jsou čtyry, ale zákon ten mu je dán
a to tak, že seho nemůže zbaviti, chce-li býti —
rozamem. Již tedy v tomto vhledu, pokud mluví
me jen o zákonech, dle nichž se správně myall,
jest rozam závislým na Zákonodárci, Panovníku
duchů. — Ale rozum má též zákon mravný.
A zase musí uznati, že i tento zákon mu jest
dán. N. p. Zabiti otce a ctíti otoe není jedno.
To první jest něco zlého čili vina, to druhé jest
čemu se říká „dobré“. A ani tohuto zákona ne

do snivých Krkonošských hvozdů odešlou. — To
bylo pěkné nadělení na tu ranní procházku. —
Slunce za mlhou, dešť na spadnutí, cesta 10z
moklá, mha jak pytel a tolik prušáckých ohyzd.—
A já se tolik na tu poetickou dívčí stezku těšil,
jak budu dýchat lesní vzduch, jak si budu po
chutnávat na vůni prosycené pryskyřicí, balzámem,
ozonem,....

K vzteku opravdu! Všude lidé, ale v Krko.
noších Prajzi a šeredné Prajzačky. — Dostoupili
jsme k Harrachově boudě úplně rozladěni. Ani
velebný Krakonoš se svým stříbrným vodopádem
nás nerozveselil a nevlil v nás pravou touristickou
náladu.

. +
+

»Ať nám pošlete »pohledy« a mnoho, to
vám povídám,« žebronila na nás jedna hezounká
sběratelka tohoto nejmodernějšího sportu.

A poslali jsme, toť se rozumí.
Ze Spindelmlůhle byl první a zněl krátce

ale významně:
»Spindelmůhle— Babymůhle |«

Pozdrav.
A od vodopádu poslali jsme druhý:

sVodopád krásný, ele škoda,
že v něm teče jenom voda!
Kdyby se stal zázrak podivný,
a teklo v něm dobré plzeňské,

. nebyly by nám tak protivny
ty prušácké šeredy ženské,«

Dívali jsme se dlouho podezřele na tento
výkvět básnické své produkce a podrobili jej no
tné kritice, ale odeslali jsme ho přec. Jak se líbi
spanilé sběratelce, do dnes nevím ...,

Obnozamyčkází3 pátek oladno. V. Ročník.
NÍ

může se rozum zbaviti, chce-li zůstati — rozumem
A jest tudíž patrno, že I v mravném ohledu jest
rozum závislým na Zákonodárci, Panovníko duchů.

A tu by mohl někdo namítnouti, že právě
tím sami uznáváme, že zákony musí vycházeti
z rozumu, a že zákonodárcem je tedy rozum.

Alo zapomíná se na přesmutnou dějepisnou
událost, že roznm lidský obzvláště v mravném
obledu zbloudil tak, že člověkoklesl až na stu
peň divocha, anebo, jako to vidíme u Římanů při
vzdělanostijinak dosti obsáhlé, že bez nejisto
ty a bez bladů neblásal zákon mravný.
Vzpomeňme n. p. na život rodinný, a vidíme, že
zákonodárce — rozum — dával prabídné zákony.
A proto potřeboval rozam poučení. Dle nezvrat
vých dějepisných dokladu přišel na svět Zákono
dárce, Panovník duchů, Kristus. Die jeho učení
opravil pak rozum své bludy a byla doba, kde
nemohlo nic státi se zákonem, což by odporovalu
Kristu čili křesťanství.

Ten čas ovšem minul. V mnohých státech
se učinil zase rozum sám i v odporu proti kře

sťanství zákonodárcem. Páslodky jsou tu. Všudevšecko rozrušeno; úcta k vyšší moci, mravnost
podkopáva, válka stran proti sobě zuřících roz
poutána. Přemnohým není nic zákonem,
leč jen to, co oni si přejí. Spravedlnost je ničím,
jen síla a pýcha má rozhbodovati.

Přesmutnýjest -obzvláště stav Rakouska. Od
roku šedesátého osmého počaly se u nás dělati záko
py protikřesťanské podle rozumu od Boha odpadlého.
Vlastně se tak děje od dob josefioismu, kde zá
konodárci vydávali zákony odporojící zákonům
erkevní Kristovy nauky.

A jen toto zákonodaření bez Zákonodárce
přivedlo Rakousko v ten přesmutný stav nynější.
Lidští „zákonodárci“ vypověděli u nás na radě
říšské válku Zákonodárci, a nyní vedou mezi se
bou válka nejen národové rakouští, ale „zákono
dárci“ se v pravém slova smyslu perou mezi Se
bou. Pračky u muzik na mnohých místech již
přestaly, za to nyní perou se až do krve nezá“
konné skutky páchající páni zákonodárci.

Ale, ač je to škandál veliký, bylo by to je
ště to nejmenší. Páni „spoluzákonodárci“ někteří
páchají veřejně a nestoudně velezrádu. Nepokrytě
praví, že chtí býti Prušáky, a aby se to zevně
ukázalo, shání se i odpadlíciod katolicismu k pru
skému protestantství.

My jsme již v tomto listu vyjádřili svou
obavu o Rakousko. Právě ono mělo úlohu od Pro
zřetelnosti uloženou, býti ochranou zákonů Záko

A dále jsme šli mhou a mbou... Kolem
nás, před námi, za námi a i pod námi sama
mha... Pečlivé halili jsme se v haveloky a z
dlouhé chvíle pozorovali krůpěje, jak se chvěly
v nesčetných perličkách na chudé, úzké, horské
travině.

+U labských pramenů« podával nám dědou
šek pohár stříbrné vody mladinkého Labe. Ze
zlosti ani jsme aelízli. — Jest to také k smichu,
jíti až d> Krkonoš pít labské vody.

Najednou jsme se lekli.
Jako obr vynořila se před námi kamenní

bouda »u sněžných jam« a ihned zahalila se zase
v mlhu. — Nejkrásnější vyhlídka do Pruska pryč.
— K zoufání! — Zlostí švihnul jsem deštníkem
v mlhu, abych ji rozrazil a z hněvu jen odevřeli
jsme své brašny a pustili se do cestovních zásob.

Účinek byl komický. — V bratrovi se roz
ohnila vojenská krev a mne zase naopak opano
vala elegická nálada. — Zvěčnili jsme rozdíl bra
trských těch termperamentů na »pohlednici.«

Bratr napsal:
NHKavalírsky každým krokem
potýkám se s Rybrcoulem.“ ,

Rytíř z Nemanic.
A já připsal:

nJe to bída nehorázná
salám pryč a flaška — prázná.«

Jeho finanční ministr.
Velký rybník. ,.
Mha se roztrhla a toto malé oko mořský,

toto zrcadlo krkonošských plání, toto oko laně
ukázalo se nám v celé své kráse, A v dáli vypjola
se Sněžka a mohutným edrem rozrážela valící
se přes ní mlhu.



modárce nejvyššího, jak jsou oblášeny církví ka
tolickou. A jest-li nyní úlohu svou nekoná, co učiní
s ním Ten, jenž sí stát ten sbodoval? Dějiny uka
sují, jakmísí také státy, kterése spronověřily úkolu
im danému. :

A proto opět a opět voláme: Nevrátí-li se

zákonodárství naše k Zákonodárcinejrámu, bude ještě hůře. Nový jednací řád pro říšskouradu,
jak se o něm mluví, nová ústava, více volitelů
anebo vláda bez sněmů to vše nepomůže nic,
budou-li trvati poměry nynější. Rakousko může
zachráněno a urovnáno býtijedině tím, bude-li se
zase vládnouti dlo zákonů křesťanských.

Oprava živnostenského řádu.

Řemeslníci naši přišli již dávno k poznání,
Aznyní Šiznosomokýčá jest ipolný, te jím
nepomůže, neboť živnosti mohou provozovati mnohé
kruhy nepovolané. Zvláště velkokapitalistické živly
PYSKUZUJI NEJEN TeMeRIDICHO, 810 1 aBINICOVO, které
vyssávají a kromě toho odchovávají v zásadách
mezinárodního socialismu, jejž můžeme nazvati
čistě stvůrou židovského švindlu. Dělníci interna
cionální hlásají, že femeslníci jej využitkují a že
musí býti prolo zničení. Zajisté mnozí živnostníci
nezacházejí ne svým dělnictvem tak, jak by měli,
ale tak všeobecně negmí se odsuzovati nikdo. Or
ganisace živnostnictva, zřízení řemesiných tržnic,
zvýšení odborného vzdělání a zdokonalení strojů
a upravení žívnostenského úvěra prospěly by asi
nemálo.

Zemský výbor království Českého chtěl po
moci živnostnictvn, ale podrobného planu, jek by
se daly soustavně a účelně podporovatí průmysl
a odvětví jednotlivých řemesel, nevypracoval dosud.

Ministerstvo obchodu a průmyslu elibovalo
vydati živnostensko průmyalovou statistiku, z níž
by se posouditi dalo, která odvětví živnostenská
a průmyslová klesají a která se udržují nebo snad
dokonce i zkvétají, ale vláda rovněž nic pronika
vějšího dosud neprovedla. Mnohem více se stulo
v této příčiněv Německu. Zde 86zjišťuje,v kterém
oboru je maloprůmysl zatlačován, které příčiny
mají na to vliv, které druhy řemeslné výroby se
dají a které se nedají proti velkoprůmyslu držet
ani změnou živnostenskéh» řádu.

V pátek t. j. 27. ledna t. r. promluvil ko
nečně v živnostenském výboru ministr obchodu
baron Dipauli, co míní učiniti v příčině nutné
opravy šivnostenského řádu. Řeč tato jest význam
ná a proto se 0 ní šíře zmíňujeme. Baron Dipauli
připomenul, že při opravách živnostenského řádu
nutno třeba vycházeti z vyššího stanoviska hospo
dářského. Že posud politika středních stavů nevy
kazuje výsledků příznivých, na tom není vinno
pouze zákonodárství, že tedy zákony se neprová
děly, nýbrž vinni jsou iživnostníci sami. Není
dobře pořád se odvolávati na vládní ochranu,
nýbrž svépomoca součinnost šivnostnictva je proní
podmínkou sdaru a úspěchu.

Ministr varoval před trojím nebezpečím,které
poškozuje velmi živnostenský rozvoj. Známo, a v
NObnovéě“pravili jsme to nejednou, že živnostníci
byli vtržení do politické cgitace. Aby byli odlou
dění rozumné a střízlivé staročeské prospěchové
politice, mazali jim vůdcové mladočeští med ko
lem úst, slibovali jim hory doly, ale i tu ge do
kázalo, že sliby jsou chyby. Mnobý mistr, který
politisoval po celý Boží rok v hospodě a mnoho
peněz utratil a Času prozahálel, poznal trochu

R
Celé boufy vyvalily se z krásné, nové bou

dy prince Jindřicha. Šediví starci, podpírající se
na bole, starostlivé matrony, vážní mužové, sko
tačivé slečinky, rozpustilí kluci a nerozumné ještě
děti. Všechna možná odruda věku lidského dívala
se z lerassy na krásný lesk zádumčivého rybníku
krkonošského,

Neradi rozloučili jsme se s poetickým tím
místem, ale Snežka nás mocně vítala k sobě. —
Slunce prodralo se mhou « pálilo nemilosrdně,
Teplo rozhostilo se v údech, radost pronikla srdce,
ale pot vyvstal na čele... Konečně 1603 m. —
Sněžka| — respektive dvě boudy a kaplička|

Teploučko milé, ticho hrobové, ale jako kay
bychom byli v páře, do Slezska nevidět ani na
krok, Jen do Čechšňůrou zříti k Trutnovu a 'do
kraje vedle Černé hory, jak tam září slunce a lidé
si ve žních libují,

K zlosti opravdul — Co dělat...
Vytáhli jsme dopisnici a psali:

»Na Sněžce se roavalujem,
tisíckrát vás pozdravujem;
mrzí však nás velmi tuge,
že nic nevidíme —.«

Kdyby nás snad byl Rybrcoul zabil, nemohli
jsme přijíti na jiný rým k tomu stuze“, než jen
pořád: »v mlze=

Proklatá mlha! — Do šatů leze, do nohou
leze, do krků leze, i do rýmu se nám plete. —
Co si o nás pomyslí hezounká sběratelka, až do
stane lístek?

. »

P, S. Varuji koždého, aby na Krkonoše ne
chodil, když je mlha. Nebo: 1. ničehu neuvidí,
2 spíchá kopu špatných veršů na „pohlednice« a
3. nepíše mlbovinu do »Obnovv.«

posdě, že by byl lépe učinil, kdyby byl méně spoéhal na mnoho mlavné poslance a agitatory a
kdybybyl vícespoléhalna svou píli aprácí.

Der pravil ministrbez haše mluvě o třechno ch, že prvním nebezpečenstvím jest „po
šikee Do zákonodáratví i do „poločenatov Hi

šena politika, takže živnostenské ústavy ataly se

předměty,oněžvedenurpatný bej politický. Pnhýmnebezpečenstvím jest nerozvážný boj proti velko
itálu. Tím jen zákonodárství vším právem vytý

se může, že je zpátečnické a že so chytá za
staralého cechovnictví. Tokoto boje netřeba, bude-li
bájiti každý uvá stanovisko a setrvá-lí na něm.
Třelím nebezpečenstvím jest, že živnostnictvo se
jednostranně na pomoc státní spoléhá. kdežto spo
lečenstva pramalou Činnost rosvinají, Živnostnictvu
netřeba především ochrany státní, nýbrž věcného
a odborového vzdělání,

Dnešní průkas spůsobílosti jest toliko průka
zem a dokladem, že někdo někde byl zaměstnán
a ničím jiným. V tomto způsobě nemohl vykázati
se úspěchy, o čemž přesvědčují nás zkušenosti.
Má li se něco dosíci průkazem spůeobilosti, nutno
aby byl průkazem a důkazem odborného vzdělání.
Toho ovšem nemožno dosíci jednou ránou, k tomu
třeba odborných a pokračovacích kol a o ty ovšem
není postaráno. Spor se vede o průkazu spůsobi
losti pro obchodnictví; mibistr nevyjadřil se ani
pro ani proti, mínil ale, že i tu třeba různých
předběžných zkušeností na obchodních ústavech.

Výsledky kteréš společenstva vykasují, neuspo
kojují. Smutným úkazem jesti, že různé společen=
ské porady nejsou schopny usnášeti se pro nedo
statek nepřítomných členů, Hlavní vadou těchto
společenstev jest, še jsou hromadnými a ne od
bornými. I bude třeba společenstva uspořádati dle
odborů a jim přikázati více práv a působnosti roz
šířené a třeba poskytovati jim podpory od veřej
ných orgánů.

Ministr Dipauli je pro společenskédosorce,
kteří by byli opravdovými rádci společenstvům.
Není pro ústřední technologická musea, nýbrž je
pro rozvětvení jejich po různých zemích a krajích
a míní, že vtom ohleda pomoo státní bude pravým
požehuáním.

Od dobře nspořádaných společenstev| zavisl
úvěr a 8 úvěrem Souvisí dodávky pro vojsko, ve
kterémž ohledu ministerstvo obchodu chce vydatně
společenstva podporovati, ale třeba, aby společen
stva svědomitě a dobře konala povinnosti své a
dobré dodávala zboží. Ministr se zmínil téžo tom,
kterak zamýšlel velikou opravu živnostenského řádu
provésti; dnešní poměry nejsou příznivé dílu ta
kéma; nerad by tomu byl, aby se provedla oprava
neúspěňna, neb pak by po takém pokuse vůbec
naděje mizela na novou úspěšnou opravu. Ministr
nevidí úspěchu v noji proti jiným vyrabitelům,
nýbrš ve spolčování a v pokroku. Třeba pozornost
obrátiti na stroj a motor. Ponkázal na příklad o
prutech Svatoplukových, kteréž o sebe a možno
zlomiti, ve svazku ale nemožno jich zlomiti. „

Třeba připravovati podmínky oprav a pak
snadno provede se velká oprava. Baron Dipauli
připomenul různých věcí, které možno upraviti
cestou nařizovací jsko: Rozšíření seznamu řemesl
ných živností, otázka spolků konsumních, přednost
zabavovací pro živnostenstvo a řemeslnictvo, věr
nost a podporu její v obchodě, míry braní obchod
vedoucích, opravněnost agentů, obmezování pro
deje v malém atd. Ministr přeje sí úpravu neděl
ního klidu « obchodnítva, přikázání ocbravy děl
nictva živnostenskému výbora, provedení volební
opravy při obchodních komorách, nejvyšší pracovní
doby (maximální pracovní doby), rozkvět malo
živnostnictva, kteréž podporovati bude dle největší
možnosti.

Při zamyšlených opravách má ministr baron
Dipauli oa myeli působení katolického středu v
Německu, pokud čelilo k zachraně středních stavů
v německé říši. V Německu praktická politika ka
tolickébo středu jeví Be také nejlépe v zákono
dárných opravách, pokud byly v Německé říši jiš
provedeny a která nemálo k ochraně živnostatků
a zemědělců slouží.

Kupujte strojená hnojiva!
II.

Pravili jsme posledně, že etrojená hnojiva
možno též smíchati a střídati. Smícháním hnojiv
zjednoduší se práce, neboť směs třeba jen jednou
roshazovati, což je zajisté výhodou a dále se hno
Jiva na poli stejnoměrněji rozdělí, pak li ae smí
chá menší množství Jedko, superfosfátu s blínou
neb 8 jinými hmotami. Zkoumáme-li lučebně zví
řecí hnojiva, ahledáme, že obsahují různé živiny,
že jsou tedy i zde hnojivé látky v jistém poměru
smíšeny. Hnojůvka obssboje na př. 06 proc. da
síko, 1-4 proc. drasla a 001 proc. kyseliny fos
forečné. Pcčítáme-li hnojiva tato na peněsích, tedy
shledáváme, že jeden hektolitr čili jeden metrický
cent hnojůvky má ceuu 70 kr, tolik totiž stojí
živiny v hnojůvce obsažené.

Na různé půdě je třeba různých živin a ve
větším neb menším množství. Poměrně nejvíce se
huojí vápnema saturačními kaly. V blinitých (hu
musových) půdách a v bělinkách je více vápna,

a jest ho tam taká více potřeba, v červinkách
est bo ebyčejnědosti, + jiných jeet ho méně.
ápuo může příjmouti rychle kyseliny z půdy

(fosforečnou a duslčnou a j.); sloučí-li ae ta ky
selina © vápnem, povutene s tobokysličník vá

nas který slouží k výživě rostliny. U sataračníchkalů jest postupúčinkování menší, neboť sama
teprve teplem © po delším Ježeníse rozkládá a
na rostliny účinkuje. Fosfátů jest potřeba na tvo
ření se bílkovin a dobrébo semena. Zvyšování dá

vek dnslkatého hnojem (bil) ulkého eenpopstačuje, pak li nepoužíváme veň poměrně v
šíbo množství superfosfátů, 

Statkář p. Em. Paroubek prohlašuje na př.
za pochybené hnojení, pak-li ua míru 0e užívá
40 --60 kg ledku a pouze20 kg. superfoafáta 16
proc. Ku pěstování cukrovky A následujícího po
ní ječmene odporučuje poměr spíše obrácený, t.
j. 40—60 kg. saperfosfátů 16 proc. a pouze $0—
35 kg. ledka..Užívá-li se mnohem více ledku než
superfosfátu, nedocílí ani řepa ani následující po
ní ječmen té jakošti, co při hnojení opáčnétm.

Jaký vliv ve vodě rozpustná kyselina fos
forečná na produkci ječmene jeví, vysvítá z ná
sledujících pokusů, jež provedeny byly u Kouřimi:

Na l ba půdy užito bylo při cukrovce 60 kg
ve vodě rozpustné kyseliny fosforečné ve formě
snperfosfátu a 150 kg. chilského ledku; k násle
dající kultuře ječmene hnojeno pak již nebylo.
Výnos za ba byl: 2630 kg ječmene, 1 bl o váze
74:6 kg; voitřní povaha zrn: 35 proc. obsah mouč
ný, 62 proc polomoučný a 3 proc. skelnatý.

Druhé pole hnojeno bylo na ha 250 kg led
du a pouze 30 kr. kyseliny fosforečné. Výnos z
ha byl: 1805 kg ječinene, 1 bl o váze 702 kg;
složení zrn: 7 proc. obsah moučný, 60 proc, po
lomoučný, 43 proc. skelnatý

Z téchto příkladů vychází na jevo, jaký ná
rodohospodářský břích páše se nedostatečným aží
váním superfosfátu nejen při pěstování cukrovky,
jejíž jakost následkem toho klesá, ale též na ná
sledající kultuře ječmene, který tím stává 8e pro
účely pivovarské naprosto nezpůsobilým.

Abychom se všuk vrátili k míchání stroje
ných hnojiv, uvádíme dle článku p. prof. Jana
Trojana v H. L. chrudímském, která hnojiva do
hromady míchati můžeme: :

1. Kostní moučku pařenou můšeme míchati
se všemi ostatními strojenými hnojivy.

2. Superfosfáty, ješ chovají ve vodě roz
pustnou kyselinu fosforečnou, nemíchejme s hno
Jivy, v nichž je mnoho vápaa a železa, tedy v
první řadě nemíchejme je s Thomasovou inoučkou,
jež chová asi 40 proc. vápna volného. Kdybychom
superfosfat amíchali 8 Thomasovou moučkou, pak
by po jisté době sloučilo se vápno z Thomasovy
mončky s kyselinou fosforečnou ve vodě rozpust
nou v superfosfátn obsaženou na sloučeninu, jež
obsabuje kyselinu foaforečnou| těžko rozpustnou a
jež pomalu a méně silně působí. Proto nemíchejme
superfosfát a rozloženou kostní inouěku čili su
perfosfát kostní 8 Thomasovou moučkou.

3. Leží -li delší dobu rozemleté draselnaté
solá, zvláště kainit, abalují se v trrdé kusy a
proto se špatně po poli rozbazojí. Tomuto zbalo
vání se nepředejde, i když draselnaté soli se smí
chají s Thomasovou moučkou a ledkem, ale za
mezí se, když se smíchá kaivit s malým moož
stvím (asi 2 a půl proc.) měli rašelinové aneb
přidá-lí se ke kainitu něco práškovité moučky
kostní, spodiového superfosfátu a j. Proto ku směsi
kainitu a Thomasovy moučky, jež nemá ztvrdnouti,
musí se přimíchati trocha ústrojných látek, ku př.
měli rašelinové, moučky kostní, spodiového super
fosfátu a j. v.

4. Z dusíkatých hnojiv míchají se s jinými
hnojivy v první řadě ledek a síran ammonatý,
aby malá množství těchto hnojiv, jichž se ku hno
Jení užívá, po polise lépe rozdělila. Ale poně
vadž v těchto hnojívech je maoho dusíko, proto
je důležito snáti okolnosti, aa kterých ze vybání
dneík z hnojiv těchto jinými bnojivy 8 nimi smí
Šenými.

a) V ledku je obsažen dusík ve formě ky
seliny dusičné, jef je vázána natronem. Skoro
všecka naše strojená hnojiva, smíšena jsonce s led
kem, nevybánějí z něho dusík; jen superfosfát do
vede to učiniti. Jak zoámo, připravuje se super
fosfát z foaforitů, z kostí a ze spodis, v nichž
obsažena ve vodě nerozpustná kyselina fosforečná
je vázána s 3 vápny — (tato kyselinu foaforečnou
rostliny velmi ztěžka přijímají). — Aby tuto ky
selinu fosforečnou rostliny snadněji přijímaly, po
lévají se suroviny k výrobě superfosfáta (fosforit,
kostol moučky, spodinm) kyeelinou sírovou, která
oné sloučenině fosforečné 8 3 vápny, dvě zápna
odebere a tak ji učiní ve vodě rozpustnou, kte
rou pak rostliny přijímají.Abyse stala delším ležením
ve vodě rozpustná kyselina fosfor. v superfosfátu ob
sažená, opětně rozpustnou, přidávají k surovinám
k výrobě superfosfátů sloušícím, jakýsi nadbytek
kyseliny sírové; proto každý superfosfát chová v
sobě něco volné kyseliny atrové. Smícháme-li te
kový superfosfát s ledkam, pak působí tento nad
bytek kyseliny sírové na ledek; kyseline sírová
slučuje se s natronem a kyselina dusičná 8e uvolní.
Setká-li se takto uvolněná kyselica dusičná s ústroj=
nými látkami, jimž může k okysličení postoupiti

ná) KYSIE pak roskládá su na plynné kyslíčníd „ Ješ prcbají. To ge stárá ku př. smíchá li



te ledek se naperfosfátem spodiovým, v úěmě
jsou látky ústrojné. Tak směsí spodlového super
fosfáta s ledkem zabřívají se a vystupují z nich
červené dýmy kysličníku dusíku — a následkem
tobo strácí se z ledku dusík. Proto neztrácí se
dusík z Jedku, jenž byl emíchán se superfvsfáty,
v nichž není ústrojných látek. jsko ku př. se su
perfosfáty foaforovilými, neb superfosfáty přípra
venými z popela kostníbo a z vyklíženó kostní

moučky) V síranu ammonatém čí čpavkovém na
létá ee dusík v podobě čpavku ammoniaku.
Prebavý čpavek plynný sloučí se s kyselinou sí
rorou v neprchavý síran ammoustý. Vápnem 86
čpavek ze aírann ammonatáho vyhání a uniká do
vzduchu jako plyn. Z toho vyplývá, že síran vá
penatý, nemá ze míchati 8 vápnem a poněvadž
v Thomasové moučce je mnoho vápna, proto nemá
se síran ammonatý mícbati s Thomasovou mouč
kou. Podobně nemá se síran ammonatý míchati
8 popelem, jenž v sobě chová vápno sloučené 8 ky
eelinon uhličitou.

Politický přehled.
Ministerská porada vícehodintrvající,

konala se v pondělí odpoledne za předsednictví
cítaře. Jednalo se v ní patrně o otázce, jak se
má rakouská vláda zachovati vůči Uhrám a k stra
nám pravice. Tyto jsou bez odporu s vládou nee
spokojeny, poněvadž předseda ministerstva hrabě
František Thun nic podstatného pro pravici ne
učinil s také jí nic bližšího nesdělil, co v nej
bližší budoucnosti učiniti hodlá, Pravice chce,
nby se jí vláda zavázala, že aspoň některé její
požadavky splní.

Minlatorstvo spravedimosti preti
prušáckým rejdům. Vládavyzvalastátníza
stupitelstva a soudy, aby věnovaly pozornost ne
kslým agitacím politickým a aby učinily všecko
co by moblo vésti k umírnění a vyrovnání pro
tiv a zahájení pokojných a spořádaných poměrů,
které nynější štvanice ve schůzích i v tisku zavi
nily a tak náboženské, sociální a národní smírné
spolužití zavinily. Napřed se činí počátek osočo
váním jednotlivých osob, potom se šíří nenávist
proti celým stavům a třídám obecenstva, Veřejné
výtržnosti ohrožují bezpečnost veřejnou a majetek
soukromý. Ku provedení těchto násilností jsou
pohotově vždycky ochotně pochybné a zištné exi
stence a podporují takové štvanice často též io
telligentní osobnosti. Ve výnosu udávají se pro
středky praeventivní a repressivní proti takovýmto
zjsvům. O oněch se praví: »Úkolem tiskové po
licie jest, aby zakročila proti veškerým výrobkům
tiskovým, které jsou s to, aby přivodily nepřá
tělské rozmíšky mezi obyvateli nebo jakýmkoliv
způsobem je fedrovaly a podněcovaly. Ve příčině
prostředků repressivních se praví ve výnosu: »Stát
ní zastupitelství neopominou věnovati pozornost
a povšimnutí všem hlasům, které ozývají se ve
veřejnosti o případech ohrožování anebo rušení
míru, zejména pak o potírání menšin většinamu.
Jeví Ji se to v násilných enunciacích, pak zájem
ooby a poškozený zájem soukromý je souběžným
s ohledem na všeobecné blaho a tento dvojná
sobný útok proti netotožným právním sférám vy
žuduje všestranného trestu. Ve příčině velké části
případů poskytuje zákon stanovením skutkové po
"ahy pro zločin veřejného násilí zlomyslnými
skutky za poměrů zvláště nebezpečných (9 87.
trestního zákona) vhodný prostředek repressivní,
pročež bude třeba nejen při vypátrávání tako
výchto deliktů, nýbrž i při zastupování žaloby
promluviti rozhodné a cíle vědomé slovo a míli
zletel oa obě tato stanoviska, Budiž dále posta
ráno o to, sby užito bylo veškerých právních
prostředků při vykonávání celé přísnosti zákona,
Avšak nejen nástrojové takovýchto zločinů, nýbrž
také spoluvinníci a účastníci po stránce duševní,
intellektuální nebo výkonné buďtež potrestáni,
pročež nechť úsiluje se o to, by v každém tako
vémto případě tito svůdcové s největší energil
byli vypátráni. Konečně náleží vrchnímu státnímu
zastupitelství úkol, věnovat pozornost všem zje
vům toboto drubu ve veškerém obvodu svém,
aby ještě nežli učiní se udání soudu, neprodleně
jednalo, a konečné budiž vedena evidence o všech
trestních případech, které dle $ 32. trestního řádu
náležejí dozoru vrchního zastupitelství a o vý
sledku v jednotlivých případech budiž minister
atvo spravedlnosti zpraveno. Po roce budiž po
dína zpráva soukromá«. | Ve Vídni, 24. listopadu
1898.Za ministra spravedlnosti: Schrott m, p,
— Pozdě ale přece přichází vládní nařízení, které
moblo nynějším neutěšeným poměrům zobrániti,
kdyby bylo bývalo v pravý čas vydáno.

V Uhrách trvá nezikonitý stav od nového
roku. Dle všeho skončí se asi tento týden, neboť
vláda i oposiční strdhy jsou naklonény míru, po
oěvadž je obstrukce již omrzela, Poslání člena
liberální strany Szella do Vídně k císaři a jeho vyjed
nivání s oposičními vůdci nebylo bezvýsledné,
Oposiční stravy jsou pro schválení rakousko-uber
ského vyrovnání a říšského uberského rozpočtu,
chtéjí pouze míti větší vliv na upravení sněmov=
níbo řádu a soudu pro zkoumání voleb poslanců.
Žádaly od vlády záruky, že Bánffy odstoupí s že

vláda požadavky oposice splní. Toho ani Bánfy
uni vládu neučiní s strany oposiční musí se uspo
kojiti pouze se zárukou, kterou jim dává vládní
větřina v říšském uherském snému. Jednotlivé
oposiční strany a jejich předáci také nemohou
vládě zaručit, že celá oposice vzdá se obstrukce.
V neděli povolán byl k císaři do Vídně ministr
Lukacs, který podával mocnáři o vyjednávání
uherských stran zprávu. Oposiční strany podají
prý vládě nejdéle do dnaška své návrhy obledné
změny jednacího řádu a zřízení volebních soudů
a vláda chce v zítřejším, t. j. v sobotním sezení
říšského uberského sněmu dáti oposičním stranám
svou konečnou odpověď. Bude-li s ní oposice
spokojena, odstoupí asi baron Bánffy hned a ná
stupcem jeho v úřadě předsedy ministerstva stane
prý se Koloman Szell anebo ministr honvedů,
baron Fejervary. Ostatní ministři, vyjímaje snad
ministru obchodu a financí prý zůstanou. Jisté
nesnáze dělá vládě tíž otázka obsazení místa sné
movního předsedy, Vládní strana by viděla na
místě tomto nejraději rázného Perzela. Madarasz
osmdesátiletý zastává úřad předsednický jen s ne
chutí.

Ve Frameli ovládáodporná událost Drey
fussova politický i sněmovní stav. | Beuarepaire
tvrdí, že celá řada soudců židovi Dreyfussovi,
jeho svědkům, obhájcům a přátelům nadržovala
a že musí býti vzata do disciplinárního vyšetřo
vání. Sněmovní zpravodaj Manzeau uznává sice,
že se dály nesprávnosti a žádá proto, aby otázku
Ureyfussovu projednal zvláštní soud, ale navrhnouti
potrestání soudců, kteří zapomněli konati svou
povinnost, toho se bojí. Vláda radikální chce prý
i provedení návrhu Manzeaua překazit, poněvadž
se patrně bojí, že by její šmejdy se židy přišly
na jevo a že by pak soudy musily i jiné špinavé
skutky prospěchářských republikánských stran vy
šetřovat a stíhat. Ve Francii ztratil lid důvěru v
nestrannost vlády a soudů a uvítal by asi státní
převrat ve prospěch obnovení císařství » radostí,
Republíkání topí se ve vlastním bahně a slušněj
ším lidem jest úzko před vládnoucí republikán
skou lotteril.

Drobné zprávy.
Volby do městského zastupitelstva

v Hradci KHrálevé. Lhůta k námitkamproti
seznamům voličů klidně uplynala i přicbází ae k vlast
ním volbám. Vyzývají se tudíž všichni voliči, aby si
opatřili legitimace a lístky hlasovací a dostavili se k
volbě v následujícím pořadí: Sbor třetí, jenž obsa
huje přímé daně 20939 zl. 63'/, kr., čítá 783 voli
čů, kteří voliti budou deset členů výboru a 5 ná
bradníků dne 20. února t. r o 9 hod. dop. Sbor
drahý obsabuje přímé daně 20799 zl. 20"/, kr. a čítá
212 voličů, kteří budou voliti deset členů výboru a
pět nábradníků dne 22. února o 10 hod. op. a sbor
první, který obsshaje přímých daní 20908 zl. 44%,
kr. a čítá 78 voličů, kteří budou voliti též 10 členů
výbora a pět náhradníků due 24. února t. r. o 11.
Lod. dop. Scbůze všech tří sborů konají so v sále
„Besedy“ v I. patře domu čp. 89.

Přednáška. V jednotě katolickýchtovaryšů
1řednášeti bude v neděli due 5. února b. r. J. M.
ndp. biskup Edvard Jan Nep. Brynych o časovém
besle „Pryč od Říma“. Začátek o půl 3. hodině od
poledne. Uvedeným bostům vatap volný.

Poslance dr. Jam t)vořák = Opočna
jmenován byl vrchním zdravotním radou a členem
vrchní zdravotní rady.

Pro živnostenské inspektorátyv Ra
kouska zřízeno 20 dozorcích obvodů. K čtrnáctémn
obvoda patří hejtmanství Tarnov, Čáslav, Chotěboř,
Chrudim, Vysoké Mýto, Kolín, Králové Hradec, Krá
lové Dvůr, úutoá Hora, Lanškroan, Litomyšl, Nové
Město n. M, Pardubice, Poděbrady, Polička, Rychnov
n. K. a Žamaerk.

Valná hromada bosedy královéhra
decké konala se © úterý. Účastenatví bylo značné
a debattováno o věcech možných i pemožných a ještě
o různých ostatních. skoro se zdálo, jakoby někteří
páni řečníci chtěli Besedě zvoniti amíráčkem. Jest
ovšem pravda, že Beseda přestala býti střediskem
společnosti hradecké a že společenský a duševní život
jest v Besedě pranepatrný, že Beseda za členské pří
spěvky pramálo skýtá, Avšak podobný život žijí skoro
všecky české Besedy, které postrádají společenskou
přítažlivost Vzájemným obviňováním se společenský
šivot nevzpruší a proto se nedivíme, že starosta mě
ste p. dr. Ulrich nejevil chati převzíti opět úřad
předsedy Besedy a že téš ostatní členové Besedy dr
deli se více neb méně v pozadí a že do výboru se
vůbec necpou, :

Pam Jam Schorm, hlavní bernív Králové
Hradci, který dříve zdárně působil a veliké oblibě se
těšil v Kolíně, Jilemnici, vícekrát v Novém Bydžově,
v Trutnově, Vlašimi, v Nechanicích, Náchodě, v Dol.
Kralovicích a ve Falknově, byl dán re svou žádost
tyto dny na trvalý odpočinek. Finanční epráva vyslo
vila panu hlavnímu bernímu Janu Schormovi za 4%
letou vzornou, bezvadnou a trvalou činnost slažební
svůj dík a plné uznání. Při rozloučení věnovali páni
úředníci panuhlavnímu bernímu, jakožto svému mi
lému chefovi v malebné a vknsné skupině své podo
bizny v milou upomínku. Pan hlavní berní vyzname
nán byl sa více než 40leté své věrné a horlivé slušby

téždráilejní medaillí. Pan vrcbní berní přeloženbyldo KrálovéHradce teprve dne 9. září m. r., ale pro
své milé, vlídné, srdečné a rytířské jednání získal si

hned obliby všech kruhů, které měly přílešitost milou,

urdečnon a dražnou, společenskou jeho povahu posnati. Vzdor tomu, fe jest pan Schorm starším mlá
dencem, jest přeceve všech kruzích vítsným a hleda
ným společníkem. Mdsto naše n zdejší společnost si
pan hlavní berní Jan Schorm oblíbil tak, že námzů
stane zachován. Panu vrchníma bernímu k další bla
hodárné činnosti mnoho zdaru a mnogaja ljeta!

Zemský výber schválilpovolenípětiletého
přídavku eprávcí zdejší všeobecné veřejné nemocnice
panu Hofmannovi.

Slavné ©.k. návladnictví v Hradci
Králové přestěhuje se tyto dny z budovy kraj
ského soudu do svých nově upravených místnosti v
bývalé chlapecká škole na hlavním náměstí v zadu
vodvoře. Nově jmenovanýstátní návladní p. rada Ma
touš přestěbuje ae rovněš v tomto měsíci do Králové
Hradce,

Řádná schůze městského zastupi
telstva v Hradel Kr. konalavestředudne 1.
února 1899 o 3. hodině odpolední v sále „Besedy.“
1. Udělení nadace p. K. Collina, polic. atrážníkovi.
2. Rozdělení nadace p. Jana Martince. 3. Vypsání
konknran na místo katechety při měšťanské dívěf
Škole. 4. Rozhodne se o parcelaci bloků O, T a I. 6,
Rozhodne se o návrhu na změnu parcelace bloků E a
F u o způsobu zastavení rohových parcel těchto bloků
do nábřeží Františka Josefa. 6. Rozhodne se o výměře
školní zahrady v bloku J. 7. Vypsání konkursu ne
místo městského zvěrolékaře. 8. Žpráva o ravisi účtů
důchodů a ústuvu obecních za r. 1897.

Věnečkemsportovsího klubu v Krá
lové Hradel, který se konal vo dvoraně besední
přibyla v městě našem nová olitní zábava, z které
se opravdu těší nejeu slečinky ale též paničky, Býti
po provdání odsouzeno jen k dělání gardedamy, může
býti sice někdy vděčným, sle sotva milým a příjem
vým zaměstnáním. Mladé provdané dámy chtějí si také
jednou zatančit a zvláště dámy sportovního klubu,
které patří nejen na kolo, ale také do kola. Plesová
dvorana byla v průčelí dekorována červenobílými dra
periemi, pod nimiž se vypínal na místě povýšeném
báj z exotických květin, z jehož středu vysílal do
středu tančících své zamilované šípy čiperný Amorek,
Měl patrně nekalé úkoly, neboť chráně se před mož
ným pronásledováním, měl u baječku připraveny k
útěku hned dva ozdobné bycikly. Stěny sálu byly dále
ozdobeny poprsími Fr. Palackého a Karla Havlíčka,
dále šermířskými, sportovními a zemskými znaky ko
runy české. Zábava byla nenucená a živá, dámy ve
selé a hovorné. Dívky a ženy jsou k nám mažům
vůbec poměrně milejší a důvěrnější, než-li my k nim.
Věří v lásku i přátelství mužů, i když byly zklamány
Mažové jsou od jakživa aobíky, Snad je tomu tak bned
od Adama a Evy. Jest sice pravda, ža plesy vzaly
vlastně původ svůj od hada a kousku jablka, že Eva
svedla Adama, ale Adam hned v ráji snědl chutné
jabličko a Evě nechal jen ohryzek a od té doby čidí
mužové ženy napořád, Mají rádi ty dámy, které je
miluji, anebo které se jim líbí, Hozké děvčátko oble=
tají celé tucty seladonů, protože si mysli, žeuloví
buď ženušku anebo aspoň cukrovaru hubičku. Ženušky
učiněny jsou také protiváhou mužské vážnosti, osla
zujícím domácím prostředkem, neboť krása, milost 8
láska dostala se jim za úděl, Ženy json jemnější, menší,
lebčí, něžnější, pružnější a bybnější nežsii mužové a
proto dovedvu také lebčeji, snadněji a vytrvaleji tan
čiti a smáti se než-li mužové, Bylo to viděti zvláště
na sportovním věnečko, kde zábava byla svěží, žerty
hravé, dravé a amavě, Se sportovním věnečkem loučili
se účastníci a spanilé účastnice nerady. Nějaký tep
zábavní večírek zajisté brzy osvěží dojmy plesové,

Z Ústřední Matice Školské. V po
slední schůzi výboru matičného vzat byl nu vědomí

přípis c. k. okr. soudu v Poličce, kterým oznámen bylvelkodušný odkaz stadajícího Julia Macků z Hart
manic dne 28. listopadu 1498 zesnulého 5000 zl. Pa
mátce zesnulého vzdána pocta povstáním. S díkem
vzata na vědomí zpráva advokáta p. V. Skardy, že p.
Jas. Friedliinder, někdejší vlastník velkostatku Choti
míře a Blížejova daraje Matici některé kousky po
zemků v cené asi 1200—1600 zl. jakožto fond ve
prospěch chudých žáků z Chotimíře navštěvující če
skou školu v Blížejově. — Vydatnou pomocí Dra, VL.
hraběte Lažanského zřídí výbor znova škola jedno
třídní v zámečku Novéra Dvoře pro dítky českých ro
dičů v Tiesu. — Okresní výbor v Berouně udělit Ma
tici podpora 1000 zl. — Od občanů v Podkováni a
okolí za+lal jednatel p. Jan Voldřich 500 zl. na člen
ství zakládající.

Umělecká rada ministerstva kultu
a vyučování. Ministr kultu a vyučováníschválil
organisační statat pro uměleckou radu ministerstva
kolta a vyučování a jmenoval členy této umělecké
rady na dobu pěti let mimo jiné: tajného radu dra.
Alexandra svobodného páno Helferta, člena panské
sněmovny, předseda ústřední komise pro vyzkonmání
a zacbování uměleckých a bistorických památek ve
Vídni, vrchního stavebního radu Josefa Hlávku, člena
panské sněmovny, v Praze, professora na umělecké
akademii v Praze Vojtěcha Hynaise, professvra na
české universitě v Praze, dra. Otakara Hostinského,
velkoprůmysiníka Vojtěcha rytíře Lavnu, člena panské
sněmovny, v Praze, profesora na umělecké akademil
v Praze Josefa Václava Myslbeku, profestru na ně
mecké nniversité v Praze dra. Josefa Nenwirtha, pro
fesora ua uměleckoprůmyslové škole v Praze Bedři
cha Ohmannu (oyní ve Vídni) a hrab. Zděnka Thuna
Hobensteina, místopředsedu společnosti vlasteneckých
přátel omění, .

Zpráva o IL ajezdu katolíků česko
slovanských. Katolickýsjezd konal se v loni v
Prase ve dnech od 2x. do 25, arpna. Mnohým nedo
volily poměry ejesdu se súčastniti, avšak přece mo



hou probrati veškerý ten obrovský a všestranný ma
terial, který na sjezda v odborných i plných ncbůzích
na pražském katolickém ajezdu projednáván byl.
Z Cyrillo-Methodějské tiskárny byla vydána obsáhlá
kniha velké osmerky o 432 stranách. Papír pěkný,
tisk krásný, zřetelný. Vyobrazení Jeho Svatas'i a fa
simile jeho odpovědi na adrewu podanou, vyobrazení
Jeho Veličenstva, nejdůst. episkopátu z Čecha sester
ské Moravy, dále předeednivtva ajezda, tří členů pří
pravného výboru, král. Hradčan — dodávají knize
půvabu a zvláštní pestrosti. Velice zdařilý je sejmé
na obraz poslední. Napřed 80 jedná o přípravách
k sjezdu, pak následuje líčení průběhu sjezdu a to
především čtyř schůzí slavnostních (str. 29. až 198.),
dle zápisků těsnopiveckých. Máme tu zachycené tak
měř každé slo70 pronesené, kašdý projev souhlasu 8
nadšení.. . Před námi pozvedají te vznešené posta
vy: nejdůst. primasa na prestola sv. Víta i ostatních
nejdůst. velepastýřů na sjezdu přítomných neb zastou
pených; vedle nich kupí se hodnostáři církevní, učenci
i muži z lidu; kněží, laikové. Podobně věrně líčeny i
schůze pěti odborů (str. 198—365). Každý důležitější
projev zanoson, každý pronesený náhled i návrh sa
znamenán a přichází ku své platnosti. Strany 167—
397 věnovány dvěma achůzím usnášejícím, v nichž
děje nemnoho, ale za to tím více věcného a počlivě
upraveného obsahu. Tu jsou všechny památné ony
reanluce sjezdem přijaté, direktiva všeho dalšího na
šeho postupu, našeho snažení i jednání. Následuje
líčení jiných apolečných úkonů — došlé telegramy,
souhlasné dopisy, pozdravy, jež ukončuje vzletná bás
nička: V září víry. V doslovu (str. 426—428) abrnuto
vše, co plnilo srdce účastníků sjezdu, ahrnuta i všech
na tužba naše do budoucnosti... . Toť atručnými
slovy jen naznačen bohatý obsah knihy, o jejišto
úpravě se čtenáři vyslovují ne vší zálibou, 0 jejím
ak obsahu s plným uspokojením. Zde věru platí:
ezmi a čtil Dočteš se mnoha. Pojednává se tu o

všech otázkách, jež myslemi hýbají. Filosofie, věda,
umění, divadlo, škola i šivot domácí, spolkový šivot,
tisk; otázka sociální, řemeslnická, rolnická,ženské —
vše probráno tu bedlivě od důkladných znalců se
stanoviska naší avaté víry. Čeho bys pracně z mno

pých knih ebledával, nalezneš sde pohromadě a přehledně. Poučíš se stejně i mile se pobavíš. I budiž
tedy zde také doporučena kniha ta se vší vřelostí, jak
toho plně zasluhuje. Budef dojiste ozdobou každé
farní knihovny, v nichž věru chyběti nemá a nesmí
právě tak jako ve spolcích katolických, ať jména toho
či onoho. Přáli bychom si, aby Be nalézala v každé
uvědomělé rodině katolické, by jí ukazovala zhoubná
proudy časové a udávala cestu i povzbazovalak ata
tečnému hájení víry ohrožené. V skvostnější vazbě
hodí se knihe ta za pěkný dárek. Byl by věra účel
nější i prospěšnější, než mnohý jiný.

Rvačka v poslanecké směmovně.
Y páteční schůzi říšské rady bylo poněkud živěji. Na
konci schůzezapřísalal polskýsocialista Daszyňski
sněmovnu, sby ještě v posledním okamžiku zachránila
rakouskou ústavu a nedopustile, aby se v Rakousku
vládlo na základě S. 14 státních základních zákonů.
Dr. Kramář začal Daszyňskému odpovídat a četl pe
prvé levity obetrukci, To dopálilo socialisty 1 naclo
nály. Opatovský Pescbka víděl, jak pan Penffek,
redaktor Národ. Listů tleskal výroku poslance Brzo
ráda, který pravil zuřivcům: „To jste vzdělanci |“
Zuřiví Hochenburger, Wolf a Girstmajer chtěli p. Pe
nížka vytrestata Girstmayer bo popadl a cloumal jím.
Když Penížek, chtěje udělati nepěkné této scéně
konec, a maje asi strach utekl, hnal se Wolf
za ním, patrně aby ho sbil. Čeští poslanci to viděli,
spěchali do chodeb a na galerii a odtrhli Wolfa. Do
pisovatel Ivorského „Raucha Katolického popiauje ná
sledující na to pračku takto: „Povstává mezi poslanci
českými a německými bitka, při níž slyšeti pouze na
dávky a zvoky adělovaných políčků. Z lože uchylují
se poslanci na úzkou chodbu, kde bitka trvá dále.
Wolf, Giratmayer, moravští posl. Pospíšil a Lebloch
dorážejí na sebe pěstmi, chvílemi lze slyšeti udeření
v tvář. To Wolfovi dostává so těchto čestných vyzná
menání od Pospíšila a Leblocha jichá pěsti nezabálely.
Tvář má celou krví naběblon a opuchlou, neboť pádné
ruce poslanců Pospíšila a Leblocha nezahálely. Dostal
nejméně 30 políčků. Náble Volf vyňal s kapsy hoxer
železný práčský přístroj buršáků a udeřil jim Pospí
šila do obličeje. Z tváře vyřinela ue hojná krov a tu
pan Posplšil se vzchopil a ndílel rány na pravo i na
levo bez uvašování. Teprvo když sběhlo se mnoho
poslanců na pomce, podařilo se pořadateli hrab, Vet
terovi bijící se odloučiti, Wolf vrátil se do níně, so
bral své papíry a = opuchlou tváří, pohvisdoje si,
prošel síň a chodbu, jss vesel, jako pacholek po rvačce
v hospodě.“

Z odboru semenářského Ústřední
společnosti hospodářské. Odborsemenářský,
jenž bezplatně prostředkuje koupi a prodej semen
ospodářských, může k nastávající jarní setbě opatřiti

v jakémkoli množství zČech i Moravyveškerá se
mena jetelin, travin, obilin, jakož i ostatních plodin
hospodářských. Z jetelin prostředkuje odbor se aáru
kon čistoty a klíčivosti, jakož i se zárakou, že jsou
prosty povázky: červený jetel 2 růaných krajin če
eských, jakož i pravý štyrský za sl. 62-50 až 67—,
úročník za zl. 34-— až 40"—, vojtěšku francouzskou
od zl. 72-— až 78-—, vičenec (ligras) sl. 16-—, dále
traviny, řepy krmné: mamutka za zl. 4ž— až 48—,
ebendorfku za gl. 42-— až 58-—, obendorfakou zl.
45"— až 48—, ceny za 100 kg. Z obilin sprostřed
kovati může z chladnějších poloh pšenici: vousku,
bílou krátkovousku, přesívka, durinskou perlujsrou

od zl. 11:50 až 45-—, ječmenů: hanácký původní,peŠumavský domácí, javel, oregon, probsteiský, skoleký,
dánský, Gold thorpe, Bestehornův císařský, český,
chovalier francouzský a skotský, Goldfoil, hanácký
pedigróe od al. 9— až 13— za 100 kg., z ovsů:
ruský irbis, meteor, donpovský přesstý, sibířaký pře
setý, probateiský, Ligovo, rokytnický horský, želenáč
ruský a český, horský rychlík, krkonošský, non plus

nitra, Milnerův od zl. 7'26 af 9-— za 100 kg. Mimo
to viker obecnou za sl. 8-—, solený hrách za sl.

brambor atd. Vzorky © udáním původu a jakosti za
eflá odbor na pošádání. Odbor semenářský snaží se
sloužiti zájmům zemědělským tím, že prostředkuje
bezplatně koupi přímo mezí výrobcem a konsamentem,
že odílí rady a pokyny v záležitostech semenářských
a že také ndílí odměny za zprávy o výsledcích set
bou konpeného semena nabytých. Lze se proto nadíti,
že voškoré kruhy hospodářeké enahy jeho i na dále
všemošně badou podporovati.

Jeřabiny, prostředek proti náhlé
mu bymutí domácí drůbeže. Tytodají se
ve vodě vařiti, s obyčejným kvasem se emíchají, a
když vystydnou, rozdrobí ee těsto tím povstalé drů
beši — coš díti se může každodenně, Zvláště zapále
niny sleziny, tipec, svrab a ooplavice drůbeže, jeřa
biny velmi dobře prý vyhojily. Patrně tříslovina v
nich obsažená ne-li zcela, sapoň částečně drůbeží po
slouší a slo jich smírňuje.

Pojlšťování aebytka, koníi kravzave
deno jest na více místech na Moravěa vČechách. Poji
šťají se koně i hovězí dobytek. Pojišťování je dobrovolné,
práva spolku jest úplně zdarma, neboť rolníci ei ji
vedou sami. Pojišťovací obvod jest nevelký, takže
představenstvo pojišťovacího družstva dobytek zná a
odhad jeho i náhrada škody samo provádí. Pojiátění
rolníci jsou s tímto pojíšťováním úplně spokojeni, ne
boť pojistné bývá nepatrné, an se nahražují jen sku
tečné ztráty na pojištěném dobytku utrpené, které se
na všecky pojištěnce spravedlivě rozdělí. Také ve vý
chodních Čechách máme podobný pojišťovací spolek
a sice drašstso pro pojištění hovězího uobytka v Ném
čicích u Litomyšle. Dražstvo toto konalo 22. ledna
t. r. valnou schůzí i vyjímáme z jednatelské zprávy
dle H. L.: Při lonekých volbách členy komise zvolení

byli tito po: J. Čáslavka, J. Velebný, J. Racek, J. Bobůnek « Němčica J. Myler ze Člapku; v března m.
r. prošli pp. tito chlévy přiblášených do drožstva ho
spodářů v Něměčicích a na Člupku a pojistili v Něm
čicích u 106 hospodářů 294 kusy hov. dobytka v ceně
21.905 zl., na Člopka a 40 hospodářů 72 kusy v ceně
5176 zl. a na Padilce (oseda v kat. němčickém) u 7
hospodářů 16 kusů v ceně 1080 zl.; celkem tedy u
158 členů 382 kasy v ceně 28.250 zl. Cena odbado
vala se s dorozuměním držitele kusu, a to co nejníže,
a proto skutečná cena pojištěných kusů jest o dobrou
čtvrtinu vyšší, neš jak dražatevní katastr udává, s to
s toho důvodu, aby případná náhrada za poražený
kua co nejvíce přibližovala se ceně odhadní. Během
roku odprodáním z družstevního katastru v Němči

cích vymazáno bylo 29 kasů v ceně 2126 zl., na Člapka7 kueů v ceně 475 sl. a na Padilce 4 kusy v ceně
2756 zl. Průměrná cena 1 kneu v Němčicích dle to
hoto odhadu obnáší 75 zl. na Člapka 74 zl. a na
Pudilce 66 zl. — Pro r. 1890 zůstává v drudatevní

knize opsáno v Němčicích 266 kusů v ceně 10.870ul., na Člapku65 kueů v ceně 4700 zl. a na Pudilce
12 kusů v ceně 805 zl., úhrnem 34% kosy v ceně
26.876 zl.; mimo to pak ovšem nově budou zapsány
ony kusy; které během min. roku dosáhly atáří 1 r.
— Min. roku uhraditi členům bylo obnos 11280 zl.
sa poražené £ kusy (t. j. 282 kg masa po 40 kr.) a
10 proc. příplatek, že při telení právě porážka se
stale; dobrovolně psk 1 člena = poraženého kusu
(který nice zapsán byl, ale před 14denní úhradní lhů
tou byl poražen) bylo maso rozebráno také kg po
40 kr. Všichni členové dražstva pro maso vždy se
dostavili a přison:ené jim množství odebrali. Stížno
stí po celý rok ani na komisi ani na šádného člena
nebylo; tím prokázáno, že lid náš přesně dodržuje
články družst. stanov a že družstvo stojí na půdě
pevné a trvalé. — V následujícím pravil člen komise

P, Volební, že úbradní doba 14denní jest příliš dlou„ an v případě, jejš jednatel ve zprávě bvé uvedl,
kráva při telení po ohledání komief družstevní 13.
den musela býti poražena a poškozený ještě na od
škodnění nárok dle stanov neměl; členové ováem ma
so dobrovolně rozebrali, ale mohl by se státi i oaak
a pak kyselosti jen v členstva mohly by povalávati,

i ládá, aby doba ta byla zkrácena. Po delší debatěbyla úhradní doba snířena na 5 dnů a dále usnešeno
v tomto roce opět případné maso mezi členetvo roz
dělovati a to kg po 40 kr. s „0 proc. přirážkou, sta
la-li se porážka při telení, — Pro r. 1899 do řídící
komise družstva svolení byli tito pp. členové: J. Čá
alavka, J. Racek, J. Bohbůnoka V. Hanus z Němčic

a J, Myler zo Člapku. — Naše hospodářské besídkys jelnoty učinily by dobře, kdyby pro avé obvody
podobná pojišťovací družstva zřídily, neboť takto by
svým členům co nejvíce prospěly a chránily by je
před možnými ztrátami.

Na krajimské průmyslové hospo
dářské výstavě v Térnově, která se koná
od 30. července do 20. srpna 1899, budou dle četně
došlých přihlášek veškeré odbory průmyslu s řemesla
důstojně zastoupeny. Výstavní výbor rozhodl se dle
posavadních plánů průmyslový pavilon valně rozšířiti,
z příčiny té opozorňují se firmy, které výstavu Tur
novskou obeslati hodlají, sby přihlášky do 1D. února
zaslaly a tím epůsobem al místo zabezpečily. O ení
žení dovozného předmětů k výstavě určených, jakož i
bezplatnou zpáteční doprava jest zažadéno u všech
dráh. Výstavní výbor postaral se o velice krásné,
zcela nové atrakce. | Přiblašovací listy a prospekty
zušlou se na požádání obratem pošty.

Věstník hostinských. Pan JaknbDonát,
dlouholetý vrchní číšník větších kaváren a hotelů
pražských, pronajal chralně snámý hotel „a korun
ního prince“ v Turnově, který od 1. února 1899 pře
vezme. —Hostinec „České besedy“ v Liborci převezme
od 11. února pap Josef Kučera, bývalý vrchní čísník
nádrašních restanrací v Staré Pace a v Turnově.

Drzost židovská. V jednomhoteluve vý
chodních Čechách roztahují se v teple čidovětí rajmáci
nápadně. Jeden rajzák dovolil si dokonce i etříleti
v místnosti bouchavými náboji, kteró třaskavými vý
bachy vyplašily celý dům a činily nervosními všecky
ostatní hosty v hotelu. — Obecenstvo České, až přes

příliš trpělivé si právemstěžuje, že dotěrní židé až
nápadně je v hostincích obtážnjí. Ačkoli mnaf viděti
a věděti, že nejsou a stolů rádi vidění, přece vi roz
sednou ke všem stolům, aby celou společnost udráo
vaji pod svou vrohnoporačenskou dohlídkou a oby
jim ani slovo neušlo. Doufáme, še testo pokyn aš
příliš roztašitému „panstvu“ £ Jericha dostačí a n
nebude svýmněmeckým meušlováním ostatní apoleč
nost obtěšovati, ať je tojiš v Pardubicích, v Jaromě
ři, Bkalici, Hradci, Kolíně, Chocni, Kyšperku, Bych
nově, Žamberka neb v Přelouči, vBrodě, Chrasti s
„Chradimi.

Lidové přednášky. Postompočínajícmá
býti v uašem městě uspořádána řada přednášek po
polárních, k jichž oživení sekoopilí někteří přátelé
vzdělání lidového nákladné atloptikon s příslušnými
k němu obrazy, — V neděli dne 12. února uspořá
dány budou výklady „O výrobě košní“ a „Z našich
a cizích vlastí,“ V přednášce prvé vyloženo bude, s
čeho a jak ae useň vyrábí, i předvedeny budou mimo
jiné obrazy zvířat, jichž usně se pracují, některých
důležitých pohltivek a plísní, zařízenímoderní továrny
na pohou elektrický a J. Ve výkladu drubém před
vedena bude celá řade krásných obrazů nejkrásnějších
měst na světě, tak Cařihradu, Lissabono, Říma, Nes
pole, a j. měst ze sevora i jihu; na konec vrátíme
se do vlasti, z níž ukázáno bude celá řada móst a
bradů. Celkem bude předvedeno přes BO obrasů.
Vetapné bade jako při představených lidových. — Na
programu dalším jsou přednášky pro děti, při nichě
etřídati no bodou přednášky zábavné (pobádky) s
pončnými. Vstopné bude co mošná nejlevnější. —
Pořadatelé doufají bezpečné, že snahy jejich odmě
něny bodou úspěchem a nejlepším: bylo by to nej
lepším důkazem intelligence uašebo obyvatelstva.

Bolníei slezští a nová borní oprava
Jak se dovídají „Těš. Nov.“, obrátili se sl rolníci
na hospodářaký spolek pro saverovýchodní Morava se
žádostí, aby přičinil ae o odstranění nesrovnalosti,
jež v tom spočívá, že rolníci s příjmem600 sl. vedle

daně z příjmu platí i značnou daňperggpihánů přirášky zemské, okresní s obecní, k ostatní po
platníci se atejnými příjmy takových břemennenesou.

Matičné zápalky. Ačkolivs kancelářeÚstř.
Matice Školské nejednou bylo prohlášeno, že jen Voj
těch Scheinost v Sušicimatičné zápalky dobré jakosti
vyrábí a rozesíl“, přece vyskytojí se v některých ča
sopisech zprávy odchylné, aby obecenstvo bylo v té
příčině na prospěch cizích výrobníků klamáno. Ma
tičné zápalky jsou jako takové na krabičkách pří
slnšnýn nápisem a obrazem vyučujícíhoKomenakého
opatřeny, i jest ve prospěch Úětřední Matice Školské
žádoucí, aby toto upozornění došlo konečně obecné
pozornosti.

O uařízoní okresních musel zomě
dělských přináší právě vyšlé 1. číslo týdenníka
„Hospodářský Českoslovanský“ z péra statkáře p. P
Uhra zajímavý článek, v němž se navrhoje, aby po
způsobu musel všeobecných a školních zařísens byla
okresní musea hospodářská, Myšlénka tato, jiš pře
jeme uskutečnění, dala by se velmi snadno provést
tím, že by příslušné korporace, ku př. okresní s místní
školní rady snojily se s jednotlivoj v kuratoris a spo
lečně na právi se zůčastnily“ Musea zemědělská za
hrnovula by veškeré produkty, jež v obrem se daří,
půdy, znázornění poměrů všech stavů, hosp. strojnietví,
technologii a t. p. Doporačujeme článek ten k bedii
vému uváčení a pročtení. Administrace „Hospodáte
Českoslovanského“ každému intelligentnímu hospodáži
co nejlépe, Předplácí se naň celoročně sl. 6-—. půl
letně zl. 2.60, Čtrrilotně zl. 1.25.

Zvěsti z východních Čech.
Z Kutnohorska. Zasmátijsmese musili

farizejské lokálce smutných „Podvysookých“: Jakra
dikálové podporují ovůj tisk, v níš oznamuje talo pře
nesištná redakce, še radikální okreaní výbor v Libo

chovicích zařadil do rozpočtu položku 400sl. na podporu místního radikálního listu a podotýká k této
senzační zprávě své: U nás se něco podobného jistě
nestane. Co všecko by ty Podvysocké chtěly. Toť aby
ti sedláci ee potrhali jen samým dřením na podpora
lecjských klepařských ptáků. Sotva vyklopili a na klo
pili padesátky, už aby snad zase klopili nějakou extra
přirážku. Divíme se, tomu učenému redaktora, který
dělá do všeho, a který také chce mít přehled ze všebo,

de můžemíti kutnohorskéA ona nástarolníkysetak na hlava padlé,že ali svými i něj

takovouhle er nehráliti. Tohoplacení je chvála
bohu nad hlavu na věcí velepotřebné, na toš na ta
kové zbytečnosti, jako jest podpora plátku sloužteho
vynášení začasté dosti podesřelých veličin a
lidí skutečně zasloužilých.

Z Čáslavi. (Spolkové.)Dne 20. ledna konal
svojí výroční valnou hromada spolek sv.Ludmily
výsdobu chrámů Páně. Sešlo se v místnostech china

6 měšťanské školy kolem 60 členů, jež přivítala
orlivá předsedkyněpí. M. Burdová, udělujíc sároveň

slovo vdp. děkana J. Foltovi, který poukázal na ne
ocenitelný význam vznešeného tohoto dámského sdru
čení, jemná mají chrámy naše především co děkovati,
že jsou v tak výborném stavu. Celkem letos sešlo se
na 400 sl. příspěvků a mimo na 180 sl. určen ob
zvláště k opravě a výzdobě „kaple pod věší“. Dík
v přední řadě náleží velecténé pí. předsedkyni, která
horlivě předchází všem příkladem. Pří volbě nového
výbora zvoleny dámy: pí. M. Bardová, Petrovická,

offerová z Wehrfeldů, Skočdopolová, Hlávková, Čap
ková, Při volných návrzích ueneseno, aby členové
sáčastnily se hojněji všdy pohřbu svých zemřelých
spolučlenů a která nemůže, aby sepoň vspomněla

to povinnosti účastenetvím při mši ev., kterou vdp.
děkan přislíbil za každou v Pánu zeanulou druhého
dne sloužiti, — Téhož dne shromáždili se i členové



vzdělavacího kat. 6polku „Práce“ valné hromady, od
bývané tentokráte na děkanství pro nedostatek vhod
ně místnosti. Předneseny tu zprávy fankcionářů, ješ
přijaty celkem pochvalně a s plným uspokojením Při
té přílešitosti proslovil velmi krásnou řeččlen p. Mu
sil, v níž vybísel k hborlivé součinnosti spolku tak
důležitého. Návrhy © myšlenky jebo nesly hojného
souhlasu. V době postnínavržena řada přednášek,
v nichš bude ponecháno volné role členům, kteří se
jiš také přihlásili, Zdař Bůh!

Z Romova. J. B. Milost. nejdůstojnějšíjpán
Edvard Jan Nep. Brynych ráčil milostivě přijmouti
protektorát vzdělávacího katolického socialního spolku
Rovnost“ v Ronově n. D. a dobrotivě darovati 30 sl.

Řúčelům spolkovým. Za obojí vděčné „Zaplsť PánBůh“

Z Dohaiie. HospodářskéJednota pro Doha
Joe a okolí pořádala v neděli dne 29, ledna výroční
valnou hromadu. Schůzi zahájil před 3. hodinou od
polední ve velkém sála pana Ludvíka Růšičky pan
předseda Antonín Boček ze Sádové srdečným proslo
vem. Na to přijímány členské příspěvky. Z výroční

jednatelské zprávy o činnosti hospodářského epolku
ro Dohalice a okolí vyjímáme, že v období od 17.

dubna 1898 do 29. Jedna 1890 čítal 60 členů. Před
sedou byl pan sprárec Antonín Boček
etopředsedou pan VáclavZámečník,
jednatel pan V. Marek a pokladník pan Jan Tobolka,
statkář z Dobalic. Ye výboru zasedali pp. František
Krejčí, Jan Kejsar a Jan Novotný z Dohalic, dp.
Douda, farář z Dohaliček, p. Fr. Homoláč, z Mokro
vode, p. Jindř. Žilka mlynář zo Sádové, pániEdvard
aČeněk Ryba, z Třesovic, p. Jos. Jahod a, z Kopa
miny, Václav Dušek a Fr. Novák ze Mžan a p. Vác.
Koníček statkář = Klenice. Výbor kcnal 3 výborové
a 3 valné schůze, na nichž přednášeli p. řiditel A.
Můljer z Kuklen „Jak třeba za nynějších poměrů ho
spodařiti?“ Pan poslanec Fišera z Mal. Barchova
promluvil o otázce „Máme-li se domáhati nucených s
Semědělekých společenstev“ a p. řiditel Eckert s Chru
dimi promluvil „O příčinách úpadku stavu zemědě|
ského“. Pan asistent Ant, Blažek 2 Prahy promlaril:
„Jakých výhod poskytajezemský pojišťovací fond cí
saře Františka JosefaI. vůbec, rolníkům však ze zře
telem ka dosavadnímu naturalnímu výměnku zvlášť“.
V této achůsi dne 17. prosince 1898 konané na návrh
redaktora Fr. Štábla pojištěn chudý a pilný žák za

ný obnos 10 zl. n fondu císaře Františka Josefa.
Učitel Ý sbor školy v Dohaličkách navrhl 4žáky,
2 niché hospodářské benídka vyvolila Ludvíka Sei
ferta, syna Ant. Seiforta = Mokrovous n Dohaliček, —

Z usnesení výboru vyslána byla deputace a sice pp.
Jan Tobolka z Dobalic a Václav Charádek zeMěsn
ka správě břebůince v Nemošících za příčinou vybrá
ní hřebců na stanici Staré Nechanice. -— Umělých
hnojiv objednáno ku jarní 8 podzimní metbě 189 metr.

centů atrojených hnojiv v ceně 1145 zl. 40 kr. Spo
lek odbírá „Obrana zemědělců“ a +Českoslovanského
hospodáře“ a jeho knihovna má 149 dobrých hnih.
Pokladník pan Tobolka, statkář v Dohalicích četl pat
správa pokladní, s které vysvítalo, de spolek vzdor

úbytka členů vykazuje přebytek. Jelikož páni revi
soři pro jiné zaměstnání ae nemohli do schůze do
staviti, potvrdil pan správec Boček jejich jménem, že
shledali veškeré účty v pořádko. Noš-li přikročilo se
k volbě předsednictva, prohlásil předseda, pan sprá
vec Antonín Boček, že volbu za předseda jednoty ne
přijme, protože mé za- to, že by snad spolku více

o, kdyby stál v čele jeho rolník a nikoliv hra
úředník. Dp. farář Douda byl proti vývodům a

a vyjádření pana správce a za soůhlasu celého shro
mášdění byl p. správec Boček zvolen opět za před
sedu hospodářsk jednoty, p. Zámečník ze Mžan ea
místopředseda, pan Tobolka za pokladníka a p. Váci,
Marek z Dohalic zs jednatele. Pánům těmto vzdal p

ředseda za posavadní horlivost zvláštní pochvalný
dík, s čímě celé shromáždění souhlasilo. Do výbora
8 za rovisory zvoleni pak páni ze všech osad v ob
voda hospodářeké jednoty sastoupených. Tím byl

vlastní rogram valné hromady hosp. jednoty vyčar
pán a 4 arář Frant. Douda z Dobaliček promlavilpak vdůkladné řeči „o výhodách záložen Raiffeiseno
vých vyzývaje účastníky schůze, aby si věc dobře
Josmyslili, doma se o věci rozhovořili a pak za členy

příhlánlí 2 potom če by se vykonala ustavující valná
mada. Redaktor Fr. Štábl s Králové Hradcepravil,

"00 se může vykonati dnes, že se nemá odkládati na
zítřek. Promlavil v delší řeči o národohoapodářekém
postavení českéhonároda a vylíčiv výhodu peněžních
ústavů a místních záložen zvlášť, vyzval přítomné,
aby přikročili k zařízení Raiffeisenovy záložny hned.
Přihlásilo se hned 30 členů, mezi nimi dvě dámy,

Í správcová Bočková a paní učitelová Česáková.
stavující valná hromada sejde se zajisté brzy a s

Dohalic, Dobaliček, Mžan, Třesovic atd. přiblásí se
nepochybně ještě hojně členů, Schůze měla tedy ús
Utéšený a přispěje zajisté k vzprušení spolkového a
zemědělského hnutí v okolí Sádoré.

Z Dubemce. Při valné hromadětěloovičné
jednoty „Sokol“ konané dne 16. Jedna, zvoleni bratři:
iří Bouz starostou, Jos. Zemek z Vilantic místosta

rostou, Josef Bouz náčelníkem, Do výboru povoláni
bratři: Čeněk Jan, Kočí Josef, Kverka Karel, Malý
Jan, Pacák Frant., ŠebekVáclav, Štarma Jos., Turek
Šou.; za náhradníky: Horáček Frant., Fátor Fr., Pe
tera Josef, Pácalt Josef; na revisory účtu: Rieger
Gustav, Brentner Josef, Pří prvé schůzi výborové
svolen: br. Malý Jan, jednatelem, br. Ture Josef,

pokladníkem, br. Kverka Karel, knihovníkem a cričiem.

ze Sádové, mí
statkář ze Mžan,

Z Červenéhe Kostelce. Časvánočnípři
náší lidem různé radosti, útěchy a podpory. Mnohé

dobročinné spolkyskrtají veřejnosti mnoho dobrého,
lv jednotě naší našlo se několík takových dobro
dinců, kteří přispěním mnoha šlechetných paní a dí
vek vystrojili dítkám farnosti červenokostelecké) „vá
noční stromek“ s přiměřenou slavností a bylo
v místnostech jednoty celkem 93 chudých dítek po
darováno vánočuími dárky, šatetvem, obuví a t. d.
Mimo „vánoční stromek“ působí zvláště křesťanským
rodinám radost „Jesličky“ I o to bylo v jednotěšnaší
pečlivě postaráno. Členové zábavního kroužkupilně

nacvičili vánoční výpravnou hra se zpěvy „Narození
Páně“ ra cchotného spolnúčinkování našobo dp. ka
tecbety Ant. Adama doprovázením zpěvu na hermo
ninm a hudebvích amyčcových nástrojů, kterážto bra
po třikráte pro dospělé a jelnou pro školní dítky pro
vožována, těšila se takové oblibě, že místnosti jednoty
byly vědy účastníky takřka přeplnány. — V čase vá.
nočním se zvláště i přátele rádi navštěvují, a itétoradostí se jednotě naší dostalo. Zavítal k nám totiž

náš milý soudruh a přítel p. Václav Myslivec, redak
tor „Lidového listu“ = Praby, který dne 22.Jedna při
naší obvyklá měsíční apolkové schůzi očinil velmi
krásnou a zajímavou přednáška „o vlastenectví“ Tě
šilo nás velice, že se této nchůze aúčastnílo veškeré
členstvo a mnoho členy pozvaných houtí, nebof mnoho
důležitého a potřebného jest si zapamatovati. Návště
vou nás poctili teké někteří pp. členové bratrských
spolků = Úpice, Rokytníka, Zbečníka a Hronova. Dě
kujeme především p. Váci Myslivcovi a všem našim
přátelům za laskavou návštěva a další činnostistrany
naší křesťansko-sociální voláme z hloubi srdes „Zdař
Bůh I“

Ze Mňam. V neděli dne 20. jedne pořádal se
v hostinci p. V. Jahelky ples zdejších hasičů. V sále

kně chvojovýmí pletenci, růžemi, peatrobarevnými
ampiony, hasičskými přilbicemi, teváky, sekrrami a
inými přístroji ozdobeném, nešla se milá spvlečnost,
terou poctili avou návštěvou léš s Dohalíček, Doha

líc a osad poblísských. Páni hasiči počínali si jako
vždy atatečně. Děvčatům a paničkámrostancovaným
hořely nejen tvářičky, nýbrá i srdíčka a hasičiaby
sabránili neštěstí, musilí hasit o přítrž; svou žízeň
ovšem také. Jak již to na našem bodrém venkově
chodí, tančeno a hašeno ovšem až do rána, Hostin
ský p. Kotland měl také pivečko jako křen.

Z Cuslavi. (Činnost katolické jednoty pro

Caslav a okolí). Jednota naše, ač teprvé půl léta Bsobí, přece jiš slušnými výsledky honositi se může,
Členů čítá jednota 116: knih máme 60 svasků. Z ča
sopisu odebírají se: Katol.Listy, denník (2, Katol,
Listy, týdenník (3), Hlas, týdenník (4), Obnova (6),
Český Východ(2), Dělnické Noviny (8), Selské Hlney
(4), Lidový List (65)Obrana Práce ný Českoslovavský

Hospodář (1), Náš Domov (1, Obsor (b Ludmila (1),Slova Pravdy (3), Časové Urahy (1), měnský Drak
1. — Výborových schůsí bylo 8, členských 6 a 2
ivadelní představení, Při členských achůsích předne

šeno bylo řečí 11 od kněží 4, od laiků 7. emata
přednášek byly: 1. © natnosti katolických spolků a
námitkách proti nim. 2. Proč povstala strans katoli
cká a co chce. 3, Jak působiti chce strana katolická
k sachování staru rolnického, řemealnickéhoa dělni
ckého. 4. O příčinách úpadku stavu rolnického a o

rostředcích k nápravě, 6. O divotě a působení Frant.
ackého. 6. O oslavovatelích Frant. Palackého. 7.

O socislisma a působení jeho ve společnosti lidské,
8. O životě a působení Sv. Utce Lva XIII. 9. Rolník

v nynější době. 10. O sjezdu katolíků českoslovan
ských v Praze. 11. Co nás tíší a včem a jak nápra

va možnádet —. Solových výstapů a kodvanáct. Cirkevních a spolkových slavností súčastnil
se spolek třikrát; na ejezd katolický a křesťansko
sociální vyslána čtyřšlenná deputace a podán protest
proti odstranění sochy Bodičky Boží na Staroměst
ském náměstí. Zprávy o spolku byly občas zasýlány
do Katol. Listů,Obnovy, Českého Východa, Lidového
Listu. Spolkové schůze navštěvovány četně. Při usta
vující valné hromadě bylo přes 500 lidí (řečaík p. V.
Myalivec); při I. valné hromadě na 500 sčečník p. J.

alík, rolník « Moravy a redaktor „Selských hla=
sů“; při ostatních schůzích bývalo aš na 200 lidí,
Při obou divadelních veních byly prostranné
místnosti hostince p. Frant. Číháka v Čnslaví a p.
R. Petráňka v Borovnici v pravém slova amyslu pře
plněny. Čístého jmění máme nyní přes 70 zl., zač

největšími p! zavázání jeme ovšem vid. srému pro
tektoru p. J. Kaplanovi,vikáři v Cuslavi. Předaudky

proti jednotě mísí vío a Více, a dá Bůh,že smízí na
obro. Další blahodárné činnosti apolkové: „ZdařBůh“

Z Liberce. Dno 11, únorapřevezmenájem
hostince České bene dy udejší v Rybníulicíchvalněznámý odborník pan Josef učera, bývalý vrchní
číšník nádražní restaurace ve Staré Pace a v arnově.

Česká boeedy v Liberci jest středem a dostaveníčkemlibereckých Čechůa proto návštěvu jí místností všem
do Liberce zavítavším ům doporučajeme. Nový
pan hostinský Jozef Kučera Vynasnaží se všemožně,
aby nejen dobroe obsluhou ale i výbornou kuchyní,
vyleželým pivem pardubickým a výtečnýmportérem,
jakož i plzeňským pivem z měšťanského pivovaru
každého v plné míře uspokojil. — Hostinské elněné
upravené pokoje v mírné ceně, — Místnosti pro uecho
vání kel pánů cyklistů jsou kdisposici.

A Vejnova Městee. ZdejšíKůtěíckéjed.
nota pořádá ples v neděli dne 12.ánors 1809 v hostinci
p. Fraat. Poláčka. Vetapné 1 koruna, sačátek v 7
hodin večer,

Od Vysoké. Mocnýrozruch,který
byl včasným klepnutím Bestondné prsty podvy
sockého „vzdělavatele“ lidu a který měl v zapětí, že
mnobým otevřeli se oči, zlé působí obtíže žaludku
Podvysockých Listů. Stěžujíce ai do klerikálníagitace
proti sobě, kterou prý jejich „našinci“ nechají se z fary
omandovat jako robotníci. Rádi bychom jen slyšeli,

kde tí našinci Podvysookých byli komandorání z fary.
Na to by byla asi těžká odpověď, protože toho nikde
nebylo a není. Naopak, že byli komandování z redakce
Hejnicory častokráte a to ještě hůře nežli robotníci
a še jim při tom vyhrožováno bylo často i „voslem“
z redakce a „liskovkou“ z jiných stran, tohojsou pří
klady přehojné o titulaturách jako vornáti“, „hřbeti,“
ba i „zouvácí“ ani nemluvě. Toftby musili býti ob
čané z Podvyaocka na blavu padlí, aby ss všecko to
ještě si platili a své hanobení v hospodách vykladati
dali. Tolik rozamo uvědomělému Podvysocké přece i

Hejnio přizná, de na to přijde bez rady a komandaklorikálů. A my mu k tomu jenom gratulujeme!
Ze Žlebů u Ronova.Rídkáavzácnáplav

nosť konána byla způsobem tichým v minulých dnech
V našem městě. Bylo to odevzdání saslužného zlatého

s korunou stafičkéma p. vikáři veledůstojnému

letů bylo

vyvolán

ánu Fr, Vomáčkovi. Ku dojemné oslavě dostavil
be vdp. p. vikát Ronovský Fr. Vacek a dp. farář z
Potěb J. Semerád jakož i Jasný p. patron kníže Fr.
J. z Auerspergů —Dojat děkoval oslavenec za vzácné
vyznamenání a za Jásku všemi účastníky mu proje
veuoa. Přejeme dobrému oslavenci, aby toho všeho
ještě hojně užil.

Katolickánárodní jednotaproČer.
nilov a okolí pořádala dne 29, ledna v hostinci
pana Jandíka v Lejšovce poučnou přednášku. Před
nášeli tří páni řečníci o thématech velevhodných a
ea ctí mejich shostili. Známý a obl bený v krazích
rolnických řečník p. Dr. Frant. Reyl z Hradce Krá
lové promluvil „O budoucnosti národa“, pan Čaněk
Baben, kočárník v Hradci Králové promlavil „O avor
ném působení všech vlasteneckých pracovníků“ a do
vodil proti různým thesím nepřátel lidu našeho, že
i kněžetvo vším právem účastno jest vlasteneckých
prací Dp. předseda Černilovské Jednoty přednesl od
borně hlubokou řeč týkající se meliorace a regulace,
jež v naší krajině prováděti se bode, vyložil srozn

itelné a velmi obratně účel „Vodního družstva pro
Černilov a okolí“; výhody, jež pro účastníky kynou
jsou nezměrné. Vodní toto drožstvo, k němnž my
šléoka vznikla v naší jednotě blíží se k svému ueku
tečařní pílí a neúmornou prací dp. předsedy jednoty
a epolupředsedy jeho. Jak velikolepý podnik to budezťejmo z toho, že bude třeba zvláštního státního zá

kona pro utvoření jeho, že jest největším v Rakon
sku a z Evropských družetev vyrovná se mu jediná
družstvo Pádeké v Italii. Všem pp. řečníkům vzdává
výbor uctivý dík za krásné a poučné výklady jejich.
Další činnosti spolkové: „Zdař Bůhl“

Od Vysoké. Poslední číslo „Podvysockých
Listů“ je zase plné „Obnovy“. Ovšem mení z toho
žádná škoda. Redaktoru Hejnicovi to neškodí, protože

má aspoň vyplniti čím avě uloupce, které by bez ní
vyplněny byly vystřihanými zprávičkami zjiných listů
8 Obnověto neškodí teprv, protože dělá se jí laciná
reklama na Kutnohorsku, díky které se pod Vysokou
nyní velmi silně čte, tak pilně až to pány na Podvy
socku začíná zábsti do pratů. Nebuďeme tedy zapřá
dati k vůli tomu s Hejnicem žádnou rozprávka, obrá
time se raději k maličké jehv zprávičce, nadepsané:
voloa dvou členů okresní školní rady, v níž začíná
nepřímo agitovatí již pro p. Výborného a p. Špinku,
ponecháraje si asi silnější bubnování soukromé agi
taci mimo i uvnitř místností okresního zastupitelstva,
Nevíme, proč by zrovna zase tito dva pánové měli
býti voleni. Což pak není schopnějších aneb stejně
schopných mažů na okrese mimo tyto dva? Což na
př. pan Švejk od av. Kateřiny, rolník velmi intelli
gotní, rolník, který má pravé porozumění pro potřeby
rolnictva v každém ohledu? O něm víme, neradi slyší
páni mluviti, protože svojí řečí o slavnostech robot
ních přikryl i samotného Dr. Pacáka výborným vysti
žením předmětu frází a třpytivých cetek a což jiní a
jiní mužové rolníci! Snad proto nemohou býti voleni,
že nemají cejch „Podvysockých ?“ Pan Výborný, který
ani na okrese nebydlí, ač školní poměry prý zná
velmi dobře a pan Špinka, který prý má již kolik
referátů, toliv, že neví, co 8 nimi, ti mají býti tedy
nade všecky? Ubohá samosprávo! Ubohé Podvysocko,
který máš jen dva schopné muže a nic víc! O tá naší
samosprávě zpívá se vůbec po celých Čechách pěkná
písnička. Tak v jedná obci se velmi pokročilém okrese
nastal jednoho jitra hrozný poplach. Lidé colí zděšení
přibíhali 2 polídomů, myslíce že za vsí objevili se Prašáci
nebo kdo ví jací nepřátelé. Zbraně se jim blýskají prý
jako oheň a už se kladou ležením.na louce. Hospo
dyně zavíraly slepice předtěmi Ččepicemia pantátové
sbírali kde jaký Šesták, aby ho pokryli. Konečněvšak
odvačlivější vyšli se podívati, co ten nepřítel dělá, A
jaké překvapení, když uviděli, že ti domnělí nepřá
telé jsou jenom cestaři, kteří přišli trochu vypomocí
na senň p. estmistrovi| Jaké právo, ty ubohá samosprávo!

Z Oumoníma u Kutné Hory. v po
uledním čísle „Podvysockých Listů“ objevil se dopis
z Oumonína, z jehož prolhaného převracení volebního
průběhu vidíme hnedle, kdo ho psal, třeba by
sí byl nevyjel dopisovatel ani na čtenáře „Obnovy“.
Takováhle jedovatá péra my katolíci známe velmi
dobře. Jaou to těch pánů, kteří mají ústa plná nábo
ženské snášenlivosti, ale jen pro sebe a ne prokato
líky. Ptáme se jen tolik: má sa 360 katolíků dát ko
mandovat 28 evangelíky? Tady to tlačí, pane dopi
sovateli, že? Statečným voličům Oumonfnekým gra
tulujeme a dáváme je za příklad i ostatním obcím
Kutnohorska. .

Z Kutné Hory. Nový rok nám přinesl
mnohé zklamání, mnohé mrzutosti. Letošní rozpočet
jeat náramně úzkostlivě sestaven. Tak na př. „nájemné“
z loreckého pivovaru rozpočteno na 10.770 zl., ale
bude obec tyto penize skutečně bráti? Mezi „přijmy
mimořádnými“jest „výpůjčka“ obce 350.000al.,
která byla ze spořitelny již v loni „vybrána“,
Občané mnsí platit přirážky v podobě pivního, vinného
a kořalečního krejearu, dále 20 procent k veškerým
přímým daním, pak 6 proc. polních přirážek a konečně
15 proc. školní přirážku, na umoření dluhů 759.736 z],
ze spořitelny bude třeba 6.913 zl. 78 kr., na úroky
ze zap.čítaných obecních dluhův 817.904 zl. 60 kr.
třeba úrokův 32.692 zl, 11 kr. atd. atd. Pro otce města
bude tedy starostí dost a pro poplatníky platů a mr
zutostí už na zbyt. — Z Vídně vrátil ve právě On,
Naše slečny nenspořádali Mu lampionový průvod, dány
prý nevezmou od Nčho cukrlátka za nic a naše usta.
rané vdovy již ty vyběhané plnomocenství mrzí. Ba
i slnžky jsou rozčíleny. V téte všeobecně mrzuté ná
ladě uznává se nezbytná potřeba, obživiti a rozšířiti
spolek Camel. Říští mládenci budou vařitkašičku,
krajští budou abírat „národní dar“ pro opuštěného
„národního“ sirotečka a náš opět vykarýrovaný pan
Hej, který pří papání masička a bumbání pivečka je
sirotečkům z celé duše v sirotčinci nakloněn, ale na při
lepšenoujimnedá Nic, nýbrž všeckodobré podrží nejra
ději pro sebe, ten pán v Kat. Hoře všeobecně milovaný
a malovaný, pomýšlí vážně na změnu povolání. Ve
řejné mínění otrávil dávno, otcům města a svému pánu
nadělal mrzutostí již dost; což aby tak vypomáhal
těm abohým opuštěným červičkům a kojným? Kašičku



by„řece doved! přecamlat, cumel by konečně tské
po dil a při kolíbání by rovněžuměl saspívat: „Hajej,ajej roztomilé poupátko, hajej, pupů, milé roběl“

Pan Pikulík, ten by při těchto nevinných rodinných
zábavách inohl skládati na děťátko i osvědčené otoe
eitaplné verše a možná že by pak od vděčných otců
dostal dodatečně staveniště ne dvojpatrový dům,

Z Klemice. Čilí a činaínaši divadelníochot
níci, kteří nás nedávno pobavilivzornon souhrou sda
řilé Šamberkovy veselohry, uspořádali v neděli, 29.
ledna ochotnický věneček v hostinci p. Deyla. Vedor
sněbové vánici před věnečkem panující byla návštěva
ze Stračova, Sádové a Mokrovous slašná. Hned na
počátku zahájen čilý taneční rej, neboť vesslé, hezké
tanečnice těší každého muže, kterého těší svět. Žen
ská mládež jest lidský svět motýlků a od pradávna
raději se veselí a směje než-li mužové Ženský smích,
zpěv a trilkování jest nevysýchajícím pramenem ve
selosti a upoutaly již mnohého mládenečka jako kou
zelný zpěv Sirén. Což divu, že me stanou mládenci
někdy k vůli dívkám žárlivými, že jeden dá mi za
hrát dříve volenku než myslí a přejí si ostatní a že
ouk z toho povatanou malé řevnivosti a žárlivosti.
Zeneký smích ostatně všecko zase spraví a bračí-li
někdo vzdor tomu, tedy si pomyslíme konečně, že bez
basy není žádná muzika. V Klenici tančeno skoro do
rána bílého a účastnící rozešli se v dobré náladě,
Doufáme, že ochotníci pobaví nás opět brzy sebráním
některé voselohry.

“ *
*

Městské zastupitelsvto královéhradecké
udělilo ve včerejší schůzi čestnému pfedsedoví řemesl.
živnost. besed: a dlouholetému členu zastupitelstva,
panu Josefovi Novotnému, který v městě našem vzor
né působí již 63 let, zlatou Čestnou medaili. Pan rada
Jaroslav Červený odůvodňoval návrh městské rady
ve stkvělé řeči Návrh jeho přijat jednohlasně, — Ne
mocnému městekéma assistentovi panu Paulovi povo
leno na návrh pana rady Jar. Červeného50 zl. od
měny. Úroky nadace páně Collina uděleny letos stráž
níkovi p Josefu Anderovi, který slouží vzorně 8 let.
O nadaci p. Martince přihlásilo ee 14 starých žen,
vdov a dcer po měšťanech. Nadace v obnosu 38 zl.
udélena Straníkové Veronice 82leté, Fialové Anně
80leté, Havelové Barboře 79leté, Vachkové Anně
B6leté a Lorenzové Amalii 82leté. Na místo katechety
měšťanských (a obecných škol) e platem 720 zl. usne
seno vypsati konkurs. Parcelace bloku O., T. a J.a
navržené za ně ceny 3 zl. za 1(-] sáh, schváleny na
návrh pana architekta Weinbengsta. Smí se zde sta
vět domky přízemkové, Rozhodlo se o navrhu na
změnu parcelace bloku E a F a o způsobu zavtavení
rohových parcel těchto bloků na nábřeží Františka
Josefa. V bloku E a F, které patří záložnímu úvěrní
mu ústavu, mají odpadnonti předzahrádky do ulice,
ostatek má stavební plán zůstati v platnosti. Regu
lační a stavební čára budou tedy stejné. Na bloku
F ge emí stavět domy třípatrové ve výši obchodní
školy, Rozbodlo se © výměře školní zahrady v bloku
„I“ (pod akademií) v rozměře 940(7) sáhů; na rej
diště prodejné povolena výměra 9:7(). Na místo měst
ského zvěrolékaře usneseno vypsati konkurs s platem
600 zl.; městský zvěrolékař má býti vřaděn do státu.
úředníků; bude míti tedy přebytečné 20 proc. a pří
slušné kvinkvenálky. Zpráva o revisi účtů důchodů
a ústavů obecních za rok 1897 schválena na návrh
zpravodaje pana poštovního správce Ryšánka a bude
u purkmietrovského úřadu vyložena. O rozpočtu se
bude jednati v nejbližší době.

Věneček spolku na prdpora chudých žáků vyšší obchodní školy v Krá
lové Hradci dne *8. ledna t. r. konaný vydařil se v
každém ohledu. Záhy naplnil se prostorný sál i 800
sední místnosti besední ctiteli Therpsichořinými a pří
znivci spolku. V nerušené a příjemné zábavé setrvali
témář všichni až do pozdních hodin ranních. S potě
čením zaznamenáváme přítomnost předních osobností
zdejších. Tak zejména poctil věneček svojí přítomností
p. místodrž. rada Šolta, p. vrchní rada Rinda, p. vi
ceptesídent Kvěcb, p. purkmistr a předseda kuratoria
JUDr. Fr. Ulrich a ze členů kuratoria městští radové
pp. Jar Červený, Jos. Pilnáček, Jul. Russ, K. Schalz
a pp. živnostenský mmepektorTrapp, red. J. Vávra a
předseda obch. gremia, B. E. Tolman. Mimo to do

stavili se zástapci mnohých místních i okolních spolků,
Výbor spolka vzdává všem P. T. dámám a pánům
erdečný dík a dádá P. T. obecenstro, aby přistapo
váním za členy spolek v jeho lidumilných snahách
podporovalo.

Ze hlavní poretce k příštímaporotnímu
období, které počne v Hradci Králové dne 27, února,
bvli vylosování pp.Čejka Adolf, obch. v Kuklenách,
Divíšek Fr., rolník v Plotišti. František Macháč, rol
ník v Praskačce, František Richter, rolník v Sedlci,
Josef Morávek, rolník ve Vlčkovicích, Schejbal Jan,
rolník v Šestovicích, Václav Novotný, rolník v Semo
nicích, Mrdilek Antonín, hostinský v Studnici, Koráb
Theodor, mlynář v Častolovicích, Fiala Ant., majitel
realit v Kostelci n. Orl., Plašil Jan, rolník v Ličně,
Seifert Ferdinand, obchodník dřívím v Týništi, Schmidt
Fr, inženýr ve Žďáru, Materna Jindřich. obchodník
v Stračově, Kopecký Josef, rolník ve Lbotě u Nového
Města n. M., Baňšek Jan, rolník v Běstvinách, Němec
Jos., účetní v Dobrašce, Vanický Joa., rolník v Hrošce,
Vanický Vít, rolník v Křivicích, Mervart Fr., rolník
v Jemechnici, Schulz Karel, inženýr v Opočně, Antoš
Josef soukromník v Polici n. M., Zeman Adolf, rolník
v Javornici, Bartoš Vůcluv, etarosta a Slemeně, Sa
chánek Josef, továrník ve Vamberce, Stehno Jan, dů
chodní v Kyšperku, Holub Josef, rolník v Lipnici,
Komerth Karel. rolník v Nové Kočbeři, Petter Frani.,
rolník ve Vel. Bukovině, Mally Bedřich, kupec v Ko
cléřově, Koblitr Ignác, továrník v Broumově, Tachau
der Ant., jun. továrník v Broumově, Gottwald Josef,
rolník v Brzicích, Dvořáček Jan, rolník v Litoboři a
Haoniech Fr., rolník ve Vrchní Urlici. Nábradními
porotci jsou pp. Bařtipán Adolf hotelier, Červený
Bobumil prokarista, Eisner Em., Hanuš Antonín, ob
chodník, Jeřábek Josef obchodník, Kastner Alexander
majitel domu, Kopp Jan sklenář, a Gabriel Jan ru
kavičkář v Hradci Králové. Porotních přívadů bude
asi osm.

Filharmonické koncerty zdejšíjednoty
se rozhodně zdařily. Ve středu večer a ve čtvrtek od
poledne bylo městské divadlo přeplněno. Vzácní hosté
dostavili se do obou koncertu z Rychnova, Jičína,
Chrudimi, Pardubic, Červeného Kostelce, Náchoda,
Králové Dvora, ze Žamberxu, Bělohradu, vůbec z ce
lých východních Úech iz Prahy. Filbarmonická jed
nota a zdejší pěvci provedli veškeré skladby přesně
a slečna Marie Vaníčkova z Hrádku dobyla zaslouže
ných triumfů. Ušeobecné byla obdivována čistá její
vokalisace a intonace, mohutnost a barvitost jejíhu
blasu)

Hospodářský spolek v Opočně koná
v neděli dne 12. t. m. o půl2. hod. odp. v Přepyších
v hostinci p. Holance č. 20). valnou hromadu, na. je
jímž programu nalezá se mímo obvyklé formality
přednáška řiditele hospod koly v Opočně p. J. Heinze :
„0 zřizování rolnických skladišť obilních.“

„Národní Lísty“ terdilynedávnoslavnostně,
že žid Penížek není jejich epolapracovníkem ve Vídni.
Pravili jeme, že je to švindl, kterým 8e má svobodu
myslným voličům a čtenářům „Národních Listů“ vy
mlnviti, ža evatým duchem Grégrova grandarnálu a
mladočeské svobodomyslnosti není žid. V úterním 86
zení říšské rady měl však židovský redak'or „Ná
rodních Listů“ nebodu. Za to, že výrokům potlance
dr. Brzoráda tleskal, že jím pak zařivý Wolf clou
mal, takže pan Penížek uznal za dobré dáti se sta
tečně ne rotirádu a pouecheti obranu svou pádným
pěstím poalanců Pospíšila a Leblocha, důstal od před
sedy dr. šlechtice Fachse důtku a vyloučen byl na
zbytek zasedání ze achůzí říšské rady. Tím je ofi
cielně zjištěno,že šid Fentšek byl a je redaktorem
„Národních Listů“, že inepiruje oficielníbozástapca
Grégrova žarnátu helvitu p. Rybu, bývalého člena ži
dovekých časopisů „Herliner“ a „Prager Tagblattn.“
Zasvěcencům je vůbec snámo, še mladočeské po
slance ve'Vídní řídí na drátku a vede politiku celého
českého národa šidovský redaktor Peníšek společně
s křtěným šidovským poslancem drem Stránským,
přítelem a chráněncem Auspitzovým, a že tentýž ži
dovský reduktor Penfžek inspiruje a obbajujs mlado
českou politika v „České Revai.“ jejíž „odpovědným“
redaktorem jest z dopuštění Božího pan dr. Prokop
Podlipský, známý politický kadet, který ovšemprach
nevynalezl, ani trávu neslyší růsti. „Národní Listy“

vytýkají internacionalistům, že jsou ve vleku šidov-
ském a že přijímají od šidů peníse. Po našem ná
hleda jsou , ní Listy“ ještě více ve vleku dj
dovském neš socialisté, neboť bez žida Pentá-
ka, Nene freie Preaue a Berliner Tagblattn by vů
bec rozumu neměly a jejich jiný redaktor, známý ŠÍ
pař pan Karel Tůma prohlásil, če bez židovských in
terátů by nemohly Národní Listy vůbec vycházeti,
neboť ty jim nesou asi čtvrt milionu, takže Grégrově
rodině vynáší přízeň židovská ročně přeu 60.000 sl.
A pak chtějí bodří radikální Čecháčkové, aby grand
žurnál z Marianské ulice řísně mlátil do židů a
Němců a hlásal poctivě heslo Palackého: Svůj k své
ma a vědy dle pravdy! — Ubohá pravdo! Ubohýnárode|

íšská rada odročena.V úterý konala ří4
ská rada dvě schůze. V poslední žadala německá ob-

strakce zraloní 9. 14. stát. základních zákonů a hudrovala proti Čechům. Ve včerejší echůzi usnesla se
sněmovna 160 proti 145 hlasům pravice, že zvýšení
platů státních slabů má nastati od 1. ledna 1899 a
ne teprve od 1. července t, r. Státním slabům ae tedy
platy nezlepší a pravice opět poražena, neboť scházelo
ve večerní schůzi jenom 1380poslanců. Co je vládě
její většina platna, když poslanci v rozbodnjících oka
mžicích jaon doma za pecí anebo utečou ze saně
movny před hlasováním? Čeští poslanci jsou nejie
spolehlivější « právě proto nemají pro vládu a většinu
ceny, kterou by při velkém svém počtu míti mousli,
kdyby věděli, co vlastné chtějí a jak to chtějí. —
Vláda poslala na neurčitou dobu poslance domů a v
v nejbližší době prý budou svolány zemeké sněmy.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Kralove, dne 25. ledna 1899. 1 hl.

přenice ul. 7:60 až 800, žito al. 5.40 až 5-80, ječmera
450 až 6-0Ď, oves zl, 2:40 už 800, proso zl. 480 až
000 vikv“ «l. 490 až (00, brachu zl. 7:80 až 1000,
čočka zl. 1200 až 1400, jáhly zl. 900 už 000, krup
8:00 až 21-—, bramborů zl 1510 až 140, máku 19 zl.,
lněného semene 7-25 zl., 100 kg. žitných otrup 5-26 al.,
1 kg. másla čerstvého U 95 £l., 1 kg. sádia vepřového
080 si., 1 kg. tvarohu 0*14 zl., 1 kopa zelí 000 sl.,
1 kopa kapusty 0-80 sl, I hl. cibule 2:40 sl., 1 kopa
drobué zeleviny 1:20 sl., £ hl. mrkve 0-70 al., 1 hl, ja
blek 0:00 2l., 1 h!. krašek 000 zl.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

sve středudne 8.února o2. hodiněodpoledne
v diecásním apolkuvém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tří

da č. 300 I v Hrrici Králové.

Dr.Jan Soukup,
předseda.

Dr.František Beyl,
jednatei.

DA mamddmá (drumímázka:Kotva.

LIRIMENT. GAPOIGI GOMF.
z Riohtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utičující natírání; jest
nu skladěve všech lákárnách za 40 kr., 70 kr. 1 zl.
Všeobeoně oblíbený tento

domácí prostředek— LL
žádej vědy jen v původních láhvích enaší ochrannou
známkou„kotvou“ z Biohtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve a touto [oN
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřbra lékárna „U zlatého lva“ v Praze,

ESobEolR

PN

zhotovují se dle potřebných rozměrů v každé libovolné velikosti ze
vzorkovaných neb květovaných koberců metrových, a sice tak,že fignra
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:

Koberce manilové, vkusně vzorkované, na obou stranách k upotřeben
65 cm. diroké, metr 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 ee hodícíbarvyfialové==
65 cm. široké, metr 1 zl. 10 kr.

lonových a k účelům chrámovým velice vhodných 67 cm. široké metr 1zl. 50 krj
Koberce plyšové, velice nádherné metr 2 zl. 60 až 3 zl. 50 kr.

Koberce jednobarevné bordeaux úplněvinčné,silnédvoustranné,bez
jakéhokoli vzoru 100 cm. Široký, metr a sl. 25 kr.

Vzory koberoů oltářních zasilá na požádání franko

JAN STOUPA V PRAZE,
Václavské náměstí č. 32. 259.3

ERTOnboekTOodpopánobn9508006000DjD0E980CE
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původu animálního a minerálního
nejosvědčenější, nejepolehlivější a nejlevnější

hnojivo, sušená a jemně práškovité pro všecky půdy

s přesně zaručeným obeshem kyseliny fosforečné ve vodě rozpustné od
10—26"/,. Zajišťují rychlý účinek a nejvyšší výnosnost

=== k jarní setbě=
nanahraditelné, ani dvojnásobným mnošetvím kyseliny fosforečné.

v citrátu rospustné; — dále:

kostní moučku, chilský ledek, síran amonatý,
selnaté, štrassfurtský kainit, specielní hnojivo pro

bliny a okopaniny (kulovatiny).
Poštornskou sádru saperfosfátovou ku vrchnímu hnojení jetelišť a kon
servování chlóvské mrvy, pícní vápno fosforečnan vápenatý prostý

chloru a arsenu)

dodávají správně za nejlevnější cenu

továrna na kyselinu k $ G H R A M v Břeclavi-Poštornésírovou a umělá hnojiva a v Liskn-Roztokách.

Ústřední písároa: EPRRA FTA, Jindřišská ul. 27.

soli dra
sté
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YeSvitarechALBERT R. ŠŤOURAČ.
Cestující se přijímají na stálý plat 1 na provisi.

== 2

PAPO

(enníky zdarka

Sedwkrát prvními cenami vyznamenaný

pmělenký závod JDS. KLASG0
v Hradoi Králové

vedle hotelu »Merkur“ doporučuje veškeré nejnovější

obrazy a zrcadla
v nejrozsáhlejším výběru ve skvostných rámcích vlastní výroby. Ze
jmena obrazyMadony a Krista, právě vydané„zvolení Jlěíka

Poděbradského“, „Oldřich a Božena“ atd.

„5 výhodněji než jinde. “gjišj

Oltáře a veškeré práce kostelní provádí se přesně dle slohu
-olidně a levně.

Dále odporučají svůj nové zařízenýobchod papírnický
se všemi druby papíru a potřebami psacími a kreslicími, lístky

u pohledy, alba, kasety utd, atd.

E" Skrostné novépohledydvojité"Ji
»EFFanorama Elradeo K rálovéě«

== vlastním nákladem.

Hlavní sklad koloniálního zboží ve velkém
© hlavní sklad všech druhů petrolejů ©

různých známek za ceny tovární

v Hradci Králové,
Hlavní náměstí.

Velectěnému obecenstvu doporučuji svůj hojně zásobený sklad
oukru soli a veškerého osadníckého zboží.

Hlavnédoporučujikávy v pětikilogramových ba
ličkách různýchdruhů proti dobírkáma vice:

Santos balíček Ď kg 6 zl. —
Viktoria jemné chuti dkg . 5 zl. 60 kr.

Manilla bkg . 6 sl. —
Středoamerické druby

kávy vícedrobů hkg, 6 1. —
Honduras 5kg -< A260 kr
Lagnaira 6 kg .. ——
Guatemala Bhg . .- 721. 50 kr.
Java holandská big . 8 1. —
Guatemala velejemuá| Ó kg 8 sl. BO kr.
Menado apret. Gkg . 8 zl, 50 kr.
Monado jemné Ďkg.. 9 +150 kr.
Geylon pravý bkg . 9 zl. 50 kr.

reg-Kávypražené W
na přírodní cestě bez přimíchování vody a různých praeparátů
kg zl 120, 1.26, 185. 145, 1:65, 160, 1.70, 1.80, 190, 2—

210, a 2 zl. 20 kr.

Dále nabízím oogmaey, všech drabů JIkéry, právý jamalský
rum, srěmskou slivovici, "různé druby nejemnějších čajů, hro

, mandle, koření a dulší druby zboží du oboru toho spada
jící. Objednávky ma venek se vyřizují přesně, co nejpečlivěji a

97777 EDUARDŘEZÁČ.

Křestní listy
„ex offo

40 kusů 30 kr.
nabízí

Bisk. knihtiskárna.

NRRNENRNUAnj
V. Vacek
zárod

školkářský

v Pamět.
niku

u Chlumce

nabízí pro zimat a jarní
vysazování stromy ovocné
vysoké i kraky, sazenice pro

živépov, křovinyozdobné,konifery, divoké —stromy
pro stromořadí, pláňata atd
Statisíce sazenic v zásobě
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma

€3C363[|E3OGE

Pro dobu

postní
nabízíme: ©

Křížová
cesta

Pána našeho Ježíše Kri
sta. Z pramenů Českých
čerpal a českému lidu
katolickému podává Ant.
Kaška, farář v Chlenech.

Straa 20 — 8!
Cena 3 kr.

„Aezapomeňí
Šestero řečípostních, jež
r. 1896 žákům svým ko
nal prof. Jos. Mulitký,

kuěz církevní.
Stran 40 — velká 8",

Cena 80 kr.

Křesťan
Nejsvětější Svátosti

posvěcený.
Sestavil AbbéA. Henry.
Dle 3. vydání přeložil
Vojt. Kameš, far. v Chře
novicích. Stran C14 — 89.

Cenabrož. výtisku 70kr.,
vázaného v | celoplátně
90 kr. — frankoraně o
10 kr. více. V kůži vá
zaný výtisk za 151.30kr.,

franko 1 sl. 45 kr.

Dikihiskárná
v Hradci Králové,

I0BOBOAGL

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve ové vlastní dílné na umělé truhlářské i čalou

nioké sboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
Ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

deného

Be“ pérovky a žíněnky, 08
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

frane. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

KUCHAŘSKÁ e
%| OŠKOLA

Sepsala Marie B. Svobodova,
ve Zvoli u Jaroměře.

Dílo toto jest co nejlépe doporučeno
sl. správami hospodářských i hospodyň

kých škol, mimo todošlo spisovatelkyui mnoho po«
ohvalných uznání, jež sonblasné praví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsabu velice levné, že
se každé domácnosti vyplatí, ano jedna paní píše, žeb
touto knihou nabyté védomosti nezaměnila ani za 100 z
a že šťastná nevěsta, jž Be do výbavy dostane.

Celá kniha čítá 929 stran velké osmerky
jest v komisi pp. Bursika a Kohouta, knibku
peotví české univorsity v Praze.

Krámská cena 4 zl. G0 kr.; u sepisoratelkyně u
zlástní požádání také v ceně mírnější afranko. 1928

Výbornou chuťkávy docilite

přísadou

: Yydrovy

Dlabačovi české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
= ! kg 80 kr., W—zl., 1220zl.

Císařské suchary
3 kg 1ěo zl.

Čajové zákusky
: kg 150 zl., 180 zl, 210 zl,

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 260 zl.

Velkývýběrenkrovinek na vánoční
stromek krabice 1'— zl. až 4'50 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, enkrovimek ku bo
stinám a pod.

Poštovní sásilky Akrát denně od 5 si. počínaje
franko stanice.

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

věoné loterie

Ú- Kupujte české losy. -08

výstavy archi
tektury a Inže

0 sy nýrstvívPraze.
Mnirfin:Demantový šperk

v ceně 25.000 korun.

Čelkem 2000 výhor v ceně100.000 kor,
Cena losu 1koruna,



Akoiová továrna
na vyrábění

srojenýchhnoji

nabízí pánům hospodářůmsvé osvědčené
druhy hnojiv. Zvláštěupozorňujeua své

superioslály,
chilský ledek a složitá hnojiva

k řepě, k řepce, ke Inu, k vínu atd.

na hnojivo na luka a na super
fosfátovou sádru

k pícním rostlinám.

Čistá kosťová moučka
pro veškerý dobytek.

MW-Cenník na požádání zdarma
a vyplacený. i

mOKA
"|„ soukenik

Jdl Horák, vRychnoreo.K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látkyjna 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!OKA
pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.Cognac
z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po

Čopnac“ 21"75"40

Slivovici starou 3 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

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě:

. Čognac, 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 r 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.

ORB*>Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15procent.iy

WE“Nejlepší<

sováckou slivov!
obdržíte jedině ukřesťanské firmy

M Nesňal v Uherském Brodě
Morava).

Josef KrejčíkwPraze;
17 omělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, č. 612-VIL
Sklad Eliščina třída 0. 24.

doporučuje uakvě
vá chvalné smámé: Bochy, oltáře, křížové

jesle, Božíhroby, kříže, kazatelny,zpověl:aloe, kříjtelny, konsoly,svícny, Iwstry, pulty
atd. dle slohu kostelů“ 2365

Renovace starych oltářů a kostelních
zařízení.

nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně
franko.

Původní

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojoč zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a otřibřené saěseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou 86 již avócené se atvrzením Jeho bískupské Mi
losti, Starý závod můj může se vykázati četnými pochval

nými přípisy P. T. zákazníků a Odpornčnje se tedy kzakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na ar. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě

tější, pateuek atd. co nejvíce.

MP“Založeno 1843."0
JAN KALIS,

hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
doporučuje

svůj hojně zásobený sklad zlatého a stříb. zboší,
hodin kývadlových, kapesních v cenách mírných

a se zárukou.

k KŘRÁRÁŘK
Do Hradce Králové a okoli!

Dorolujl si P. T. ctčnému obocenstru osná
miti, že otevřela jsem v Hradci Králové v Jifs
kocd tHídé č.297 ©domě p. Jas. Mike

obchod prádlem a plátnem
a odporučují týž co zde toho druhu nejlevnější.
Košilo střihu vyzkoušeného, límce, manžety, ru
kavice, punčochy, ponožky, šle, prádlo dámské a
dětské. Vzorná domácí práce. Výbavy pro
pány a dítky zhotovují se přesně dle vzoru a
míry. Zástěry ku hyňské a vzdobné, spodní sukně,
stolní prádlo bílé a barevné, ručníky, kapesníky,
krajky, vyšívání švýcarské, přetisknuté látky k vy
šívání, šifony, Širtinky, plátna prostěradlová, jemné
séby, grádle, damašky, sýpky, kanafasy, piky,
b.rchenty, a veškeré v obor tento spadající zboží
rukodflné. — Ujišťuji, že jedinou snahou mojí
bude obsloužiti P. T. obecenstvo vědy dobrým a
solidním zbožím v cenách továrních, při malém
zisku a tím si přízeň a podporu pánů odběratelů
zabezpečiti. V téže pak doporučuje se

a veškerou úctou

Irena Kubíčková.

—————
TABULKY

s modlitbami:
k požehnání „Panem de coelo',

po měl sw. „Zdrávas Maria“,
do sakristie s modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch

Krásné Proredení písmem i způsobem misaálovým. Prodávají se nalepené (po 15 kr.) | nenalepené.

První dvě tabulky v úhledných černých deakách 60 kr

Objednávky vyřizuje

Biskupská knihtiskárna.

při nedokrevnosti atd. lékařsky doporoučena. — Nejoblíbenější

U



Pryč od Říma.
(Dle přednášky v jednotě katol. toraryšů pro Obnovů

zpracováno.)

Slova tato stala se nyní heslem prušáckých
Němců pod velením Wolfovým. Bobužel, že mno
bé české časopisy svláště pakNárodoí Listy, takto
a to již po dlouhá leta 1E oárodu českému volají.
Je to tedy podivné divadlo. Wolf a Klofáč, Schě
nerer a Tůma leží ci v náručí. „Dae warme deuteche
Herz“ — teplé německé srdce — Wolfovo a „vla
steneckým žárem roznícenó srdce každého věrného
Čecha“ — dle vzoru N. L. — jednou tašbou hofí:
„Pryč od Říma“.

Jen ti „studení klerikálové“ nechtí tomu
rozumóti. A proč? Ina, proto, že jsou studení, to
jest, če se nenechávají unášeti jen ohnivým citem,
nýbrž še uvatují vše chladnou rozvahou rozumu.

„Pryč od Říma“. Co by z toho měl jedno
Hlivý člověk, kdyby se odtrhl od Říma? Tak táže
se rozvážný katolík český nejprv.

Nedávno pravil avatý Otec Lev XIII. ku ka
tolické římské šlechtě: Hleďte ei zachovati ví
ru. A není to tak těžké. Víme-li, že Bůh promlu
vil, vše ostatní důsledně z tobo plyne. A tak to
mu skutečně jest. Lehko může ae dějepisem pře
svěděiti každý, že Bůh promluvil, to jest, že nám
ekrze Krista ohlášena jest bezpečně pravda. A
kdyby to pak žádalo sebe více pokoření se a po-,
nížení lidského rozumu, jakmile Bůh promluvil,
chceme-li pravdu, musímo ji bledati v tom, co

nější promluvil. — To je přece nad slunce jasnější.
Ale jak se až i nám dostává toho, co Bůh

promluvil? — Již i v Obnově jeme na to více
kráte poukázali. Nechtěl li Bůh promluvíti nadar
mo, musel 8e o to postarati, aby až do konce vě
ků mlaveno bylo lidatvu to, co promluvil A proto
my katolíci zcela důsledně pravíme, že mluví i na
dále akrze ty, kterým řekl: Jděte wčte všecky ná

„rody. Jsou to apoštolové s Petrem v čele. A ti žijí
re svých nástapcích biskupech « nástupcem Pe
trovým, biskupem římským sjednocených. Neboť
nejvýš moudrý Bůh masel se postaratí o pravdu
obzvláště tenkráte, když povatanou 0 ni Spory.

- A to činí tím, že chrání v rozhodné ehvíli Petra
1 v jeho nástupci, aby nebylo zfalšováno to, 00
Bůh promlnvil. A tak se stal nástapce Petrův,
biskup římský, nejvyšším strážcem a očítelem ;

povdy. Odtud to přísloví,jež vždy od katolíků |le sv. Augustina bylopevně drženo: Řím —to
„jest nástupce Petrův — promluvil, pře — o prav
du —jest ukončena.

Ovšem se to lidskému rozumu zdá něčím,
co jej zotročuje. Alo žádné jiné pomoci neví. Jen

„ve apojení „s Římem“ drží se bezpečně pravda

náboženská. — Kde se provedlo to heslo „pryod Říma“, tam se více nebo měně až posud vědy

pravda 8blady smisila, debo mysli lidí nejistou se
stale, ano až i úplně ztračena byla. Nejpádnějším
toho dokladem jest právě ta směsice bludů v hla
váth Mdských ra doň naších. „Ptyč od Říma“
provedlo se zvláště protestantstvím v šestnáctém
Wtolétí. A následek toho? Brzy počal věřiti každý,
“60 sm Uhtěl, takže so nadělalo „církví“ mnoho
gét. Z toho. povatala pak nevěra v Kriste, na ko

"nec i v Boba. „Pryč od Říma“ venele se hřičelo,
"8 nyní? Nyní smutně se hledí na tu ararchii v

ohledu duchovním, v oboru pravdy. „Pryč od Ří
" ma“ bylo by tedy i pro ty, kteří dosud katotky

zústali, tolik, jako: Pryč ed bezpečné pravdy, 4
-přenálla pryč od Krista, pryč od Boha. A poně
„vadě pravda jest nejďrážším statkem duše lideké
-a Wáklsdem blaženosti Jeho, -zmamenalo by to, ja
ko: Pryč » pravdou, pryč mblašenoští duševní.
Hiedejee břaho jem ve vinyslných roskošíchi Co
nám do pravdy! Zvířata se o pravdu -taky nesta
tají buďmeraději avířaty.

A proto za dnů mašich málopédají jiš na
wábu ti, kteří odpadli od Říma, ale Krista anebo
Boba — ovšem dle svých různých církví a náhle
dů — 'se držeti ohtí. Dnes již spatřujeme lidstvo
k -úplnému rozlišení spěchající s besly: K Bohn

-anebo pryč od Boba. Ale jen tem, kde sůstaně v
- platnosti zásada: Pevněs Římem, sůstane též pev

mě státi víra v Boha. .

Pryš 'od a 7" Co by z toho měla rodi
. na? Víme, še nejvyšší, mejčistší a nejvznošenější,

Me taky nejpevnější nauky a zásady o manželství
a rodině má církev katolická, ten „Řím“. Man
želštví jest „Římu“ obrazem milostiplného a nej
čistšího spojení Krista a církve k plození dítek
Božích, budoucích patřením na Boba na věky pře
blažených tvorů. To nejnižší jest tau nesmírné
povznešeno, posvěceno. Jest to nejen něco posvát
něbo, nýbrž svazek manželství jesti sám svátostí;
a poněvadt jeden jest Kristus a jedna církev a
spojení to nerozlučitelné jest, jest manželství dle
učení „Říma“ avazek jednoho muže 8 jednou man
želkou a jest nerozlučitelné — leč smrtí. — Tím
ale jest spolu nejbezpečnější ochranou apolečnosti
rodinné, ochranou ženy, ochranou dětí.

Ale kde se zvolalo „pryč od Říma“, tam 80
též svolalo: Pryč 8 tou svátostí manželství. Luther
p. p. nestyděl se učiti: Manželství není nic po
svátného, nýbrž jest jen tím, čím je obyčejné ge
smlouvání (Hantierung)! A proto muselo takto
k zvířecí sprostotě snížené manželství státi 8e i
rozlučitelným a na konec i „civilním“, to jest
smlouvou před úřadem asi takovou, jako když ku
pujeme dům, pole atd.

Děsné následky se znenáhla dostavily. Pro
testantsví začalo manželství rozváděti, a státy za
čaly civilně oddávati a dovolují čím dále tím leh
čeji rozvody. Žena nestoudná páchá cizoložství,
aby mobla býti rozvedena. — Muž prostopáěník
nasytiv se zubožené a sestárlé čeny vyhazuje ji
£ domu i s dětmi. Chláč a vášeň nejnižší staly se
„sákonem“, ponížení a novopohanské zotročení
eny stalo se něčím, co prý patří k svobodě, roz
bití rodiny a utlačení v zbýralém a kamenném
erdci něžné lásky k dětem nazývá 8e rozlomením
pout římských, a tak 8e stupně na stupeň se kle
sá až k tomu, co ani u všech zvířat se nesbledá
vá. „Volnost lásky“ říkají tomu socialisté. V sku
tečnosti jest to ovšem volnost zvrhlosti. „Pryč od
od Říma“ značí tedy v posledních důsledcích asi
tolik, jako: Pryč s manželstvím, pryč s rodinou.
Tím ale je též řečeno: Pryč a mravnosti a 8 civi
lisacl. Ať žije divošství.

Pomijejíce zde, že volání „pryč od Říma“
je ve svých důsledcích též voláním, pryč s tím,
co Řím, Lev XIII., jako nejvyšší učitel nedávno
ohlásil z jedné strany na ochranu majetku, z dru
hé strany na ochranu pracujících aslabých: „Pryč
od Říma“ jest v kovolch svých voláním: Boj všech
proti všem, silnější vítězí, není práva. není milo
srdenství. A ať nenamítají protestantští páni pa
stoři, že přeháníme, a že není jedno Říma Kri
stus. Víme to zajisté. Ale kde není „Říma“, tam
mizí Kristus, jak jsme svrchu pověděli. Kde není
„Říma“, tam, jak nedávno kazatel latherský Stě
eker vyznal a vyčetl, je církev „státní“, nemá
potřebné volnosti, panovník je její pán i ve vě
rónce, tírkev ta novniká do lidu, jest ochromena.
A proto dle Stěckra je péče katolické církve o
dělnictvo ve emyslu Lva XIII. již nyní tak stkvé
lá, že pokusy protestantův v tom ohledu daleko

zadu zůstávají. A obzvláště čeští kazatelé evan

ju nemohou upříti, že u nich žádné veřejnépnosti v oboru sociálním mepozorujeme. Je to
snad též tím neblah
jedním z h'avních b

„PryčodŘíma“.Coz toho mánárodnáš?
— Zkusil to již. Husitství bylo tím voláním „pryč
od Říma“ nejptve. A co mělo za následek? Roz
tržení národa v přemnohé sekty, až i nemravné
(Adamité), zpustošení vlasti, sesurovéní mravů,
Bklesnatí úkolatví, ale i samé kališnické církve,
takže právě v ní ozvala se touha: Zase k Římu.

Pryč od Říma“. Zkusil to národ náš po druhé.
Čeští bratří, kalvíni a luteráni, Češi 6 Němci spo
ili se obzvláště v první čtvrti sedmnáctého sto
letí. A co z toho bylo? Bílá hora; zmoření náro
da -až k smřti, a zachránění jeho jen tím, že 8e
až do kořene nepodařilo to „pryč od Říma“ A
dnes se to křičí zase. Dnes zase Němci i Češi
avorně volají: jen v odpadu od Říma jest spása.
Lother a Has — ovšem Hus skarrikovaný (jako
na posměšném obrázku malovaný) — jsou nyní ve
vlasti naší bratřími duchovními! ! Kam jsme dali
rorum? — Katolíci praví: Tím vším pracujete
na seelaboní nářoda, ale i přímo pro Prusko. Právě
nyní nejméně jest na čase kříčeti: „Pryč od Ří
ma“. — Ale nel

Povídá se, že jistí Němci u nás placení jsou

jich vychováním, jehož
jest: Odpor proti Římu.

s Pruska. Což divu, že se mluvívá, že ijisté listy
české mají plat z ciziny. Dějiny ukazují, že pe
níze opravdu dělají „nadšení“, jako před Bílou
horou dělaly nadšení statky, jež katolíkům pobralí
velikáni českobratrští a protestantátí.

„Pryč ed Říma ?“ Co z tvho má míti Ra
kousko? Inu, dle Wolfiánů mělo by tu čest býti
provineií — zemí — velikóbo Pruska. K tomu
80 nepokrytě pracuje.

„Četli jsme, že byrokracie nyní všude proti
tomu heslu „Pryč od Říma“ pracovati má. —
Mojíce jako ústavní občané právo své mínění říci,
pravíme a to z náklonnosti k dynastii a říši: Tím
způsobem se mnoho nedokáže. Nemoc má hlubší
příčinu. Josefiniemus a po něm liberalismus byl
státem samým národům větípen. Josefinismus a
liberaliemus byl tím voláním: Pryč od Říma, celý
stát od Říma. K tomu vedly a vedou školy, zá
kony interkonfesijní, k tomu pracuje tisk. V cel
ku tedy přes sto let. A nyní? Nyní na konec má
„Řím“ zase pomahati státu na noby!? Áno po
mohl by, ale vychováním nového pokolení, srdeč

ným připnutím se státu k Bobu, Kristu a církvi;zkrátka odřeknutím se bludných cest od Říma
vedoucích a úplným obratem ku pravdě. Byro
kracie sama s tím už nic nesvede, obzvláště ne
ta, která právě pod vládou hesla „pryč od Říma“
školou liberální vychována jest a v srdci si z to
bo „pryč od Říma“ sama mnoho nedělá.

Starověcí antisemité.
Protižidovský ruch znám byl již starým Egyp

tantm, Syrům, Assyrům, Babyloňanům, Peráanům,
Řekům iŘímanům, Jakýmsi starověkýmDrumon
tem byl gramatik Apion, který hlásal rach
protišidovský v Alexandrii a v Římě. Pan F. Jaroš
uveřejnil v časopise historickém dle spisu Theod.
Reinacha zajímavou stať, z které ehledáváme, že
antisemitism starověký a novověký jsou si dosti
podobnými.

Jako francouzský antisemita a hlavní odpůr
ce Dřeyfussovců Drumont vytýká židům, že dělají
obilní obchody na ujma chudého lidu, podobně
hlásal Apion. Tak jednou mělo býti v Alexandrii
rozdáno mnoho obilí — ale nebylo, poněvadž se
bo většina ztratila. Apion dokazoval, že židé pod
platili úřední rozdavače — a obilí si ponechali.

Dnes mluví se mnoho 0 ritnální vraždě, byť
se tomu i nověřilo. Není to však výmysl kleri
kální, jak trrdí liberálové, neboť v starých dobách
mlavili o ritualní vraždě již epypteký pohanský
kněz Manethon, Řek Damokritos a Apion.

Moderní antisemité dovozují, že sočialní de
mokraté jsou v službách židovských. Před 2000
lety dokazoval Apion, že proletariátalerandrinský
byl zakoupen židy, aby nežidovské obchodatky
stíhal a poškozoval. Také skutečač v Alexandrii
vypukly vážné výtržnosti a v těch ušetřeníbyli
pohrom — jen židovští boháči.

Dnes píše se mnoho o lichvě židovské. Apien
dovozuje, že lichva byla starým žiďům něčí jako
krev, co potřebovali nutně k životu a bez čeho
žida si nemobl vůbet předataviti.

Za doby dnešní uvádějí statistikové, fe celé
státy jsou finančně závisly na Rothechildeoh a ji
ných židovských velkobobáčích.

Apion pak praví: chce-li císař římský vě
děti, odkud mu plyne vážné nebezpečí, pak mu
ukazuji oa židy. Tiše, cestami a prostředky ne
nápadnými blíží se až k samému trůnu. Mejí všude
své lidi a podplacené nábončí. Jednoho doe císař
pozná, že je největším dlužníkem židovských spe
kulantů.

Stále poukazuje se k tomu, že židé dosud
tvoří národ mezi národy, že se nepřispůsobují
svému okolí, že trvají na svých tradicích. Apřou
praví totéž: „Všichni národové od Římanů poho
řeni smísili se a splynuli 8 obyvatelstvem, jen ži
dé ne. Stojí tu stále vedle nás a mezi námi, alo
nikdy ne 8 námi“.

Dnes volá se co chvíle: Šlápnete-li jeďnomu
židovi na kuří oko, ihned se ozve všecko židov
stvo, viz třeba Dreyfussovu afóru.

Bylo tak už dle Apiona za dávna: „Žid ži
da chrání až do posledka a obrání bo i tehdy,



Když je o veliké jeho vině přesvědčen. Má-li býti
žid potrestán, ze všech stran
věrci všemožné kroky, aby ho před trestom za
chrácili“. .

Za časů našich učí antisemité: semité mají
zvláštní vlohu: hospodářsky z poměrů těžit. To
po nich nikdo nedovede, jest jim to vrozeno. A
tím jsou právě nebezpeční. Apion děl podobně:
„Žid je zvláštní tvor, špína na povroh a ponížený,
ale přitom velice mativý — tof má již v povaze.
A dovede každého obelstit, dříve než se kdo toho
naděje. Židům nelze se brániti jen obvyklými pro
středky, chytrostí a rozumem. Toť je docela lid
zvláštní a proti němu proto je třeba i zvláštně
vystupovati, nemáme li býti od něho úplně utlačení.

A dále dodává Apion: Židé drží se pevně
svého náboženství. Je to až podivahodné. Jiným
bohům se posmívají, uvadějí je v neúctu a ne
vážnost a kazí lid, ale sami jsou až úzkostliví na
své obřady náboženské a nedopustí, aby někdo
cizí se jim do nich mísil. Zdá se vůbec tedy, te
jim na tom záleží, aby jiné připravili o jich bož
stva a tím učinili je nevázanými a nešťastoými,
kdežto sami jen chtí při uctívání svého božství
zůstati šťastoými. Jen neprohledaví toho nemohou
neviděti. Též dnešní antisemité, ať katoličtí, pra
voslavní neb protestantští viní semity, že noúctu
k Bohu a víře, smyslnost, požívačnost, nevázanost
a nevěru šíří hlavně židovští novináři a apisova
telé. —

O ženách židovských praví Apion: Židé ve
dou rádi obchod se ženami, -ale ne se svými. Na
své ženy jsou pozorni a nesou těžce, když některá
z nich se pohřeší. A když již židovka stane se
milostnicí, dbají o to, aby dostala se muži moc
nému a vlivaplnému, a aby pracovala jen pro věc
židovskou. Takové ženy oslavují pak ve svých
modlitbách a písních a slaví je za vzor ostatním.

Rozumí se, že měl Apion mnoho nepřátel.
V samé bohaté Alexandrii byly dva tábory, jeden
stál proti němu, drubý byl při něm. Jedoi ho vy
nášeli jako muže vznešeného, učeného, výborného,
který má cit pro lid. Jiní líčili jej jako darebáka,
sváděče, podvodníka a lháře. Židé stěžovali ai naň
a na alexendrinský lid při samém dvoře císat=
ském, ale Apion se proti nim hajil.

Jisto jest, že byl Apion muž velice vzdělaný
a že vynikal nad své současníky. Psal učené ko
mentáře k Homerovi, psal dějiny Egypta, a dále
eložil celou řadu prudkých pojednání o židech.
Jako Cicero v Římě byl hlasatelem antisemitismu,
tak byl Apion zase v Alexandrii. .

Proti Apionovi vystoupil židovský apisovatel
Josephus Flavius spisem „Contra Apionem“,
Josef Flavius vylíčil nám, jak známo zkázu židov
stva a Jerusaléma. V spisu tom vytýká mnohé ži
dům, ale přece jen své rodáky bájí a nad jich
zkázov a rozprášením běduje.

Stelivo rašelinové.
Toto odporučuje právem chradimský „Ho

epodářský List“. Udává, že slámové atelivo vsákne
dvou- až třinásobné množství močůcky, za to však
rašelinové stelivo vaákno až osmkrát tolik kapa
liny a tuto před veškerými ztrátami chrání. Proto
doporoučí se k uschování veškeré močůrky a k do
konalému upoutání prchavého dusíku, aby se vedle
obvyklé, ku stlaní používané slámy používalo též
něco steliva rašelinovéhu. Dle právě provedených

kusů možno použitím steliva rašelinového u 10
ů hovězího dobytka zacbrániti ročně před

uprchnutím as 120 kg dusíku, jenž má cenu 60
až 70 zl. Nabyde se následkem toho použitím
steliva rašelinového výtečného, na dusík bohatého
hnoje, jímž 8e zejména u zemáků a u žita ekli
zeň o 10 až 20 proc. vyšší docílí. Rašeliny pou
žívá 8e — ovšem vedle současného použití slámy
— 1'/, až 2 kilogramů, u koní 1—1'/, kg. ua
kus denně, čímž upoutá se 12—20 kg. močůvky.
Avšak přísada steliva rašelinovéhu nejen že za
braňnje úplně unikání dusíku a močůvku dokonale
vsakuje, nýbrž ona též chlévský huůj konservuje
a následkemtobomáveškerévlastnostik docílení
výborného chlévského hnoje. — Redaktor „Obno
vy“ upozornil hospodáře na rašelinové hnojivo již
před lety, neboť na panstvích jihočeských i rol

nických statcích měl příležitost přesvědčiti Be ovýtečných účincích rašelinového steliva. Toto se
vyrábí zejména z méně setlelých vrstev, kterých
je hojnost na jihočeských Blatech, na Hornoplán
sku, na Třeboňsku a na Novohradsku. Zemědělce
naše bude snad zajímati, jak Se rašelina na nej
rossáhlejším českém rašelinovém poli dobývá a
ve stelivo upracuje.

Asi */, hodiny cesty od nádraží novohrad
ského nalózá se výměře 98 hektarů rašeliniště,
kde ne „borky píchají“, t. j. zvláštními rýči raše
lina dobývá. Náhorní elatiny v těchto místech ob
nášejí asi 346 hektarů. Ložiska raželinová jsou
3 až 6 metrů mohutná a rašelina se stále v nich
tvoří, tak že jsou zde téměř nevyčerpatelné zá
soby rašeliny. Ložiska patří br. Karlu Buguoyovi.

Rašelina má veliký význam národohospodář
ský a zasluhovala by, aby se jí zvláště v kruzích

malorolnických věnovala větší pozornost, než dosud.

Nejvrchnější
lékaři a zahradníci, fové užívají jí k lásoím
slatinným př. rosličoých nemocech; léčivé účinky
alatinných lázní jsou již dávno známé. V zahrad
nictví jest elatinná země velmi důležitým činite
lem, jsouc jediným prostředkem k umělému pě
stování azálek, kamelií, růží alpských atd. Mimo
to mošno slatinné země použítí ku zkypření půd
a za hnojivo k jiným rostlinám. Naprosto vě
nutné jest, aby slatinná země byla dobře vyleželá,
poněvadě čerstvá, nevyleželá jest rostlinám čkodhi
vá následkem obsažených v ní různých kyselin.

Spodnější vretvy rašelinové používá se k vy
rábění rašelinového steliva a drti rašelinové, nej
opodnější vrstvy pak se používá za palivo. Sklár=
ny okolní potřebojí asi 4,000.000 borků, sklonníky
braběcí asi 300000.

Dobytá rašelina (píchané borky) se narovná
do mužičků (pyramid asi zo 17 cibel se skláda
jících), které se nechají dobře vyschnout. Na jaře
a v letě přivážejí se borky (cihly) po 70 cm. či
roké, 48 km. dlouhé dráze lesní k továrně ua ra
Šelinové stelivo u nádraží be nalezající, kdež se
srovnávají ve velké pyramidy. Z těch rovněž“po
úzkokolejné dráze se přivážejí přímo do továrny.
Elovatory zvedají cihly nahora do mlýna, kdež
8e rozcupají a pak se nechá cupanina přeběhnonti
přes sýto; drť rašelinná akrz ně padá pod sýto a
emetá 8e v hromadu, rašelinové pak atelivo, dobře
roztrhané a rozcupané, házejí dělnice do lisů,
které je lisují do balíků, jež ae latěmi (prkénky)
a drátem pevně stahují, tak že balíky, mající
dělky 100 em., výšky 62 cm., a šířky 80 om. a

jponce asi 150 kg. těžké, dobře se k transportuodí.

Továrna hraběcí, opatřená parním strojem o
50 koňských silách, zpracuje nyní ročně 200 va
gonů A 10.000 kg.

Rašelinové stelivo pozůstává z vláknilého ple
tiva beze všeho prachu. Co do množství spotřebuje
se ho 80 až 100 kilogramů pro jednoho koně ne
bo jeden kus hovězí. Stelivo rašelinové má veli
kou vojmavost. Vnímá až dvanáctinásobné množství
vlastní váhy. Sláma a jemná dřevěná vlna vnímá,
jak známo, jen trojnásobné a piliny jen dvojná
sobnó množetví vlastní váhy, chrastí pak jen půl
násobné množství. Následkem této vnímavosti tvoří
toto stelivo suché, čisté, hebké, pružné a zdravé
lůžko a vsákne hned moč do sebe, tak že doby
tek chrání před moobými nemocemi.

Drť rašelinová vysušuje, přimísena jsouc do

píny, žumpy a záchody a poskytuje výbornénojivo.

Politický přehled.
Směm království Českého bude prý

svolán dle »Podpřiana« p. poslance Ervína Špin
dlera 2. března a zasedati bude prý až do konce
dubna, aby vyřídil zemský rozpočet s celou řadu
palčivých, hlavně národobospodářských otázek.
»Národním Listům“ píše se však z Vídně, že ha
ličský, dolno= a hornorakouský sněm sejde se již
koncem února, český sněm pak teprve v polovici
března, takže by zasedal až do polovice května.
Mimo běžné věci má prý se radit o novém če
skoněmeckém smíru. Nejvyšší maršálek království
Českého, J. J. kníže Jiří Lobkovic jednal prý v
neděli v této příčině s předsedou ministerstva bra
bětem Thbunem a s ministrem financí dr. Kaizlem
ve Vídni. Má prý se také za to, ž= Němci tento
krát do sněmu přijdou, poněvadě by jinak byli
zbavení poslaneckých mandátů, čehož liberální
nebo-li pokrokoví poslanci nedopustí, protože by
podlehli Wolfianům a nacioná.ům. Aby se Němcům
návrat do sněmu usnadnil, má prý se jednati ©
punktačním návrbu na zřízení národních kurií.
Leč toto jednání musilo by přivésti do rozpaku
poslance mladočeské, Jak známo sdělena byla 26.
Jedna 1890. všem sněmovním stranám osnova ná
rodního smíru v Čechách, která jednala: 7. O sa
řízení a složení semské školní vady; 2. o školách
národních menšin; 3. o rozdělení a upravení se
mědělské rady pro království České; 4. 0 sřísení
odchoďní a živnostenské komory ve východních
Čechách; 5. o revisi volebních řádů obchodních ko
mor; Ó. o vymezení okresních soudů; 7. o šařísení
při vrchnim semském soudu v Prase; 8. 0 obsa
sování při soudech první stolice; 9. o vevísi naří
sení o ušlvání jasykůj Io. zákon o uštvdmíjasy
ků semských při samosprávných úřadech a II. 0
opravě volebního řádu pro sněm a sařísení ná
rodních kurií. Osnova první a třetí byla vyřízena
a spokojeni jsou s ní dnes Čechové a zvláště Němci,
Vhodné upravení bodu 4. a 5. uvítali bychom ve
východních Čechách asi s radostí. O školské a ja
zykové otázce nemůžeme se my Čechové s Něnici
nijak dohodnouti, neboť Němci nechtí od svého
nadpráví upustiti, Odstavec 6. 7. a 8. vídeňských
Punktací byl upraven dle přání Němců a národní
kurie byli velkostatkáři a Staročeši ochotni Němcům
povoliti jen pak, pojistí-li se Čechům a šlecbté na
vždy většina na sněmu a bude-li se o osnovách
punktečních jednati jako o celku. Kdyby dnes vo
lební řád do sněmu království Českého neměl býti
upraven pro nás spravedlivě, pak by měli ze sta
rých i nových punktací prospěch jedině Němci.
Takovýto výsledek nového jednání o provedení

náredního smíru byl.bar všakortelen strany mld.
dočeské, která pořád, twřdila, še chtěle od českého
násoda odvrátit punkřeční pohromy.. Roku 1890
chtěl zvěčnělý dr. Juláus Grégr forumlovati nové,

nejsou ty nejrůžonější a že lépe jsou na tom,opět
Němci.

Říšské rada so rozešla, pávi poslaacíslaví.
masopůet doma a poplatníci jsou, rádi, že nemusí za.
ty parlemeutární nadávky a rvačky denně 9000.11.
platit. Za takový panís dá so poříditi mnoho prospěš.
nébo. Poslanci všech etran rozešli se domů unaven
a rozmrzení, Jedni se zlobí, še přicházejí měsičoč ©
diety 300 alatých, jiné mrzí, že nemohou užívati ví
deňského karnevalů a reduž a kdož to myslí s lidem
upřímně, tí litují že ae praalc prospěšného nedělá,
Ta vychralovaná jednota vládní pravice i obstrakční
levice dostává povážlivá trhliny, aebcé mezi jednotli
vými stranami počíná vzrůstati vaájemná nedůvěra
Prot však pravice i levice zmohly se na společný
frázov.tý projev. Pravice učinila tak v re+ujaci, na
které se usnesla dne 2. t. m. parlamentární její ko
mlase a v niž se praví: Strany pravice litují toho co
nejrozbodněji, že zasedání sněmovny akončilo bez
prospěchu pro obyvatelstvo, bos postarání se o jeho
důležité hospodářské potřeby, jakož i bez možnosti,
aby všecko to projednáno a schváleno bylo, čahuž
velmocenské postavení říše a potřeby státní velitelsky
požadují, ačkoli samy (strany pravice) te své strany
vědy upřímně a poctivě ce snažily, aby těmto povin
vostem zadost učíněno bylo, Strany pravice litují tobo
opravdově, že nedošlo k prospěšné činnosti parlamentu
a že následkem toho delší zasedání posl. sněmovny
poplatníky neprospěšným spůsobem by bylo jenom ti
žilo. Strany pravice vyslovují důvěra, že vláda ve
Bayslo zásad v adresní osnově většině obsažených
jednati budo a vyslovují zároveň přání, aby všecky
povoliná strany co nejvážněji působily k tomu, aby
nynější aporné otázky ne základě práva a spravedl«
ností ustoopily brzkéma dorozumění, — Osvědčení le
vice vydáno jest ode všech její stran až na BSchčne
rerovce; o společný tento projev stal seona podnět
dra Luegra, jebož již „Deutsche Zoitong“ velebí jako
obnovitele německého souručenetví. V osvědčení pra
více stojí mezi jiným: ©Německé strany oposiční l
tají co nejhlouběji tvoření se veřejných poměrů od
vydání jazykových nařízení br. Badeoiho. Od té doby
Jest parlement, hospodářská síla obyvatelstva citelně
poškozena a dokonce 1 ústava uvedena v pochybnost.
Vážnosť monarchie na venek, spolažití národnosti
uvnitř, rozvoj zákonodárství jsou tímto chybným kro
kem poškoseny. Nynější odročení říšské rady stalo se
v úmyslu rozbodnouti otázku rakousko-aherského vy
rovnáví $ 14. Na místě, co by si vláda rakouské
zjednala silnou opora proti Uhrám a tím s ažila se
sjedaati možnosťspravedlivého vyrovnání ačinila par
lamentární vyrovnání, nemožným. Dále viní vláda z po
ušení ústovy.

Němečtí naclemálové zaujalijiž předem
nepřátelské postavení proti národnímu smíru v ze
mích českých a jihoslovanských. Mírnější Němci,
jako na př. velkostatkář dr. Grabmayer uznává
smír se Slovany za nutný, sle ačkoli hájí .pový
šenost Němců a německou státní řeč, problašují
jej přivrženci Wolfovi přece za zrádce. Také bý
valého ministra dra Biirnreithra napadají, protože
na žádost vlády pracuje o podmínkách národního
smíru v Čechách. Libereckého Pradeho zapřísa
hají dajčaacionálové, aby Bůrnreithrovi nepoma
hal. Lépe se daří myšlence národního smíru na
Moravě; tam trvá dosud jednání mezi zástupci
Čechů a Němců. Na Moravě nemají Němci uzav
řeného území a jsou proto povolnější, poněvadž
vědí, že vláda může rozpuštěním moravského sně.
mu učiniti hned jejich umělé nadvládě konec, Ve
Slezsku, kde by mohla vláda utvořiti z virilistů,
velkostatkářů Čechů a Poláků také povolnou sobě
sněmovní většinu, jsou Němci skoro stejně urputní
jako ve Štýrsku a Korutansku.

V Uhrách není dosud parismeatérní a
vládní krise rozřešena ale vyslovuje se naděje, že
k rosřešení tomu již brzo dojde, V neděli byli
ve Vídni opět Fejervary a Szell a v audienci na
řídil jim císař, aby v jednání o kompromis s opo
sicí dále vyjednávali a to na základě návrhů vlá
dy. Tyto obsabují: povolení indemnity bar. Bán
fymu, opravu domácího a jednacího řádu, dále
učiní vláda prohlášení ve příčině čistoty a řád
ného provádění voleb a konečně ubezpečení, že
tíšský sněm rozpuštěn nebude, Tyto návrhy byly
v pondělí důvěrníkům oposice sděleny.

Americký semát schválilmír se Španěl
skem většinou pouze tří hlasů. Mírem pařížským
odstoupilo Španělsko Kubu a Filipiny Spojeným
státům americkým.

Odpor proti Amerikánům vzrůstána
Kubě i na Filipinách. Jak známo, vydržovaly ame
rické obchodní a průmyslové trusty již po Jéta
agitatory v španělských zámořských osadách, aby
je připravily pro revoluci. Agitatoři šířili nespo
kojenost a vyvolali odbor svými sliby a vymohli
povstalcům také stkvělé podpory. Povstalečtí vůdci
a generálové se měli při tom výtečně. Španělové
nemajíce ani peačz ani tak dobrých zbraní jako
Amerikáni, byli od amerického obra vraždění a
poražení, Kubánci i Filipínci se domnívali, že teď



nesteme pro ně ráj. Fětéž myslilinaši esiení svo
bédoraysiní Mladočebi, radikálové a sociflisté; po
čas povstání šířili proto o krutosti Špenělů ty nej
větší: surovosti a sávádili s protestantskými Čuso
pisy v tupení zvláště katolických kněží. Katolictví
prýtje zvrhlé, schátrěié, jedině protikatolitiví prý
může. umravniti a wsspokojiti svět a scjména též
povstalce od Špsnělů prý tak krutě eužované.

-Každá lež má ovšem krátké noby a dnes mrzí již
povstalce, že špenělskou vládu vyměnili za amc
rické tyranství. Amerikání pohrdají mestici, čer
eocby s domorodými Filipinci, pemonévají jich

„za sobě rovné, netrpí jich ve své společnosti s
místo šíření svobody obmezují jejich správapři

„rozená. Na Filipinéch zvýšili chudasdem sduň ze 2
una 5 dollarů a bobstým ze 37 na +00 dollarů.
„Až příliš pozdě pesnali Filipinci, ře Amerikání
jim nechtějí pomáhat, sle že chtějí z sich pouze

-těžit Filipinci cbapili se proti Amerikánům zbraně
a chtěli jim vyrveti hlavní město Momillu. Leč
syto dny utrpěli krotou porážku a 3500 jich po

:bito, 3500 raněnopřes 5000 zajato. Tolik krve ne
rolito ani v celém povstání proti Bpanělům.

"Dnes vidí celý svět, že Amerikánům mejedná se
o osvobození, nýbož o ještě větší zotročení u Vy
kořistění bývalých-šparélských poddaných. Tito

»si ovšem upletli semi na sebe karabáč.

Drobná obrana.
Stará „mnátera“ se ozývá. Latineképří

soví praví: Přirozenost kdybys vidlemi vypudil,
přece zase se vrací, Důkazem pravdy tohoto pří
sloví je časopis „Hae“. Dali jeme mu v poslední
„doby milerádi to saědectví, že se mírní, ano že
Se mírněním liší od »meurvalých Hlasů ze Siona
Dnes masíme, Bohužel, říci, že se v „Husu“ stará
„protestantská „nátura“ pořádné zase jednou ozvala.

tže totiž „Hus“ o podpisech katolíků proti po
stavení pomníku Husova: „Za ně mluvil monstr

Protest napsaný na 360 arších a obsahojící32000
podpisů. Takový protest by něco znamenal, kdyby
Pocbázel od lidí uvědomělých a zralých. Ale
takto byly to podpisy dkolákův, svíčkových bab a
kněžských dodavatelů“. — Co máme říci o ta
kovém sprostáckém tupení našich osob? Nic jiného
než: To už je tak jejich nátura, bez jislivosti a
nadávek -nedovedou psáti. A pak ge ještě chlabí
s „čistým evangeliem“.

Pastor mebo farářt Vo spiskuv Ča
sových úvabách vydaném říká se prý stále a stále
„Pastor“ a neví ge prý, že se má říkati farář.
Tak opět poučaje „augěpuráček“. — My o té
věci aoudíme zcela správně takto: Eranjelíci praví,

kvi katolické posdějí zavedené. Pochází ze řeckého
a latinského „parochua“, Právě proto ho původní
evanjelíci nechtěli. Bylo to „římské“ Jen z písia
chtěli vše míti a proto svého kazatele nazvali
pastor — pastýř. A teď najednou se zlobí, když
my je jmenujeme podle písma. — Pánil K čemu
ta bra s lidem? Zůstaňte při písmě a nebeřte od
římských nic, ani ten název. Jem tak zůstanete
důslednými.

Taky byste moh' něce jíméhoza
V Hradci Králové udržela se fe v miki
anekdota ze života biskupa Hanla. Přistoupil je
denkráte na procházce k „Úašinetáři“, jenž hral
veselou avětakou písničku. Byl to však člověk
mladý, plný aíly. Pan biskup chtěl mu říci, že by
tak mladý člověk měl pracovati a tedy jiným způ
sobem živobytí si vydobývati, a proto podávaje
mu dárek řekl: Taky byste moh' něco jiného za
čít, Flašinetář ihned odvětil: „Ráčej' poroučet“ a
velice ochotně uastrčil jinou písničku. Byl totiž
půst, a proto, jak to dříve obyčejem bylo, „našte
moval“ pobožnuu, domnívaje se, že proto je ká
ráp, že v postě hraje světskou. — Tahle anekdota
nám napadla, když jsme četli, že paa poslanec
"Udržal v rakovnické budči řečnil, a zase „rozdíl
mesi knězem a klerikálem činil“. — Taky byste
moh" něco jiného začít, ctěný pane poslanče. Ta

ble písnička je už túze otřepaná. Mlavíte tak neustále. Ten „rozdíl jste činil“ v Rosicích, ten roz
díl jste činil v Albrechticích, a teď zase v Ra

kovnice. Nevím, zda-li už neumřel, ale v Žiželi.
cích býval člověk, který „dával do flašinetů nové
pleničky“. Snad byste se mohl i Vy po někom
ohlédnouti, kdo by Vám do Vašeho „svobodomysl
ného a poslaneckého“ lašinetu nějakou novou
písničku nastrčil. Tak „mladý člověk“ by mobl
v blížícím se postě zpytovati svědomí a přemý
šleti o tom, není-li to hříchem na lidu našem pá
chaným, nemíti žádného hlubšího náboženského
vzdělání a při tom stále zarejdovávati do věcí
olrkve se týkajících. Se starou písničkou z novin
si cevojených frásí vědy a vždy chtíti odbývati

koncert, Jo čem, kteří něco více znají,... k smíchu. Ta n ji
ného vane. y, pane poslanče, „něco ji

„Angšpuráček“ se bměvá. Aproč?Inu,
protože spáchal kdysi vtip o „jubilejní hostině“
o pana kardinálovi a iny jsme bo upozornili, aby
se takových urážek budoucně varoval. Teď dělá
svatého, a že prý to psal katolík. To byl asi

pitný katolík, který woHbí panu Hrejsoví. Pás4b roč nós takových katolíkůvarovati |

Drobné zprávy.
právy důscémí: V Pónuzesnul: p.

Jen Matoušek, děkan ve Vys. Mýtě, majitel zlat. zá
ulaž. loříše s koravoa, bisk. notář + 3. února 1899.

(naroz. 1890, vysvěcen 1568.) p. Jos. Pixa, farář ve
Vejvamovicích, $ 17.února 1890, (nar. 1843, výsv.
1866.) Ustanovenijsou: p. RomauBaloušek,
koop. sa adminietr. v Jedlové, (Schůnbrann) p Jos.
Melichar, kaplan sa adminietr. vo Vysukém Mýtě. p.
Jos. Kopka, kapl Hněvčeveský, za kaplana do Vys.
Mýta, p. Jos. Enderle, definit. za katecheta v Novém
Bydlově.Uprázačná místa: Jedlová(SchOnbrann)
fara patroa. Jeho Veličenství císaře Františka Josefa
1., od 24. ledna 1899, Vysoká Mýto, děkanství pa
tronata císafuvny rakouské co královny české, od 6.
února, Vejvanovice fara patronát knížete Kinskýho,
od 8. únore b. r.

Eletrická dráha v Hradci Králové.
Obec královéhradecká zašádala o koncesí ku stavbě s
provozování eletrické dráhy 0 normálních kolejích
s nádraží do města Hradoe Králové. Když c. k. mí
etodržiteletví v principu svolilo, aby trať použila
erární silnice a když i řiditelství severozápadní a ji
hoseveroněmecké spojovací dráhy avolilo k zaústění
eletrické trati do svých kolejí u nádražních skladišť,
achválilo i minis.eratvo železniční výnosem ze dne 19.

ledna 1899 č. 44.611 předložený 2 inženýrem Fr.
Křižíkem vypracovanýProke rat projektována
je z nádreží až na náměstí. dbočky její k nové vo
jenské zásobárně a prodloužení do Pospíšilovy třídy
tvořiti budou linii okrožní kolem města. Současně
bylo c. k. místodržitelství v Praze poukázáno, aby
provedlo revisi trati se zvláštním zřetelem k úpravě
stoupání u km. 4*/,, jakož i tázení expropriační. Zá
roveň bylo c k. místodržitelství zmocněno, aby pro
celý projekt nebo jeho jednotlivé části popříznivém
výsledka komise udělilo konsens stavební a vydalo
nález expropriační, jakmile koncese bude udělena.
Komisionální řízení bude ee konati počátkem března.

Volby do okresního zastupitelstva
královéhradeckého konati se budouv měsíci
března a moboa ve složení okresního zastupitelstva
přivoditi značnější změny. Až dosud měly venkovské
obce v zastapitelstva rozhodnou většinou; tentokrát
volitlbudou18 výborůa městaa velkostatkytéž, Roz
hodnutí bude na vážkách. Neznámý ném dopigovatel
do pražské „Politik“ klsde vábu na organisování se
nerolnických voličů a uznává změnu v úřada okresního
etarosty za potřebnou. Okres královébradecký volil do
zastupitelstva dosud většinou rolníky a po 30 let jest
okresním starostou statkář pan Střemoba ze Slez
ského Předměstí, muž starý sice, ale zkašený a v oboru
samosprávy sběblý. Pokud poměry známe, bade rol
nictvo posavadního okresního starostu 1 nadále volit.
My jsme také přesvědčení, že posavadní dobrý poměr
venkova se zástupci měst zůstane nesksleným a že
v dachu tomto smiřlivém jednati budou též sástapci
volkoprůmyslu,

Spolek českýchstenografů v Hradel
Králevé konsl dne 3. února po delší doběza dosti
četného účastenství zejména i se strany dám svoji
řádnou valnou hromadu, průběhem které přistoupilo
ka spolku do řad členů činných 0 dám a 14 pánů
vesměs to účastníků kursu těsnopisného, jehož mimo
mnoha jiných za vedení p. prof. Al. Krčméře horlivě
se zúčastnili. Schůzi zahájil starosta pan JUDr. Alfr.
Rudolf účinně přednesenou a poutavě spracovanou
přednáškouOJindřichu Fůgnerovico ste
nografu, načež podány zprávy činovníků,z nichž
vyjímáme, že spolek mímo slušnou knihovnu vládne
hotovým jměním 123 zl. r. č. Při volbě na to prove
dené zvolení za starostu p. JUDr. Alfr. Radólf, ad
vokát zdejší, náměstkem jeho p. prof. Al. Krčmář
a do výboru: z pánů pp. Jos. Bečíčka, Bedř. Malina,
= dám pak slečny: Růžena Tichá a Viola Nováková.
Měsíční příspěvek ustanoven na 20 kr. e tím, aby od
sápisného bylo upuštěno a usneseno zároveň vybírati
jej za dobu od L. listopadu 1898. — Z časopieů ode
bírány budou: Těsnop. listy, Věstník a Těsnop. zá
bavy. Valná hromada skončena z povznecené nálady
vzdáním díků sl. správé diec. domu Adalbertina za
ochotné přenechání místnosti ku cvičením, jakož i al.
redakcím místních listů za laskavé bezplatné uveřej
ňování správ. — Spolek je tedy opětně k novému ži
votu povzbuzen a jest pouze na obecenstvu místním,
jež tolik inteligence obsahuje, by hojným přistupo
váním za členy činné i přispívající snahy spolka pod
porovalo, jak děje 8e ve městech českých jinde.

Věneček kroužku cyklistů v Opstevicích m. IL. konati se bude 11. února v Šan
derově hostinci po 7. hodině večerní. Hudba Sokola
Kralobradeckého. Vstupné 1 zl., rodina zl. 160. Vě
neček se koná ve prospěch knihovny Občanské Besedy.

Rádná valná hromada podpůrného
spolku pro propuštěné trestance v Krá
lové Hradefl konána bude v neděli 19. února 0
9. hodině dopolední v jednací síni al. c. k, krajského
soudu. Program: 1. Čtení protokolu o valné bromadě
předešlé. 2. Zpráva jednatelská a pokladní. 3. Zpráva
rovísorů účtů. 4. Volné návrhy.

Záložna v Hradei Králové odbývá
valnou hromadu v neděli dne 12. února 1899 0 2.
hodině odpolední v místnostech „Sokolovny“. Pořad:
1. Zpráva tajemníka o činnosti záložny r. 1898. 2.
Zpráva revisorů účtů za r. 1898 a volba skrutatorů.
8. Volba starosty, tajemníka a kontrolora. Dle stanov
S 9. odst, 1. odetupují P. T. pánové: Jos. A. Komá
rek, starosta, Václav Hubka, tajemník a Bob. Tolman,
kontrolor. 4. Volba 9 členů výboru e 3 náhradníků.
Zvýbora odetupují dle stanov $ 10. odst, 15. P. T.

pav: Červený Bob., FormánekJos., HájekJar.,erotný Jos., Paul Kar, Pilnáček Jos., Pinkava Al.,
Pokorný Ant., Svoboda Ant. Náhradníci: Boran Fr,
Šolc Josef (svelen do výboru), Strnad Josef /svolen do
výbora). 5. Volba 3 revisorů (dle stanov $9. odst. 1.)
k proskoumání účtů z4 rok 1899 a ustanovení odmě
ey rovisorůmza rok 1899, kontrolorovi a taje níkovi
za rok 1898. Dle stanov odstapují P. T. pp.: Červený
Boh., Šale Josef, Vacek Josef. — Připomenutí: K plat
vému nenášení se valné hromady muel býti 78 členů
přítomno, jinak mnef býti valná hromada do 4 neděl
znovu svolána.

Otázka dělnická. Po 26 letech vydává
vzdělávací kroužek křesťansko-sociální v Praze otisk
cenného dila zvěčnélého profeaaara brněnského, pana
Matěje Procházky: Otázka Dělnická. Dilo toto, ač
více než před čtvrt stoletím sepsané posud na ceně
neztratilo, 1 bude ozdobou každékřesťansko-nociální
knihovny a pramenem, z něhož křesťanštísociálové
hojně poučení a materiálu ku přednáškám i k obrsně
svého stanoviska čerpati mobon. Nejlépe uctíme pa
mátka Nestora křesťanského socialismus ve vlasti nuší
českoslovanské, když krásné dílo jeho bademe šířiti,
doporučovati, znáti, kapitála duševního v něm ulože
ného ve prospěch evaté věcí naší používati. Vzdělá
vací kroužek. křesťansko-sociální v Praze Bu vyn8
snažil seč byl, aby cena spisku byla lerna a tedy
apis vretvám nejširším byl přístupen. Přes 250 stran
za DO kr., pro stoupence naše křesťanské sociály a
křesťanské sociálky za 40 kr.| I.hůta placení trvá ce'ý
příští rok 1899. K spisku přidán jest složní list p
štovní spořitelny na adrossu knihtiskárny Cyrillo Met.
hodějské, tak že poštovné jeat P. T, odběratelům
uspořeno. Spis Procházkův hodí se za užitečný, du
ševní stkvost obsahojící dárek Vánoční, jímž drah —
droba, sestra — Sestra, duchovní správce borlivé
členy spolka mobou překvapiti způsobem milým a ne
nákladným! ©Nevracejž tecy nikdo spis zaslaný, od
báněl bys od spolku svého, osady, rodiny své avědo
mění kře:fansko-cocialní, jehož lido našemu českoslo
vanskému tak velice jest potřebí v kritických dobách
uynějších.

Loupež na faře vo Velké Bystřici.
Dragon Daniel Donátz Pelhřimova, který tasenou
šavlí vynatil na stařičkém faráři Kuklovi 460 al.,
veškerou to peněžní botovost, která ae nalezala na
faře, odsouzen bylod vojenekého soudu na sedm let do
pevnostního vězení, k tříleté činné a k jednoroční do
sluhovací vojenské službě.

Almanach bohoslovců královéhra
deckých jest již až na malý zbytek rozebrán Do
stalo se mu u nás v Čechách řídká cti, že rozebrán
byl během půldrabého měsíce. Ač cena nebyla právě
nejníže stanovena, přec mooho bylo těch, kteří dali
nám ještě více. Nemožno kvitovsti všechny — aš
600 procentní přeplatky aniž gratulační přípisy (mezi
jinými i od ndp. kníž. are. olnmůckého, Dra Theodora
Kohna), badiž však přec nám dovoleno uveřejniti po
slední z nich, jenž mile nás překvapil: „P. T. Děkuji
za Almanach; prosím, by cí. pp. přebytek (6 zl.) při
jali k Svému účelu, zajisté dobrému. Obsahem byl
jsem v celku velice uspokojen. Kéž se ten náš dorost
v tomto směrutuží, — vždyt tisk je velmoc a
církev atisk velmoc dvojí. Deusadjavet!|l
Bohuš Neamann, c. k. professor v Něm.
Brodě. Jelikož však náš expeditor nemá téměř již
co na práci, byli bychom velice rádi, kdyby i náš
účetní mob! dlažní archy uložiti do archivu, to však
dříve možno nebude, dokud všichni dluhující P. T.
páni, ač jich malý počet, si na nás e chekovými po
ukázkami nevzpomenou. Deficit ovšem dík Bohu a pp.
odběratelům — nemáme, ale vždyť my 8 penězi d 
bře budeme hospodařiti, a v těch našich knihách,
jichž tolik ročně do našeho kraje rozešleme, dobře
peníze jsou zúrokovány.

Novota haslčská. Vídeňští hasiči objed
nali ei z proské Vratislavi hasičský vůz na gumových
kolách, který jakou velociped šlapou tří mužové a na
němž hadice jest navinata. Vůz tento osvědčil se zejmé
na při menáích požárech, an rychle jest na místě, ne
spůsobí tak veliké pohnutí v obecenstvu, jako hasič
eký train, tažený párem koní a má mimo to ještě
výhodu, že nepozorován odjede, když přihodí se po
žár, který není požárem: poplach na slepo.

Pryč od Říma! „Trauten. Wochenblatt“
dostává z Lanova u Trntnova tento dopis: „Pane re
daktore! Německo-nacionální časopisy s velikou rado
stí oznamovaly, že v Lanově 400 osob se přihlásilo,
že přestoupí na protestantství. Číslo toto jest však
velmi přehnané. V Prostředním Lanově přestoupilo by
nejvíce 80 lidí. v Dolním Lanově, kde se očekávalo
nejvíce přestapů, přihlásilo se jich jen 50. Horní La
nov pak vůbec na vyzvání ani neodpověděl, odtud
nepřišel ani jeden jediný podpis. Právě ti největší
kiiklouni, když měli podepsati, se ztratili. A nejen že
přestapovací listinu nepodepsali, nýbrž naopak na
veteránském plese provolali místnímu kaplanovi P.
Petrovi třikrát „aláva“ a přeli ue o Čest, kdo vlastné
velebného pána má dovézti domů. Též na plesu vče
lařů byl katolický kněz rád viděn. Tak se mají věci
dle pravdy. Měly by tudíž německo-nacionální listy
zaznamenávati pravdu a ne přemrštěným číslem kla
mati lid. Vůbec nelze počítati na veliký výsledek“.

Živnostníci ovítali příznivě řeč ministra
obchodu barona Dipauliho, o které jsme 80 zmínili v
minulém článku „Oprava živnostenského řádu“. —
Ministr zujisté nechce, aby řemeslníci se poddali bez
odporu přesile velkokapitálo, ale myslí, aby řemeslníci
věnovali všecko svá usilí k organisaci vlastní posily
živnostnictva, posily mravní a hmotné, pomocí kteréž
by poralysovány byly nepříznivé účinky soutěžní,
hlavně so strany velkokapitálové n4 živnostnictvo do
lehojící. Nechceme-li se 8 rukama aočima svůzanýma
úplně v područí dáti běžné ogitační frázi, musíme so
ptáti, zdali vskotku se staly všude a dost horlivé no
kasy, zdali vskutku bylo a ješt dost živé a vytrvalé



vykořistiti vo prospěch Živnostsnstva vše, 00
ma půdě platných zákonů vykořistiti se dě. Jaký to
smniný zjev, když se musí příznati, že většina spole
čenetev je nebybna, zákonem jim přidělenoua poslední
norolou rozšířenvu působnost ani nevykonává anebo
Jen Bablonorité a kuse provádí, fe svépomocné spol
čování za příčinou nákupo surovin, prodeje, úvěru,
opatření vhodných strojů atd. takměř ještě úplně la
dem leží, že odborné enaby vzdělavací nepotkávají se
dosud všude s náležitým porozaměním. Ty skušenosti
měl patrně ministr obchodu na mysli, když vybízel
k horlivější, čilejší, pokrokovější působnosti spole
čenstev, když poukazoval na vyhody svépomocných
sdružení, přiváděje mezi výhodami těmi za příklad
zejmena mofnost dodávek pro vojsko. Mohli bychom
k tomu dodati, de by v Čechách a na Moravě měl
nyní silný avépomoený rach maloživnostenský i tu
výhodu, že naše „svůj k svému“ vzbuzuje jistou od
běratelskou ochotu, jež za nedostatku velkozávodů
českých přirozeně a bezděky nachyluje se k českému
vyrabiteletva drobnějšímu. Při všech svých mnohých
alabinách okazuje tu naše „svůj k svému“ sociálaě
významnou stránku dosud ani náležitě neoceněnou, s
niž by bylo jen třoba jak náleží těžiti. Pan ministr
chce ještě dále rozšířiti okrah působnosti společenstev,
chce pomocí zvláštních iuspektorů oživovati jefich
horlivost v plnění úkolů zákonem přikuutých. Posu
zovati sliby tak všeobecné není arci možno, sle ne
moblo zůstati tajvo nikomu, kdo se řečí bar. Dipau
libo zevrubněji zabýval, že on sice má úmysl vósti
opravou živnostenskou dále, že však každoukoliv re
formu živnostenskou považuje za lichou a za poubé
nebezpečné šivení osudných sebeklamů, když se ne
osvědčí zároveň na půdě dané echopnoet šivnostnictva
z daných již zákonů a zařízení vskutku pro sobe, pro
svůj pokrok a blahobyt, pro své zachování a zvele
bení těžit, Jako vřelá výzva k šivnostnictvu v tomto
směru, výzva starého přítele Živnostnických snah za
slubují slova konservativního ministra obchodu zajisté
bedlivého uvážení žívnostenstva všeho, ale i všech
kruhův inteligence naší vůbec, ktérým ne prospěchu
třídy tak mohutné záleží.

Zvěsti z východních Cech.
Z Červených Peček u Kolíma. (Úspěch

naší Haiffeisenovky.) Osada naše nalézá ne poblíže
Kolína u Kutné Hory,kdež se nalózají velké ústavy

něžní Úvěrní banka, filislka rakoneko-uherské ban
y, dvě spořitelny, záložna a 2 hospodářaké záložny.

Mnozí myalili, če je tu peněžních ústavů více než na
zbyt, že zřízení Raiffeisenovy záložny jest vice než
zbytečno a že tato nemůže prospívati. Ukázalo se
však, že s dobrou se potázali rozbodní přátelé rolni
etva a živnostnictva, kteří vzdor všelijským námit
kám a pochybnostem záložnu Raiffeisenovu v Pečkách,
ve středu farnosti Nebovidské založili. Dp. farář v
Nebovidech Ant. Dvořák, který ve své farnosti hájí
e chvály hodnou rázností hmotné, kalturní i mravní
zájmy katolických svých farníků, který založil vele
činný, stále vzkvétající katolický epolek a farní kni
hovna, dal podnět též ka zřízení záložny Raiffeiseno
vy. Tato se může za krátkého, jedenáctiměsíčního

svého trvání vykázatiÚ 0 pře Mkněým Vidakytujeúvěr a y nejlovnější alid se kn
Brobaobrací 8 Atváron. Spořitelní a sálošní
spolek v Červených Pečkách vykazuje příjmů
a vydání za dobu od 327.února 1898 do 91. ledna
1899:

Příjem:
Závodních podílů . . . . - 1008-— zl,
Vkladů. ...... 1610460,

jček 3196-14
ein jeůnota 2418-20,Úrokzesápůjček. . . - « -++ 688,
Úrok od ústředníjednoty . . - - —2,Zápisné<.. 00.0.. B,

Bůsý příjem <.. © + + + + 2950
Úhra ". 3317683 si

Vydání:

pnentářpodíHrgpad ..... M93sl.M 2... ....... . —
Vkladůzpět... - 2006-50„

ůjček . . 15821— ,

ní jonotě pv .s podílů. <... - + + « +20
rok Ae vkladů 1446,ek.daní.... -« —6,

Hm potřeb. . 568,é vydání « ... .. ... .. 88-46
Úhra". 3074876 14

Pokladniční hotovost. © 1485-08al.
Celkovýobrat. 4292058 sl.

Pan Brožek, velezaslonžilý podporovatel záložen
Baiffeisenových = Prahy revidoval tyto dny knihy,

ušty a pokladnístav Any Červenopočeckéa shjedal všecko v nejlepším pořádku, takče se vyjádřil, že

nade. náložna patří k nejlepším ústavům toho druhuv Čechách.Zprávu a zřisování podobné záložny pro
faraí osadu na Dohaličkách četli jsme a radostí a
enaživým rolníkům a šivnostníkům, kteří ne sákladě
svépomoci spějí ku předu, přejeme mnoho sdaru.

Bohbuslavie. Po delší dobu mluviloa uva
" žovalo se v Hospodářaké besedě zdejší, zda-li by ne

bylo dobré, založiti vedle apolku vzájemn poj išťova
cího proti obni a Občanské záložny, kterétak blaho
dárně v naši obcí působí, Dradstvo vzájemné pojišťo
vání skota předpádem a úrazem, tak aby všecky Čle
nové případné neštěstí nesli stejnodílně. O čem se
mlavilo, stalo se skutkem. Dnem 1. února 1899
epolek svou činnost, a pojištěno od 65. členů 248
kusů dobytka s odhadním kapitálem 20.585 si. Prů
měrná cena jednoho kusu obnáší asi 84 ul., cena to
ovšem mnohem menál nešli skutečná. Za základ po

ti třídy. Prvá obnáší 20 al., drahá
|jeden metrický cant živéváh

dobytka, Premievyblrané s jedaoho 100 Á obnáší
98 kr. Tato níské premie má sloušiti ka uhrafení
výloh léčebních, a se sbývajících má ve zakládati re
nervní fond, aš dosáhne takové výše, aby se mohly
veškeré výdaje z tohoto kapitálu krýtí. Veškerou prácí
při drušetvu pojišťovacím vykonává správa jeho sdar
ma. Pak-)i vlastník musí zabíti dabytle mikoli s
vlastní viny, tedy maso zvěrolékařem sa zdravá uzna
né a při šetření zdravotních předpisů rozeberou člo
nové mesi sebou podle výše pojistného za cenu, js
kou obnáší výše pojistného. Maso zdravého dobytčete
které se musilo následkem zranění sabíti, může kon
piti také řesník v celku sa nejvyšší podanou cenu a
nedotržená částka rozdělí se podle výše pojištění tak,
aby se cena odhadní zabitého kasu docílile. Maso
svěrolékafem za nezdravé uznané a maso avířat mo
rem postižených se ovšem podlezákonitých předpisů
zničí. Naše obec čítá 240 Čísela chová nejméně 100
kosů hovězího dobytka. Doufáme, že během času usnejí
všichni občané tento blahodárný spolek. Jest vůbed
potřeba, aby rolnictvo i v jiných obcích aáhlo k avé.

moci a k použití všech výhod, kterých v mezích
aných zákonů docíliti možno.

Z Bovmě. Práce naší Jednoty Sr. Josefeké
obá se potůčku, který prodírati se musí balvany,

meny, jež mu cestu zabraňují. Ale neuuavný potů
ček kameny obchází, dere se pod kameny a vezelo
přes kameny bublá dál. I naše Jednota musí praco
vali přes kameny závisti, nepřízně, sobeckosti — které
se jí při činnosti staví v cestu. Avšak jako potůček
nedbá na kameny, které mu v cestu se staví, tek ani
my nedbáme na to, že se nám klacky nepřízně házejí
pod nohy a pracujeme tiše, ale přece pracujeme. Přes
nepřízeň mnohých naších „dobrodinečků“, kteří by
nás ze samé lásky na Jžíci vody utopili, uspořádali
jsme ples na Dolní Rovni v eále p. Petrle dno %0.
edna 1899 a k výsledku jeho si můžeme gratulovati.
Horní Roveň nám tentokráte ukázala málo přízně, za

to četně byla zastoupená Dolní Roveň a pak přišomnoho hostů zvláště z Plátenic; viděli jeme hosty
z Moraran, Jeleního, Holic, Rosic, Pardubic atd. Zá
bava byla velice živá ; 150 tancechtivých párů napl
nilo prostranný sál. Hudba Roveňská se se svými vy
branými kousky vyznamenala. V pausách, kdy se ne
tančilo, sehráno několik zdařilých výstupů, takže o zá
bavu pro všechny účastníky hojně bylo postaráno.
Všichni v nejlepší náladě jeme se rozešli.Příjem z této
sábavy dosáhl neobvyklé výše 108 =). 66 hr. — Další
naší činnosti voláme: Zdař Bůh!

Z Nechamie. Mládenci s Nechanic a okolí
uspořádali ples,který byl v pravdě ropraesentativním
plesem celého okresu. Město Nechanice může ge po
chlubiti prostranným sálem, k němoě přiléhá rovněž
prostranné divadelní jeviště. Toto bylo upraveno v
estrádu, v jejíš popředí nalézal se rozkošný háj se
soškami, za nímpak seřaděny byly stoly pro vzácné
hosty, kteří se dostavili z celého okresu, od Dobřenic

po ořice, od Králové Hradce až Nový Bydšov.a ples se dostavili jmenovitě braběcí Harruchovětí
úředníci ze Stračova, Přímu,Hrádku atd. a elita spo
lečnosti nechanické. Očekávala se sice návštěva ještě
větší, ale též v Nechanicích panuje obvyklá česká
svornost a konkarujícíspolkové a apolečky by se ně
kdy samou Jáskoa snědli, Inn, milujme se, nedejme
se, vybijme sel V útulném sále však zapomenuto, co
společnost někdy dělí a zábava byla ardečná, nelíčená.

bavníma výboru všecka chvála, neboť vyrasnažil
se opravdu, aby ples mládenců nechanického okresu
byl v každém ohledu zdařilým. Stěny a galerie byly
ozdobeny draperiemi v barvách národních a Makarto
vými kyticemi a odenaky a uprostřed zelení ozdobe
ných zrcadel vypínal se ozdoben palmovoa ratolestí
obrovský vějíř, na němě zlatými elovy napsán byl ta
neční pořádek. Dodršován byl přesně a kolové tance
byly většinon opakovány, vědy byly tak libosvuké a
heské — a co prý jest hezoučké, bývá též miloučků
Na nechanickém mládeneckém plese byly ovšem vše
oky déray hescučké amiloučké, a taneční síň, osrě
tlená ostře zářísím ocstylinorým arětism, vypadala
jako orientálská zahrada z pohádek tislo a jedné noci,

hnené kytice ve vlasích a na šatě, hlavně nareisy,
bílé karafiáty, pomněnky, kopretiny, růže, protěže
znamenitě elušely dámám, které opravdu byly nel
lepší ozdobou těchto rozkošných háječků. Dámy byly
veselé a svonivý jejich smích střídal 9 mile a libými
uvuký mechanické kapely. Francousské jedno přísloví
proví: „Femme rit, guand elle pent, et plomre, gaand
elle vent“ — žena se.aměje, kdyš může a pláče, když
ohce. —Na plosm simusí s něčímpobrávati, buď
a vějířem, s toiletou nebo s mládenci. Nic není teké

čbvoračivějšího,ne-li dívenkyod 16—35let;p byže mládenci, jsou ne světě jen proto, aby jim i

Bomplimenén,nosili bytice, vějíe a sla Jelidívka na plesu roztežité, věsí-li hlovinku, pak jest

Be příčinou bnď láska, pevártny nebo šáplinoshvčátka prý se nosmepřátelí nojenáze, mají-li
téhoš nápadníka. Takové věvivěak děvšátku nerády

prosradí 8 paoio 90 omály vžpoky. Mladnet, radost)naký amíšek atává prý ae nejlepší, čenaškou 4 to
přeji konečněvšem, damám, které na. plaen. mládenců

sKeokanieaookolí n há VNaddo.kuropění, n ovšam ký: Del zné plzeň
ake chutnalo i starším pánům s nedalo teké, mláden

cům samou láskou abořetj.
Z Chlumee m. C. V nádražní ulici při

vchoda do města staví se nádherná školní badora,
Stavba dostoupila již do druhého poschodí. Když sou
časně několik dělníků otavilo klenatí chodby, ařítila

0. pojednou klenba a poranila a částečně sasypeladva dělníkyz Nepolis a jednoho z Ovjesda.

Z Kuklen. Pineokéjednotky Libuše“ a „Vlastimil“ v Kuklenách pořádají v neděli dne 12. Února
1809 „pěveckou akademii“ v nálen „Šrajhrů“. Pořad:
1. „Hymna českého rolnictva“. Smíšený sbor s průvo
dem piana od mistre Ant. Dvořáka.opus 28. 3. „Duše
mladá“. Solový dvojspěv pro soprana alt a průrodem
piana od místra Karle Bendla, 3. „Fantasie na raskou
píseň“. Pro housle a piano od Ad. Hermaana, 4. „Pí

saněčeská“. Solový čtverospěv pro ženské hlasy s prův.piana od J. Pauknera. 3. „Hubička“. Smiševý sbor

i

aprůvodem oů C.M, Hrasdiry.0. „Růše“.BoKEA Lánnk
J. Mešvery. 8. „Nechoď k nám“, Sbor přo fouský
hlasy s prův. pins od Al. Vymetala. 9. „Sousedská“,
Píseň pro denské blney © průvodem piana na slova
českých národních od Pe Vogmora.10. „Valšík“,
Smíšený sbor s průvodem piana Fr. Vognera. U

jana řídící učitel p. Josef Prokop. — Partie pro

vé housle přednece učitel p. V. Pašma.—Ceny mlsk:L místo 50 kr.,II. místo 40 kr, partar 30 kr.
rie 10 kr.. Začátek určitě v 8 hod. večer. P. T, o

censtvo se zdvořile čádá, aby v čas svá místa pajaPředprodej lístků u p. Zdeňka Felfela. Po ak ti
volná zábava při hudbě. .

z wlovie. Na Hromnice konala naše
Katolická jednota spolkovou sobůzi v nové své míst
nosti v „hostinci u Lva“. Přednášel redaktor „Lido
vého Lista“ pan Vácisv Myslivec s Prahy. Že to šlo
od erdce k urdci, důkaz podá na 300 mužů, kteří ta
ahromašdění byli a přednášku přes půl 8. bod trva=

ja s velikou pozorností sa časté pochvaly vyslechli.úme macho nepřátel — jsko všude jinde, nebadem
je jménovat, myslím, že jsou všade stejní, ale „mnoho
nepřátel — mnoho cti“.

Z Héřmanova Městee. Vzdělávacíkřest.
katol. socislní spolek konal valnou hromadu 23. led
na 1890. Šestnáct měsíců trvá a za tu dobu smohut
něl. Čítá 158 členy; 2 čestné, 131 činných, 5 přispí
vajících a 18 čekatelů. a) Vzdělávací činnost.
Za uplynolý rok bylo 7 měsíčních schůzí; přednášelo
se: Ze starých časů Heřmanova Městce (dp. děkan
Kraus). O výzoamu práce 'p. A. Tama, učitel a mí
stopředseda „katoř. toraryšů“ « Chrudimi) Jak soudil
otec národa František Palacký o náboženství (důat.
pan Kraus, předseda“ Zpráva o katol. jezdu v P

v arpna 1998 (lp. J. Štefánek. O životěstarých Čechů, obrázky = dějinčes. (vp. K Jelínek, kateobeta).
O všeobecném právu hlasovacím (vp. J. Jaška, kap
lan). Kromě toho ee četly a vykládaly časové brožury
(Časové Uvrahy, Slova pravdy, články z časopisů).
Učast byla při měsíčních schůzích snačná, průměrně
86 členů (dle presenční listiny). Čítárna spolková jest
otevřevřena v neděli a ve avátek od 1—7 hodin, ve
středu a v pátekod 6—0 hod. Spolková knihovna
čítá 102 svazky knih obsahu výborného. b) Zábava.
Odbor sábavný předredl při měsíčních schůzích menší
kusy a uspořádal 5 semostatných zábav: 50. ledna
„Věnečok“, 34. dubna a 20. náří divadelní předatavo
ní, 20. listopadu „sábavný večírek“ a konečně Vá
noční hra: NarozeníPáně od Louly, již dával 1. a
6. ledna 1899. Čistývýtěžek ze zábav a divadel ob
náší 130 el. 81 kr. c) Veřejné vystoupení: Spo
lek vykonal 27. břesna „správa Boží“; 8. dubna vy
razilo 87 členů do Váp. Podola k veřejné schůzi, při
níž řečnil p. Hovádek z Prahy a náš dp. Jan Šel
nek, nynější předseda.Na bílom sobotu „o vzkříšení“,
DB, Tělo“, a 24. dubna při spív. mši sv., na
úmysl spolku a ke cti av. Jiří, patrome našeho, obě
tované — bral spolek účastenství, jakož i přislav
nostvím průvodu za příčinou slavnosti Palackého. Do
Chocně ku slavnosti svěvení praporu jelo 18 členů.
Spolek oslavil jubilem J. V. císaře a krále Františka
Josefa při měsíční schůzi a obcoval 2. prosince ular
ným složbám Božím hromadně. — Dne 36. prosince

byli jeme přítomní usterající schůzi křesťenského aíta «pslku ve Vápeném Pedole, kdež dp. ad
seda J. Štefánek promluvil programovou řeč. Výbor
konal za rok :5 schůzí, d) Pokladna spolková cho
vá jmění 354 zl. 38 kr., jež takto sa dělí: b) spolko

vápokladna vlastní 60 zl, 36 kr., b) podpůrná 808sl,96 kr. (od 1. ledna 1890 vyplácejí se nemocným čle
nům podpory)c) fond zábavný 8 sl 97 kr. a d na
prapor spolkový 311 zj. 08 kr. e) Volby: Zvolent
předsodou: J. Štafánek, adm.; místopředaodon K. No
votný, mistr tesařský; jednatelem K.Jelínek, kmte
cheta; pokladníkem J.Mimra, kníž. správce zámku;

J. Hertík, J Pláha, A. Kabeláč, St. Šenkýř. Rorisory
jsou svoleni: J. Bukač, žíd. učitel, Fr.Peca, materi
alíste a J. Minařík, hostinský. Zdař Bůh!

Z Pardeble. (Chrém Páně.) Otáska ohrá
mová jest Časoron v době nynější, kdy město rychle
zmobujněvší potřebujíc stánku o, který by dů

bios. Z té příčiny ustevil se u más opolek ku zbudo

ka promedení mamyčlenéhoprojehla| Rozpočetna
chrám Ráně činib všsk 400.000 al., částka to, Jiní
těžko v době dobledné aehnati by sa dala, uvážímerli
že právě současně městu, sanášeti se jest důježikými
podniky exivtenčníti. Proto osraly se hlasy

ského.Požádán vkl. panem děkanem F.Sloepest vy
pracerakpaaazohitekéBéšeDuořákplénykurozlí
žení nynějšího chrámu Páně, ktaré. p byly
due 27. ledna. členům. výboru ka sohválení, j
podklad další akce. Boašířený abrám,byl by- dvaknát
tak veliký jako nynější, tak de by. atačil době pří
tomné. Rozšíření a restaurace starého, chrámu děkan

se soublasem všeobecným. | Jest sí přáti,aby horjivá
snaha vld. p. děkana Er. Sloupe o uselebení chrámu
Páně dočle,přavého ocenění v řadách občanstra ma
čeho a počétek století budoucíhoaby ariděl uprostžed

ralého sídla abožných Pemětynů, asatyni, ješ by
měšena byla velikogti a populaci ryoble rostougího

města našeho.

Z Norních Rakous. (Algskáozměnado

jee radnice.) „Mošnoa těmiHčnity jeňtá dálefti?“ Tak letí roshněvanými Horními Rakougy silná
ozvěna od jedné dědiny k druhé a poréšlivě přisvěd
čující hlavy rozhodných katolíků: „Tak to dálene

pů ". My se nen za bléany míti. „Věř,hleďomu, jen šádnému Čechovil“Toto healo vrhll: mezi

lid. dajčnacionálové, liberálové ARadoenanncí, a ujalne. Katoličtí Němci drželi adrží dosud.s yneboť
milují Ra ousko a jsou pro rovnoprávnost všech jeho
národů. V otáskéch náboženských jsou však bornore
kouští Němci až příliš citliví, a nechtějí tomn rowu
měti, aby husitství ušívalo se sa agitaci proti kato



lotr v muje z9 půle poměejíd óho je

"doA naša ned,oak , Dome
avkování jiš wrykii, alejeme tomu hasitekému po

Němci nedají si tolik Ifbiti. Te výmlava, že odhlnso
váním o vení pomníku Haeova neměl býti uražen
cit katolický, jest lichou; nikdo jí sde nevěří. „Vý
mluva je lepší, nešli vůl, kdo jí věří, ten je.vůl“ HH

udej (lid. Dvacestající jdou spolua náhlejeden
s mjch vlepí soudruhovi pohlavek a vymlouvá 80, ds
mu nechtěl pohlarku dáti! Uvěří mu kdo?

Jednota katolických jimochůa mu
žů v Červemém Kostelci sehrajev nedělidne
13. února 1899 k dobročinnému účela „Blázinec na
cestách“. Fraška o třech jednáních. Napsal G. Laufe,
přelošil J. Kůhnl. — Ceny míst: I místo 80 kr., IL
míste 30 kr., parter 20 kr., k stání vzada 10 kr. Za
čátek přesně o 6. hod. Lístky v předprodejiz laskavé
ochoty u L. Vacka, obchodníka, Školní dítky
nemají přístupn.

Z Jičína. V pondělídne 20. t. m. zahájeno
bude letošní první období porotní zdejšího aoude kraj
ského. Dosud ustanoveno jest ku projednání v období
tomto deset případů a to: Na den 40. t, m. s Freu
tiškem Fiokem, 27letým děluíkem ze Zbobů n Horních
Kralovic, pro zločin loupeže a krádeže, pak přestupky
taláctví a žebroty; na týž den se Štěpánem Galeti
čem, dělníkem z Arače v Uhrách, pro zločin násil
ného smilstva; 21. t. m. © Augastinem Martincem,
B2letým svobodným pekařským pomocníkem z Helko
vic, pro aločin krádeže a přestupek tuláctví; 22. t,
m. s Janem Matoučkem, G8letým domkařem v Kně
šicích, okr. kraloměsteckého, pro zločin jednak do
konané jednak nedokonané vraždy úkladné; 23. t. m.
a Antonínem Bonron, 26tetým horníkem v Žacléři,
pro zločin těžkého uškození na těle; 24. t. m. a Vác
larem Hladíkem, 27letým čeledínem z Bučovsí u Ko
pidina, pro zločin zabití; us týš den s Janem Řebo
řem, 29letým obuvnickým pomocníkem z Nové Paky
a Antonínem Senikem, S6letým továrníkem dělníkem
ze Staré Paky, pro zločin kradeže e Jiné činy trestní;
25: t. m. s Janem Fischerem, Jbletým tesařem z
Hamdorta u Trutnova, pro zločin šbářství; 27. t. m.
e Františkem Rosypalem, 23letým čeledínem v Libě
sicích, pro zločin těžkého uškození na těle; na týš
den « Bobuslavem Černým, 23ietým dělníkem z Gat
smotsu u Hostinného, pro zločin padělání mince,

Z Geolč. Jeníkova. Vysokýmvynesením
©. kr, ministeris vnitra povoleno bylo městu našemu
konati o jeden výroční trh více. Tento nově povolený
trh dobytčí konati se bude dne 1. března t. r. Upo
sorňujeme na to celé okolí bližší i širší vědouce, jaké
účasti kupců i prodávajících se všecky trby Jenikoveké
těší. Na poslední přihnáno na 900 kueů.

Z Mečovle. Posledního ledna konán na sdej
ším hřbitově pohřeb dějnice Vilemíny Linhartové, která
nalezena byla mrtva v rybníku. Vyšetřováním zjištěno
bylo, že ekončila samovraždou. Trpěla dlouho nesho
jitelnou nemocí, která působila na ní tak, že zmalo
myslněna a v návalu choromyslnostisi nu život sáhla.

Z Vysokého Mýta. (Úmrtí a pohřeb).
Dne 3. února zemřel ve Vysokém Mýtě ve stáří 68
roků vysoce zasloužilý muž, P. Jan Matoušek, bi
akupský notář, majitel sáulnšnébo kříže s koranou,
válečné a jubilejní medaille, biskupský komissař při
o. k. vyšším gymnasiu, člen c. k. okresní školní rady
a městského zastapitelstva, čestný člen obce Lična,

děkan ve Vysokém Mýtě atd. Zráčněí se těšil provzácnou svoupovahu, vsorné a lidamilné jednání ve

liké úctě a vážnosti nejen ve Vysokém Mýtě, ale i vcelém kraji. Ukázal to takéjeho pohřeb, který sc konal
6. února, jehož se účastnilo 53 kněší, c. k. úředníci,
starosta města a celým obecním zastupitelstvem, sbory
profeseorské a učitelské, celý sbor důstojnický, veškeré
místní spolky a měšťanstvo a čestní zástupci s celého
kraje. Foněvaděse děkanský kostel právě opravuje,
tedy se konaly exokvie v hřbitovním kostele. Nad
hrobem zvěčnělého kněze a vlastence vdp. Jana Ma
touška proslovil úchvatnou řeč dp. professor Dudek,
v níž vylíčil zásluhy, vzorné skutky a.cnosti zesnu
lého. Kondukt vedl a posvátné obřady vykonal sa četné
aasistence vdp děkan a kanovník královéh
„Matěj Macil. Česť-a památka nebynoucíbuďteš svěč

zlém, vdp.děkagati:vzpokoní .
Z Dehaliček. Rolnistvo naše — a všichni

Wlastenci a rolnictrem poctivě smýšlející a nezištné mu
ící — usnávají výhode záložen Řaiffoisenových s

i protoOd alora pod k čipa, Vneděli
a se na, účkéchustavající a pro nné.hromada Spořitejního a nálošního SpolkuMálo Raiffei

sena. Ze sapsaných 33
Dle návrhuž členstva
hromadu za předeoda dp. Frant, Douda, farář na Do
haliákáek Pimdgedo, zahájil: schůzijmanovar. zapis.

vatelemppF Pděka oal na Dobaličkémh«sa očítatelo hlavů pana K.Zaběhlického, ředitele ca

krovara v Sádové « P Ant. Bečka, správce,v Sádové.Dle$ 20. stanov zvolen byl ku epolupodepsání celého
jednání p. Eduard Ryba, relník,v Třesovicích. Před:
Sedaoznámildenní:poládelv tomtopostapa;1:)Usga,
šení se.0 stanovách,8.) Volbu předetavenstva a sice
odděleně atarosty, jebo nárměstka a 5ti přísedících.

8.) Ustanovení nejnižšího a. nejvyššího obaosu úspor
ných vkladů je tného prodeb vkladatele, Ihůt
pýpovědních hůt k ní úrokůjakož i míry úrokové. 4.) Volba pokla«nika. 5.) Ustanovení poštu členů
dozorčí rady a volba dozorčírady. K.odat. 1, Stanovy

řečtly ne calé a přijaly se jeduoblnaně. K odst. %.
evzdámo bylo 33. platmých.hlasovacích líataků;

nadpoloviční většina blasů byla 12, Zvoleníbyli: Dp.
Frant. Douda, farář na Dohaličkách, 14. hlasyza sta
rostu. Tento poděkovav za důvěru mn projevenou

: edílel, de prácí mnohou na osadě saměstnaný tuto
hodnost starosty přijmouti nemůša, Po projeveném
přání všech přítomných p. členů všuk podrobil se úloze
na něho vznesené na 1 rok. Za náměstka sta
rosty zvolen byl p. Jan Tobolka, rolník v Dohbalicích
a) + Za přísedící předatavanstva,zvolení.byli:

p. Jindřich
rolník vo
p. Frant. Novota

ulynář v Sádoré, p. V. Churážek,
p. Joa Flogr,rolalk v Třesoviclok,

ý, rolaíks Kopenlnap. Jos.Krejčí
rolník s Dohalie. K odst. III. učiněnabyla tato nene

není: Nejnižšímire vkladu pro jednotlivce 1 zl. a
nejvyšší 1000 zl. Úrokse vkladů úspojh určil seBa 41/,%,, úrok se zápůjček ne 5%,. "Úhrnná výše

ú» rných vkladů a výpůjčekepolkobyle na 30.000 sl. K odst.4. Pokladníkem avolen byl
, Frant. Kadrma, účetní cukrovaru v Sádové, 81. hlasy,

Řtorý olíbil sdarma úřadovati s knihy s potřebnáúčetní
sařízení zavésti, K odst. 5. Počet všech členů dozorčí
rady ustanoven celkem 0 a zvolení byli: p. Václav

Novák, rolník se Mšan, B Frant. Ornst, rolník zeMřan, p. Jan Krejčí s Dohaliček,p. Josef Gracík,
rolník = Dohalic, p. Eduard Ryba, rolník s Třesovic
a p. Václav Marek, rolník = Dohalic. — Shromáždění
asnasli se všemi blasy na připojení se k „ústřední
jednotě česk. hospodář. společenstev v král. Českém
v Praze“, u níž výpůjčky činěny i přebytky poklad

niční akládány býti maj Po vyčerpání programn a
po důležité prznámcep- r. Štábla, redaktora „Obnovy“s Kr. Hradce, aby rolníci výhod záložny Raiffeisenovy
co nejvíce používali a nikým nedali ne štváti a aby
evou nově založenou Baiffeisenka horlivě podporovali,

tovolal předseda zdárné činnosti spolkové: „Zdař
Bůh“ 8 pozval p. členy představenstva ke mši av.
obětované dne 9. února 1899 na ten úmysl, aby Bůh
dobrotivý šlechetným snahám jednoty žehnati ráčil.

Deo Katné Hory. Poslední číslo „Podvy

sockých Listů"„při polemiku proti „Obnově“ ahásí na ni lži Neurvalý, spuetlý tón Podvysockého
orgánu je všeobecně znám; proto nebudeme se špinit
s tímto novinářským „výkvětem“, a dáme čtenářstva
jen toto na uváženon: Je ekutečně lží, že dr. Pacák
není více předsedou kutnohorekého Sokola? Nenf. Nač
tedy nadávky? „Podvysocké“ trumfují proti nám, že
prý pan dr. Pacák jiš dávno před volbou prohlásil,

že nohy předsednické nepřijme, kteréžto rozhodnutíjeho odůvodňují „Podvysocké“, nebyvše ovšem nikým
tázány po příčině, že prý mnohé zaměstnání a důle
žité práceučinily dru. Pacákovi nemožno gaetávati v

Sokola předsednictví. Odpovídáme: Peali jeme kde,
proč dr. Pacák cítil se pohnuta, aby již předem, to
jest před volbou vzdal se předsednictva v Sokole?
V tom, že právě pandr. již před volbou uznal dobrým
vzdáti so kandidatury na předsednictví v Katnohor
ském Sokole, v tom právě vězí, co Podvysocký jeho
orgán nevidí anebo zakřidovati hledí. Tedy ještě jednou:
Nejen v tom, že dr. Pacák není předsedou Sokola,
ale i v tom a hlavně vtom, že se o to již ani po
kusiti netroufal, leží význam posledníchvolebv
Kutaohorském Sokole, jak všickni dobře vědí, nejlíp
ze všech pak dr. Pscák. Ža neměl času? Směšno. Před
lety ho měl, kdy ještě na předeednickém stolku pa

oval? Či byl enad lenochem a zanedbával svých
poslaneckých a národních povinností, dokad „sokolo
val“? Jen ne tek nemotorně věci vytáčet, pondvadětím
právě to na jevo jde, co byste zatašovati chtěli! A
po tom, abychom na to přetížení nynějšími pracemi
o národ poukázali, myslíme, že má li dr. Pacák i vo
Vídni tolik času, aby se všelijak „bavil“, jak mu ně
mecké i české listy bez obalu veřejně vyčetly, pak
myslíme, že obrane „Podvysockých Listů“ o nedo
statku času dra. Pacáka je velice nešťastnáa na
klamání obecenstva špatně vypočtena. Předsednictví
v Sokole kutpohorském nebylo by stálo ani tolik času

ani tolik poněs co jiné „zábavy“. Chtěly-li tedy vtétopříčině „PodvysockéListy“ něco pro p. Pacáka udě
lati, měly buď mlčeti anebo vyvrátiti, co „socialistické“
listyo dru. Pacákori psaly. — „Gumovépanáky“ = naší
správy p. Hejnic vynechal a neřekl, že je lež,co jsme
o nich napsali. Děkujeme, a o obraně pane starosty
Macháčka, jenš prý má jiné důležitější práce, připo
mínáme: pak je tento pán tak nemytým, aby jej
Hejnic každého téhodne umývati musil? Záleží-li p.
Hejnici na panu Macháčkoví, ať mu dá svatý pokoj
a netahá ho nenstále do polemiky, poněvaděpak pan
starosta musí nastavovati za něho záda Ale,
vadě ee p. Hejnic o pans Kutnohborskéhostarostu tolik
zajímá,aťmutedyněcoojistém presenta doucha

L kdyby snad pan měšťanostanedcalýchavým. at mn ukáje špitál, ženakoua radnicia
zároreň ať.připomene, že opětod zelenéhostolu něco
vyšlo a po městě se rognealo, co. mělozůstati tajno.
Ať páni jen vspomínejí, spadaj vzpomenona poznají,
že oni json to, kteří věci ové vynášejí adrah dra

i

věci nemá rád, protoženejson ocelenic: "a
Že a volbami v Sokole, nic.

al. aftse.
n starosta neměl, ví

přání jich „A do jejich I
3 a Vogelový.atd. jeou -jen — z lán

etarosu Kutnohozského — neví se. však kdyto bude,
—. Podvysacké“ tentok nechaly stranou, ovšem na
jeho štěstí, poněvadě bychom.jinak byli nucení posví
titi na jeho vlaatecky nesiátnou (?) činnost. Ne
cháme. však toho pro příhoda a tášeme se: Kdy
sage slavná obec Kntnahorské bude stavěti v některém
svém kostele varhany? Dostane je opět „chvalně zná

dyž je pan Tuček. tako
vým milovníkem dra. Pacákea redaktoraHejnic, proč
jim nepostaví. své varhany, pod okna anehraje jim
ne ně třeba od rána do vodara a proč tlačí se s nimi
do kostela? To naní podle hpela: Svůj k svému!

Schůze voličů králavéhradeckých,
Volby do obecního zagtupitejstre ujiš. dne 30.února, avšak volební rnch není valný. Naivní „Osvěts
lida“ má veliké starosti o,volby. do obce. králohra
decké. Hradec prý jest více zklerikalisován, nešli se
myslí a proto řádá „osvěta“, aby voličové kandido
vali a volili lidi, kteří se hlásí ku programu svobo
domyslnému, pokrokovému. Žádné spáčočníky, bádné

šádné náhončí a šoldnéře armády Bryny
chovy, ani šddné obojetné:tichoblápky a ramenáře.
Tak rolá pokrokový osvětář, náhončí a žoldnéř ar

máédy nemnohých bradeckých židů, pokrokářůa soel
alistě, Hlas. ten ani. do nebo jde, hradečtí. voli..

dle> „piMaly osvěty, budou vojíti dlanejlepšího svého mí s svědomí a proto by bylo..
sbytečno na jalové tlachy „osvěty“ vůbec odpovídati.
— Voličové III.abora sešli se r sobota voer počtem
67 v místnostechživnostensko čtenářské jednoty, aby
uradili se o volbě kandidátů. Předsedou schůze byl

, MUDr. Klampar, místopředsedou p. zahradník Va=
a a zapisovatelem p. Lad. Knypl. Pan Stanislav
Červený, továrník, zahájil rokování a nastínil. poža
davky, 'eš mají maloživovstníci od badoucího obeo
ního znstapitelstva a jsou to: stavby malých domků,
zřísení lidových lásní a zavedení dobré pitné vody
do města. Pan mydlář Jelípek přálai k tomu elek
trické osvětlení a sřízení chlapecké měšťanské školy.
Pan Ladislav Knypl navrhl, aby každý budoucí
stapce 8. eboru podepsal revers, kterým ne zaváše,
že bude pracovati ve prospěch živnostníků, že bude
s nimi udržovati apojení, že si opatří od nich a na
vzájem jim podá informace a že bude věnovati po
sornost též otázkám politickým a zachování národ
ního rázu města, Pan Hlávka navrhl, aby městští
zřísenci nesměli konati jiné práce, než-li výhradně
městské. Pan obuvník Možik navrbl zrušení výročních;
trhů. Program není tedy objemný. Když navrhován
kandidáti navrhl vdp. Th. dr. Reyl ze kandidáty mi“
mo jiných pp. Jelínka, Petřička, Weinhengsta, Pil
náčka, Valeše, Hiávku, Šolce« Brinzmana. Pan Wein

hengat pravil, če kandiduje v jiném abora, pp.Šolea Bringmann pravili, te na volbu nereflektují. Ko
nečně byli přijati sa kandidáty IM sbora pp.St
Červený. Fr. Hlávka, Jan Kopp, Jindř. Jelínek, Pil'
náčet, Petříček, Pinkava, Valeš, Jos. Račička a Lad

Knypl. Zu náhradníky přijatiPp. Čenák, Nekovařík“Je Hunáček Jos. a Aug. Hradecký. '
Jednota katol. tovaryšů v Hradci

Králové pořádá v neděli dne 12. února 1899 vo
apolkové místnosti „Adalbertinum“ divadelní předata-.
vení: Zajíc. Venelobrave 4 dějetvích od Mjasnického.
Z ruského přeložil K. Štěpánek. Bepertoirní bra vý
stavní divadla „Urania“ v Praze. Začátek o 7. hodin,
Konec o 10. h Lístky na sedadla lze obdržeti po
celý den ve spolkové místnosti a večer u pokladny,

Třetí kurs kočelněský v Hradel
Králové. Jako příprava ke škole kožalažské,která
v Hradci Král. má býti letošního roku otevřena, koná
so právě kurs o barvení usní. K tomuto Saren při
hlásllo se 17 Čechů a 9 Němců (z Eluas, Prus. Slezska,
Uher, Korutan a j.); tito nemohli býti přijati, protože
jsou výklady jen české. Také z Čechů mohl býti přijat

uze obmezený počet, a tak navštěvují kors ránové:
os. Janovský z Blatné, Fr. Pavelka z Černovicu

Kunštátu (na Moravě), Mat. Liška ze Želetavy, Al.
Neumann ml. z Nov. Města nad Metají, Jos. Pich
z Týniště n. Orl., Vinc. Burian « Horní Police uČes.
Lípy, Ig. Pollatschek z Mnich. Hradiště, Rich. Novák
a Eng. Pravda z Kuklen, Bobek z Brandýsa n. Orl.,
Fr. Polický ml. z Jaroměře, J. Pávek £ Lišova u č.
Budějovic e Symek z Lomnice n. Pop. — Kars bude
skončen 12. t. m. přátelekým sjezdem pánů koželahů,
k němuč docházejí četné přihlášky.

Světelné obrazy s výklady předváděny
budou v neděli dne 12. t. m. v městekém divadle Krá
lové-Hradeckém o 4. hodině odpolední, a sice ved: ou
oddílech. V oddílu prvém nkázána bude fada obrazů,
vktahujících se k výrobě kožní. Tak předvodeny budvu
mimo jiné teké obrazy zvířat, jichž kůše se vydělávají.
jako skotu zebu, krokodila, nosorožce, tuleně, p-k
anatomické ustrojení usně, poltivky a na konec vnitřek
koželušny se stroji poháněnými elektřinou (4 obrazy).
Oddíl druhý předvede velikou serii obrazů „Z našich
i cizích vlastí“, Serie zajímající na 60 obrazů ukáže
zejména Neapol a , severní cíp Anglie, Kristianii,
Tailerie (vnitřek), měato Kapské, nejsevernější město
v Evropě Hammerfeat, Kolín n. Rýnem, pyramidy Gi
zohské, sál Veranillský, Jerusalém, Lissabon, Strasse
burg a m. j. Z Čech budouukázány: Mělník, Karlův
Tým, Tábor, Roudnice, Č.Budějovice, Kunětická Hora,
a.j., ovšem nebude ani chyběti královská Praha. Vp

škeré obrazy jsou fotografovény na skle a překvapujísvou: plastičacatí, mnehé z nich jeon přímo umělecky
kolorovány. Přístroj sám bude osrětlen skvělým svět
lem Drumondovým, takže jest ochystán divákům.

přiští představeníjsou nehy
ké, o. bakteriích, a pro děti po

i :

"letošní sezonypoutá:na se | ae K ÉPolko
nekladateletví Jos. R. Vilímka v Praze, „Ná
Album“. toto vycházející ve formátn. a úpray

máhy díle „ -českým světem“ seznamuje pár
ori:podobiten a šivotopjnů českon veřejnost ne v

"mi muší a,šenemi, pozorphodnými af v kferém kojiv
oboru kulturní práce českého národa + tomto století.
„Národní Album“ jest jakýsi biografický, illnetrovaný
slovník, ale upravený takovým způsobem, če veškerý

odštrašající suchopar „Podobných slovníkových publikací jest ma cisí. Nakladatelství naopak umělecky
srenžovanými skupinami podobizen, vyhnulo se vší
mošné jednotrářnosti. Sondíce.dle dosad vyšlých tří
eošitů mužům z řed katolického duchovenstva věng
vána budu v díle nálešitá pozornost. Až dosud „Ná
rodní Album“ přineslo podobizny a šivotopisy těchi
katolických apisovatelů V. Beneše Třebízského, Franž.
Pravdy, Bol. Jablonského, Fr. Douchy, Vác.Štules,
Jos. Ehrenbergere, Fr. Sušila, dra A. Lenze, dra Klem.
Borového, B: M.Knidy. Každý sešit „Národního A)

ba“ přináší 60 - 60podobizen a životopisů a zrcadlíse v něm náš avět literární, umělecký, průmyslový,
školský a pod. Nazvláštní listy ke každémusešíjn
připojeny stručné, ale věčné a jádrně paaně Sivotopi
E Upozorňujeme tímto důstojné duchovenstvo a
tato zajímavou publikaci, jejíž význam pro kultarní
náše dějiny jest nesporný. Nákladateletví Vilímkovo
zasílá ochotně 1. sešit na úkázku.

Jeptišky de pražské všeobecné me
maecnice mají se zavésti jako ošetlvvatelky nemoc
ných na přání představených více klinických oddělení.
Lékaři doafají, že by se tím odpomohlo mnohým va
dám a nedostatkům při ošetřování nemocných, poně



vadě jeptišky jsou vázány přísnými řeholními sliby,
aby horlivě a cele se věnovaly ošetřování nemocných,
byl by jim při tom brosila i stráta života nakašlivou
nemocí.

Z Jareměře. (Úmrtí.) V Jaroměřizemřel
vysoce zasloušilý starý vlastenec, velkoobchodník p.
Alois Pavel Zauzal, spoluzakladatel a předák všech
jaroměřských spolků. Pobřebkoná se v neděli o půl
4. hodině odpolední. R. i. p.

Osobní. PanFrantišek Vaniš, c.k. okresní
konisař, který pro svou rozfašnost a správnost jednání
těšil se v Hradci Král. zaslonžené úctě a vážnosti, po
volán byl k c. k. místodržitelství do Prshy a přidělen
k drabému departementu, který vyřizoje otázky pa
tronátní a vysokých škol se týkající. — Pan Vorel
komisař při živnostenském inepektorátu zdejším, pře
ložen byl do Prahy. Sportovní klub uspořádal oblí
beným svým členům p. Yorlovi A rovněž odcházejí
címu p. svěrolékaří Hemáčkovi na počest večírek na
rozloučenou, který narětívily zejména četné dámy.

(Zasláno.)
Slavným

farním jednotám cyrillským
diecóésekrálovéhradecké.

Výroční zprávy za rok 1898.
O poměru farních jednot Cyrillských k Jednotě

Obecné a diecésní vyslovují se stanovy, jak následuje:
$ 16. Odvětvená farní jednota Cyrillská jest

členem Obecné Jednoty Cyrillské a za členství odvádí
prostřednictvím Jednoty diecésní na uhrazení výloh
správy obecné tolikrát 10 kr., kolik platících členů
farní Jednota čítá (viz čl. V., 8 7. bb stanov Obecné
Jednoty), začeš se jí dostane přiměřený počet prémií
Obecnou Jednotou vydávaných.

$ 17. Předseda Obecné Jednoty Cyrillské do
stává od předsedů Cyrillekých Jednotfarních každého
roku zprávu o činnosti jejich (viz čl. X., $ 25. d)
stanov Obecné Jednoty Cyrillské) $ 18. b: Farní jed
nota cyrillská skládá předstevenstvu své diecóuníjed
noty výroční zprávu 0 činnosti své.

Za tou příčinou žádá v úctě podepsanýpp. před
sedy veškerých farních Jednot Cyrillských diecése
králo véhradecké, aby mu členské příspěvky, jakož i
výroční zprávy za r. 1898 laskavě zaslali

do konce února 1800
a zároveň oznámili prémie zvolené za příspěvky od
vedené dle seznamu uveřejněného v prvém čísle „Cy
rilla“ z r. 1899. Nížepsaný pakpostará se o záslání
výročních zpráv předsedovi ObecnéJednoty Cyrilleké
a příspěvků jednateli téže jednoty, jená pak prémie
žádané za obnos dvou třetin zapraveného příspěvků
jednotlivým jednotám přímo zašle Zprávy výroční
buďtež zaslány dvě, a to jedna statistická na zvláštním
lista, drahá pak jednateleká, vyličající obšírný obraz
o činnosti Cyrillské průběhem roku tohoto.

L Tabalka statistická,
Za přičinoudat statistických k dalším účelům

potřebn A budiš na zvláštním listu vyplněna tabulka
s následujícími rabrikami:

1. Sídlo jednoty. 2. Rok. založení. 3. Předseda.
4. Ředitel. 5. Jednatel. 6. Počet členů: A) činných, a)
sboru liturgického, B) sboru leterátského; b) počet
členů podporujících, a) zakládajích, b) přispívajících.
Souhrn členů všech. 7. Počet chovanců školy cyrillské,
8. Obnos odvedeného příspěvku ve zlatých a krej
carech.

II. Zpráva jednateleká.
Ve výroční zprávě jednatelské budiž vylíčena

činnost spolková atanovami vymezená tou měrou, aby
poskytla věrný obraz práce vykonané v roce minulém,
a to zejména:

1. Seznam skladeb liturgických,
které v roce minulém při posvátné bohoslušbě poprvé
jakožto nově nacvičené v kostele se přednášely, na

tom úplný seznam skladeb podrobně uvedených,
teró již dříve nacvičeny jsou, nyní pakse opakovaly.

Při tom nebudiž opomenuto avésti, jskou měrou chorál
gregorianský pěstován byl.

2.Pěvecký sbor litureickf. Kolikčlenůpravidelně čítá? Jak často koná pravidelné zkoušky?

RERENN(88

zhotovojí se dle
vzorkovaných neb
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lům chrámovým se hodící

Kdo cvičí? J:st postaráno o pěveckýdorost pěveckou
školou Cyrillskon? Kolikrát, kdo« čemu vyučuje?
, 8. Píseň obecná. Budiž věrně vyličeno, v
jakém stavu se nachází zpěv obecný. Kt-ré písně
v roce minulém znova zavedeny jrou? Stává-li od
bora literátského, který zejména pečuje o zvelebení
ušlechtilé písně staročeské?

4. Jakéjest účastenství osady a jským
způsobem jeví se přízeň veškerenstra ku zpěvu po
svátnému, s udáním dne poslední valné hromady ?

5, Redosti i starosti, úspěch i nezdar, práce a
výsledek ruku minalého.

Jednoty farní, které roku minulého správu vý
roční zaslati opominaly, račteš zameškané doplniti
vypsáním dvonleté činnosti Cyrillské.

Dr. josef Mrštik,
t. 8. předseda diecésní jednoty cyrillské

v HradciKrálové.
P. T. pánům

vikarlátním jednatelům

královéhradecké diecésní jedooty
cyriliské!

V úctěpodepsaný na základě úmluvy učiněnépři cyrillských exerciciích v Hradci Králové r. 1808
pořádaných zdvořile žádá, by P. T. páni jednatelé
v úctě podepsanéma

do konce února r. 1800
podali výroční zprávy o tom, kterak ve Svém

příhušném vikariátu pečovali o zvelebení církevníudby dílem theoretickým a praktickým poučováním,
dílem pak povzbuzováním slovem i příkladem.

Dr Josef Mrštík,
t č. předseda diecésní jednoty cyrillské

v Hradci Králové.

* :Zasláno.)

Na dotazy stran knihy o pouti Lonrdské a stran
kázání Dra. Bílého dovoluji ai odpověděti: Knihu
Lourdská, jež nebude pouze popisem pouti s roku 1896,
nýbrž episem historicko-kritickým na základě nejspo
lehlivéjších pramenů, vyjde letos v Dědictví Cyrillo
Methodějském. V knize této rád bych měl atať:
„Lourdy v naších vlastech“. Prosím tudíž ještě jednou
dpp. duchovních eprávců z Čech, Moravy a Slezska,
by mi nejdéle do 15. února č. r. zaslali zprávy: 1. Kde,
kdy a čí nákladem zbudována socha Panny Marie
Lourdské. 2. Kde a komu prokázána nějaká zvláštní
milost (uzdravení a p.) na přímluvu Panny Marie
Lourdské. Všem, kteří tak již dříve učinili, vzdávám
vroací díky. — Kázaní Dra. Bílého přepracovaná
vyjdou koncem letošního roku.

Leopold Kolisek,
farář v Předklášteří u Tišnova

na Moravě.

Výkaz sa leden:
členové oplatili pl. t. zakládající: čis, 8 (5.—).,

5 (10—), 10 (10—)., 19 (10—)., 85 (20—)=
9 zl.

Skuteční: Po 6 zl.: čís. 5., 12., 13., 29., 69.,
71., 89., 105., 188., 139., 141., 142., 143., 145.,
147, 148., 150., 151 (2-60)., 152., 160., 164., 184.,
186., 189 (2—)., 194., 204., 222., 228., 229., 230.,
232., 283 (L—)., 434, 238, 247., 256 (260).,
269., 271., 274., 297., 308., 310., 320., 321., 327
(10—)., 302., 3853(4—) — 227 l. —

Přispívající po 2 21, BO kr. čís. 10., 23., 32..
59., 61., 63., 124., 141., 148., 160., 180., 196
(L—)., 234., 299., 300., 301., 327., 328 (2—).,
829., 332 (2%—). 340., 347 (1—)., 348 (2—).
854, 395 (2—)., 396 (1—-) — 60 zl. 50 kr.

Dary: Vedp. dr. Jan Soukup 100 zl., JeLo
Milost opat Broamovský Dr. Brano Čtertečka 50 zl.
— V. Matyaske, vik, sek. z Teplic 60 zl. Anonymus
5O zl.. J. Tamě, farář v Laubendoria BO zl., Josef
Votočka, děkan v Rokytnici 60 zl., monsig. J. Klein,
arcikněz 50 zl. — 410 zl.

Po 40 al.: Josef Balcar, b. notář v Lažanech,
B. vikář u děkan Jilemnický p. Bertoš 80 zl.

Po 80 21.: Děkan Pacholík 30 zl,
Po 25 zl.: Frans Ringel, koop. Lanbendorf 26 sl. 
Po 20 sl.: Jos. Doležal, feráť u av, Jiří, Joa.

Jezdinský, děk. v Poličce, far. Baner, far, Konssl 80 L.
Po 15 £l, děkan Sloup, vikář Čermák 30 zl,
Po 12 zL farář Kameš 14 sl — 1009sl. 5Okr.
Po 10 sl.: prof. Tondl, děkan Lenk, far. Vin

ra Běronický, Velišský vikář, farář Langer, farář
afránek, vikář Chaloupka, Novobradský vikář, Štěp.

Dvořák, děkan Kvapil, farář Šimon, farář Marek, ka
novník Novák, farář Hroneš, farář Audrlický, Urban,
děkan Bleche, far. Král, Štemberk, děkan Sedláček,
farář Stříbrný, vikáf Skalický, děkan Matoušek, far.
Mašek, děkan Vlach, faráři Kapoun, Zeman, Svatoš,
děk. Cvrk, farář Starý, Rosický farář, Vrzák, Horá
ček, Homdek, Kupka, Jedlička — 360 ul.

Po 8 sl. vikář vekretář Šrámek, Koroubevský
farář 16 zl.

Po 7 zl. 36 kr. 0t. Richter.
Po 6 ul, 50 kr, farář Dokonal.
Po 6 zl. —far. Malich a Podhejský. 26 zl. 86 kr.
Po b zl. Eapl. Radolf, Váci. Kouba, kpl. Be

čička, Kněžický far., Pičman, děk. Vobncat, Ledečský
děkan, koop. Stemberka, farář Frinta, Soutický farář
Dobruský, děkan Illem, koop. Koatník, ferář Peměkl,
kaplan Bayer, koop, Elitzer, farář Bartoš, V. Oliva,
Schůnberg, Selichar, Kostkan, Mimíro, Martinek, Dr,
Kouřil, Fiok, Lokevický farář, Tomíček, farář Ebl,
Kejzlar kaplavi Melichar, Filip, Zrzavecký, farář
Richter, Bronl, Černík, Dr. Truxa, Jirásko, Kvasnička,
Krojíček, far. Hora, Bejšťský far., Kudrna, Dřítečský
farář, Šinkora, Bobdanečeký farář, Halama, faráť V.
Dvořák, Fremntb, Hladký, admin. Víša, Metb. Nývlt,
farář Erlebach, 295 zl.

Po 4 zl.: koop. Kořínek 4 zl.
Po 3 zl. 50 kr.: Anonymaos. Po 3 z|. Anony=

mus, Vimr, Joggenberger, Žák, Krbánek, Slonek,
Dadek, Rozínek, Schmidt, farář Pohl, Zámečník, Pili,
Fort. Kořínek, Jan Procházka, V. Říha, Balooschek,
Ed. Neumann — Bl zl. koop. Stejskal 2 zl. 92 kr.,
prof. Flodermano 2 zl. 87 kr. 6 zl. 74 kr.

Po 2 21.: Vačkař, Bartoň, Fr. Dvořák, Ungr,
Klenka, Nováček, Košťál, L. Jelínek, Kubíček, farář
Liberský, Čečetka, Langkramer, Hornof, Vosáhlo,
Hruška, kapl. Čermák, Palouš, Zčrnig, Zikeš, kapli.
Dobruský, Nechrile, kapl. Dittrich, Lazák. 46 sl.

Po L zl.: Kubo, Stryhal, Pánek, Dacháček,
Šole, farář Svoboda, Cabolka, pens. Leder, farář Pa
blásko, Prokůpek, Janeček — 11 al.

Po 50 kr.: koop. Pobl, von Altenbnrgor úbrnera
1828 zl. (5 kr.

Listárma redakce.
Do Nechanic. Dopisje anonymní, písmone

přirozené, zatíra odložíme Račta nám oznámiti uvé
jméno. — Do Králové Městce, Týniště, Čáslaví atd.
příště nveřejuíme.

Pánům dopisovatelů. Prosíme,abynám
dopisy zasýlány byly již v pondělí a úterý, neboť ve
středu poelané dopisy dostaneme teprve ve čtvrtek,
kdy rokopiey mají býti již vyaázeny, aby se mobla
sazba lámat do sloupců a stran. V pátek dopoledne
se Obnova tiskne, odpoledne se balí a podvečer se
expedoje poštou.

"Tržní zprávy.
V Airadoi Králové, dne 4. února 1809. 1hl.

přenice zl. 7:65 aš 8 10, žito sl. 5.85 až 5-80, jedmeta
490 -až 5-80, oves zl. 250už 810, proso ul. 480 aš.
500 vikvo «l. 4-95 až 526, hrachu zl. 750 až 0900,
čečka zl. 900 až 1450, jáhly si. 9-00 až 000, krup
900 až 21-—, bramborů zl 120 až 140, máku 10 ul,
Iněného semene 7-25 sl., (00 kg. šitných otrup 5-20 al,
1 kg. másla čerstrého 090 +1., 1 kg. vádis vepřovéhu
080 sl., 1 kg. tvaroha 0-14 sl., 1 kopa zelí 000 s.,
1 kopa kepusty 0-80 sl, 1 bl. cibule 350 ul., 1 kop:
drobné zeleziny 1:20 al., 1 bl. nrkve 070 sl.

10—369,.

———————
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ve Zbečníku p. Hronov

výborné plátno systému preláta Kneipa, plátno
na prádlokostelní a soukromé, celolněné da

mad „šátky a ročníky v cenách nejlevnějších. [
Čenník a vzorky franko. Ceny mírné,

zboží čerstvé!

Usedlostě. p.66.
vy Předměřicích 2. L.

*všemi domovními a huspodářskými staveními zděnými
-a krytými tyrdou hmotou v dobrém stavu s pozemky
„po většině I. třídy ve výměře 4 h. 59 a. 78 čt. m,

s čistým výnosem 254 sl. 12 kr. r. č.

Jest z volné ruky na prodej
:B tímto knihorním tělem spojeno jest dále právo

vlastnické na třetině knihovního těla ve vl. 258 tóže
obce sapsaných.

Bllšší zprávy podá kancelář advokátní

JUDr. JANA RYBY
——v Hradoi Králové.

Oo

soukenik

Jall Horák, vRychnoven.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.

Též ma splátky bos svýšení con!ODO
pravý, z italského vína, tříletý, r litr
po 3 zl.Gopná
z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po

Cognac“ 225%

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 8o kr. vše jakosti výborné

„avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě:

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po Bo 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
tvého prima cognacu stojí výrobce semého, 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 sdarma a franko.

ASP Prodej jen ze hotové beze srážky. — Při
„odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent."iy

PR$“ Nejlepší "SN

slovádkou shvovie
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

X. Nosňalr UherskémBrodě
(Morava). '

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina tHda č. 24.

doporučuje uctivd

své chvalně známé: Bochy, oltáře, křižové cesty
jesle, Božíhroby, kříže, kazatelny, zpově .onice, křtiteln neoly, svícny,

' atd. dle olobukoetajá ud
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně

franko.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený eklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a otříbřené zněseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platili možno též va lhůtách. Opravy,
anovazlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské MI

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochvalnými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy kza- !
koupení a opravě kalichů, monstrancí, cí orií, relikviářů,

obek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejavě

tější, patenek atd. co nejvíce.

věoné loterie
.- Kupujtečeské losy. "08

výstavy arohi
tektury ainže

0 SJ nýrstvívPraze.
Emirfim:Demantový šperk

v ceně 25.000 korun.
Celkem O(N) rýhor r ceně1)0).()0Í) kor.

Tah 2. ledna 1899. Cena losu 1koruna.

MB-Založeno 1843.B
JAN KALIS,

hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
doporačuje

evůj hojně zásobený sklad zlatého a stříb. sboži,
hodila kývadlových, kapesních v cenách mírných

a se zárukou,

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

ve své vlsstní dílné na amělé truhlářské i čalou
nioké sboží vyrobená

DW pérovky a žíněnky, US
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

frano. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Dlabačovi české zákusky
jsou jakoati nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
——= 1 kg 80 kr., U— zl., 1'20 zl. —

Císařské suchary
1 kg 150 zl.

Čajové zákusky
1 kg 150 z]., 180 zl., 2-10 El.

Novinka!Gufrentes Pariserin Novinka!
1 kg 250 2l.

Velkývýběremkrovinek na vánoční
stromek krabice 1'— zl, až 450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, enkrovimek ku bo
stinám a pod.
Poštovní sásilky Akrát denně lod 5 sl. počínaje

franko stanice. ;
Zasílá

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

Jik kkkkkk
Do Hradce Králové a okolí

Dovoluji si P. T. ctěnému obocenstvu ozná
mlti, že otevřela jsem v Hradci Králové v Jiří
kovétřídě č.287 vdoměp. Jos. Mikše

obchod prádlem a plátnem
a odporučuji týž co zde toho druhu nejlevnější.
Košile střihu vyzkoušeného, límce, manžety, ru
kavice, punčochy, ponožky, ble, prádlo dámské a
dětské. Vzorná domácí práce. Výbavy pro
pány a dítky zhotovují se přesné dle vzoru a
míry. Zástěry ku .hyňeké a uzdobné, spodní sukně,
stolní prádlo bílé a barevné, ručníky, kapesníky,
krajky, vyšívání Švýcarské, přetisknuté látky k vy

šívání, tiny, Širtinky,plátna prostěradlová,jemné
séby, grádie, damašky, sýpky, kanafasy, piky,
b.rchenty, a veškeré v obor tento spadající zboží
rukodílné. =- Ujišťuji, že jedinou snahou mojí
bude obsloužiti P. T. obecenstvo vždy dobrým a
solidním zbožím v cenách továrních, při malém
zisku a tím si přízeň a podporu pánů odběratelů
zabezpečiti. V téže pak doporučuje se

s veškerou úctou

Irena Kubíčková.

3 koně
dobré tahouny za mirnou oenu,

wg- landauer “Ug
zachovalý,

omnibus
w dobrém stavu pro 6 osob,

dvoje saně
pro čtyry a pro daset osob,

koňské postroje
do tahu se ihned za hotové prodají

v hotelu „u zlatého beránka“
v Hradci Králové.

Dekorační maliř a poslacovač

JAN BARTA
v Bychnové a. En.

Staré náměstí čís. 73.
(© doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa- 6)
ko tronátním úřadůma
Pi pro malby ohrámů a po- a

9 Malby podobizon v barvách i kresle-9 ných, dle zaslaných malých podobizen,
za jichž správné provedení so ručí.

Ceny co nejmírnější. 209

Plány na malby kostelů vypracují na
ní ve věech slozích s přilože

nými rozpočty.
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Bag“ Právě vyšlo "NE
tiskem biskupské knihtiskárny:

VADEMECUM
seu

Brevis Synopsis
materiaram et casnum jn cara animaram freguentioram

Ad usum potiseimum clericorum et neosacer
dutam juxta optimos fontes et probatos auctores con
cinnavit,

Dr. Antonius Brychta.
Stran 544 — 6* — Cena brož. 160 sl., poštou 175 al.

Kniha se schválením Ordinariátním vydaná se
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučeníbezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení se naskytujících,
ze všech oborů vědy tbeologické Dodatek podává
v authentickém zační regulas Jarie Canonici, seřadění
bladů Wiklefových, Hasových a Latrových, důležitou
konstitaci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedia“ o cen
eurách církevních a konečně připojen jest celý Syllabus.
Podrobný index usnadňuje hledání v pochybnosti. —

K hojným objednávkám této praktické pro knšza
příručky, pravého to „Vademeonm“ odporoučí se

k nejochotnějším službám oddaná
Biskupská knihtiskárna.
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Hlavní sklad koloniálního zboží vo velkém
© hlavní sklad všech dráhů petrolejů ©

různýchznámek za ceny tovární
“ < U. 9 4 Z Av Hradci Králové,

Hlavní náměstí.

Velectěnému obecenstvu doporačuji seůj hojeě máso sklad-vukrusuti -aveškurého uuatnického zboží.
7 "Hlavnédoporučujikáuywpětkilogramotýhh be

je rášoných druhů proti doblrkém a pice:

"Betos balíček
"Wiktoria jemné chuti

- "jme B'ig

kávyno drvdů big...
Honduras 6 kg 

Lagoaira big - .
Gusta bBňE . .
Java holándská bkg .

"Guatémala velejemná—Okg .
Monadeapret. big...
Moenadojemné bkg . 9 u. 50 br
Ceylonpravý Big.. <... 9.60 kr.

jg- Kávy pražené W
ní cestě bez přimichování vody a různých praeparátů

hg 20, 1.26, 180. 145, 165, 160,1.70, bo,1190, >
2-10, a 2 zl. 20 kr.

Dálenabízíme0gmacy,všechdrabůlikéry, jí ryA trimakou Nlivovici, různé dr jemnějších kto
KEE Kmko ketemí"dat drahyzbožído běra so- ska
Jicí. Objednávky na venek so vyřizují přesně, co nejpečlivěji a

S EDUARDŘEZÁČ.

Bkg - .bkg. 6sl.—5sl.50kr.6: —
. 84.—„8DL

7 11.50 kr.
8 sl —
8 11.50 kr.
8 11. 50 kr.

o

Křestní listy
ex offo

40 kusů 30 kr.
nabízí

Bisk. Inihtiskárna.
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V. Vacek
závod

A školkářský

(v Pamět
niku

Ju Chlumce

nabízí pro zimat 4 jarní
vysazování stromy 'tocné

véploty, křovinyotfobné,
konifery, divoké 'štrom
pro stromořadí, pláňiftavatd.
Statisíce sazenic *'Miigobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučaý cenník

Fůsruia.mm

nabízíme:

cesta
sta. Z pramenů českýhh

-Serpal a českému lidu
katolickémupodávádít.
Kaška, farář v Chlonedh.

a 20 — 8"
ma a kr.

kuds církevní.
Stran 40 — velká 8"

'00na $0 kr

Nejsvětější Svátosti
posvěcený.

Sestavil AbbéA. Hemry.

Vah. l far.+Ohře
movicích. Stran C14 — 80,

Cena broš, výtisk
Vabáněko v

ř* kr. — ce
10 kr. výce. V kůži váMoot

1 Hradci Králové

3060 [OaBE

dápěny 4 údskómullák,
„právě byl tisku dokonše di bjedná: s
P ROROnTSe orase"Ohářojdřabee

dává se (bes tary):

1brotevanývýtisk.. 2... 8 18kr.1 vpoloplátnévás. výk ($a2 kr.1vplátněváz.výtik. <.. -2 Rkt.
1 pláně váz.cesla křížkemta 27kr.ro knihkupce cena brož. výtiscícho 8-kr,

vázaných54kr.nl
Jelikož Nápěvyobjedaávény badou jemIjo jedu
výtisčích,"jichéveta nrekámadopovětiAprn, zvatach
účtů,dítí se bude zásítka Nápěvů při objednávce do 5
irmů jediné proti předem zaslanému obnosu, k němuž

taětaš pl. t. objednatelé „přilešitina -portopi výtálose,
, 2-8 . ,
-+4-6., 10,

UND“+ias varhan k čes. Oltáři a kalba nápěvu
kněm.Oltář nacházíse vstábi."i

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal so
do rukou žadatelů, bude vydán postapně asi ve 4 neb 5
sešitech. „Mápěvy k Ořtáři“ obsahují melo-ie pro
zpěváka ku všem písním v Oltáři obseženým. Kromé toho
1 chorální nápóv k litaniím | Otče náš, Zdrávas Maria,

- ©-Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Péně.
Při nápěvech podložen s preridla pouze1. vórš, tam však
kde by mohly nastati obtíže s po em težta, aneb kde

„praktické potřeba toho ze nkázala, podložen joattext tak,
aby snadno vpraviti se mobli do nápěvu i ti, kteří „Ná

pěvá“ po race nemají.
Aby při zpěvu náležitě se dbalo slovného přís
snačenajest v „Nápůvech“tačnějším tiskem slabika

přízvuk ve slově mající.

Při kaédé písni označeno, odkad nápěv vzat byl.

AE

K čís. 1381,

i Při městské obci Královéhradecké obsadí semís'o

ZVĚROLÉKAŘE
se základním alnžným 800 zl , 809, příbytečným, v ob

nose 160 zl. na dobu,pokad „nebude míti naturálníbyt v nových měst. jatkách a třemi 10%,kvinkvenál
kami ba rok provisorně. Ostatní práva a porinhosti
měsntekého zvěrolékaře stanoveny jsou organizačním
statutem, „platným pro městskédředafky do těboš
bude zařaděn dle nenesení městského sastnpiteletva,
ae dne 1. února t. r.

Žádosti o místo toto, opatřené doklady o pů
"sobilosti, sachovalosti, o stáří, ješ nesmí přesahovati
35 let a douavádním zaměstnání podeny buďieš' Boj
déle do 18. února t. r.-u podepsaného úřadu ptirk
"mistrovského.

Tomu, kdo vykáše soskoněkou fgořkátní,dána
ninost.přednost.

Pp. Sadutelé račtež sděliti, kterýh dáš by
úfed mohli nastoupiti.

Purkmistrovský úřad
"r Hradci Králové 3. února 1899.



Byl

ehalupník. Ten zapřáhl ho do plubu,a dal na něj
chomonta krmil ho—bičem. še nesl osudsvůj
bývalý ořnáš, Jedenkráto však byla u vsi, vkte
ré zbytky života svého trávil, veliká vojenská cvi«
čení. Zapomněl, že má sa sebou plah, na hrdle
cbomout, na hřbetě bič, Jak zavzuěla trubka vo
jenská, vyškubl 8e rnkoum pána svého, zdvihl
hlavu, radostně zařebtal a stavěl se do řady ve
dle koní vojenských. Velikou tím způsobil vese
lost, a sám pán jeho se muBel smáti. A proto ne
okusil za to biče, nýbržhladili ho a tleskali mu
na hrdlo. A tak ge stalo, že zase tiše vrátil se
k brázdě a zůstal — v chomoutě.

Stará povídačka, není-li pravda? Ale napadla
mi, když dne 7. únore I. r. německý liberální ty
rolský poslanec Grabmayer v Meranu hlásal: „Češi
mosí 3 koně dolů l“

Tak tedy dle pana Grabmayera Češi jedou
na koni. Je to ani, tak přemítám, bujný oř, když
nám ho pan Grebmayer závidí. Já však, poněvadě
závist je hřích, bych panu Grabmayerovi takové
ho oře, na němž nyní český národ prý sedí, ne
záviděl, kdyby on se na něm pyšnil. Ano býval
jako ořem ten drubdy slavný český národ. Hrdě
nosil hlavu vzhůru, obzvláště když se o boj jed
nalo. Býval jedním z nejpřednějších národů na
avětě. Však ten čas minul. Bývalý oř dostat cho
mout a zapřažen byl do pluhu. Táhnout musí a
poslouchat, k tomu máme bič. Tak znělo z hrdel
jeho nepřátel domácích i vídeňských. A tomu cho
moutu a pluhu zvykl. Jen někdy, když zavzní
trubka „božích bojovníků“, když zavzní ta husit
ská, nebo když „národní slavnost“ mu ustrojí, tu
chudinka dělá se zas ořem, staví se do řady veli
kých národů. A tomu přejí i ve Vídni. Usmívují
se, nechají biče, hladí jeho hřívu, tleskají mu na
hrdlo, „že prý je hodný“, chlácholí ho sliby. Ale
chtit etát v řadě s těmi velikými bojovníky o uče
nost a vzdělanost, to že se mu nesluší. Panování
ee musí nechat jiným. A tak po tom pokusu 0
starou velikost, po té „alávě“, bývalý of jde zas

řed plub, zůstává ©chomoutě — a uúdělá-li ještě
ednou něco takového, to že mu přijde místo ovsa

na hřbet — bič.

FEUILLETON.
Eoblihy.

(Své drahé matce napsal J. Čásla vský.)

Dobo dětství, dobo vzpomínek!
Jsi často jen dobou trudu, ovízelů a útrap a

přec zase dobou jen nejčistší poesie a nejneviněj
ších radostí, Každý člověk uspoň někdy obrátí li
sty ve knize tvé a i při episodách smutných na
jde něco poutavého, něco krásného, něco povzná
šejícího.

Jsí jako nově vypučelý lístek na sněti, jenž
sláb, choulostiv, neotužen, tetelí se pod bouřným
úderemnelítostnéhovichru—vichru života.Běda,
roztrhá-li vichr lístek ten, běda, poškodí-li ho,
běda,zničíli ho...

Bylo úterý masopustních ostatků 1. p. 187“
k večeru, když ubíral jsem se z domu oteckého
v K. k okresnímu městu H., kdež jsem od února
chodil do páté třídy obecné školy.

Slunce zářilo na azurovém nebi jasně a ve
lebné a odráželo paprsky své v milionech dia
mantů na zesněžených lánech a jiskřilo duhovými
barvami na všech stranách, že nemožno bylo ani
podívati se kolem. Ticho bylo po krajině, jako
by byla smrt všude roztáhla svou kostnatou prá=
vici. Jen z blízké bospody zakviknul klarinet, za
sténaly housle, zavfeštéla (rubke e zaduněla besa
a čas po čase bylo slyšeti trhané výsknutí a bla
sité zachechtání....

V mé duši bylo trudno, smutno, chladno,
jako v té krajině.

Byl jsem z domu oteckého pryč teprve asi

Na takovém koni sedl nyní český národ, a
kdybych měl tu moc, já bych na něj ihned posa
di) pana Grabmayera a všecky jeho stoupence. A
to proto, abych měl příležitost potlačovati v srdci
závist, která by mohla v aěm povatati, když bych
viděl, jak hesky se panu Grabmayerovi ne něm
jezdí. A to je taky to, co až posud žádné vládě
vídeňské neospadlo. Pan Pacák tuhle kdesi poví
dal, že by se mělo vyrovnání dít „od lidu k lidu“,
Jak mámod jakživa k tomuto „velecténému panu
doktora“ a „říšskému i zemskému poslanci“ ne
smírnou úctu, že to uni nevěří, tak přece mu ne
mohu tentokráte přisvědčiti. To pravé „trefil“ je
dině pan Grabmayer. Češi s toho koně dolů a pan
Grabmayer ne něj, a vyrovnání bude hotovo.

Ovšem povídají někteří, že by musel s koně
dolů taky Wolf a ti rozliční půlmistři a radové
z Ustí nad Labem, Litoměřic atd. To by mně nic
nepřekáželo. Kůň Wolfův má velikou chybu, vlast
ně dvě. Jedna záleží v tom, že kope a to svého
pána. A pak jakmile jede okolo hospody ne štítem
„u orlího zobáku“, mermocí tam zahýbá.

Proti těmto chybám jsou jen dva prostředky.
Jeden koňařský a drubý kavalírský. Koňařský zá
leží v tom, že ae takový kůň velice vychvaluje.
Tak to dělají v Chrudimi, když tam přijdou ku
povat Prašáci. A po dlouhých chválách a „prabách“
se sleví a kůň je druhého jítra v Prusku.

A tak já být tím „vyrovnávatelem“, nesmírně
bych Wolfa a ty půlmistry vychválil a seo to
pvstaral, aby jednoho krásného jitra byli v Prusku.

A ten kavalírský prostředek? Inn, nevím co
tomu budele říkat. Jeden kníže, bývalý vojín, měl
koně, a ten — kopal. Chvíli to snášel, dokud ko
pal kočího. A když jednou kopl jej samého, vzal
revolver, střelil, ale ne do sebe, nýbrž do koně.
A tak se stalo, že si to kopání na vždy odvykl.

Když bylo v Praze na podzim roku 1897 to
rabování, pomýšlelo se na něco podobného. Bude-li
ten kůň, na němž dle pana Grabmayera jezdí Češi,
kopat, půjde se na něj, ne sice s revolverem, ale
se Šibenicí. A hle! Ihned si to kopání odvykl,

A tak ai myslím, kdyby se na ty prušácké
oře šlo jako na ty české hezky po kavalirsku, že
by si to kopání do svého pána a to zahybání
k orlímu zobáku ibned odvykli. Za ty půlmistry
a rady stojím jistě. Co by dělal Wolf, nevím. Ale
tolik vím, že kdyby byl v Prusku, tam že by ho
tomu kopáví ibned odnaučili. Už to není od Ra
kouska pranic kavalírské, atále a stále se nechat
kopat Až to rozkope všecko, bude pozdě.

tři neděle, o ostatcích byl jsem poprvé doma na
návštěvě a dnes prvně ubíral jsem se z návštěvy
z domu pryč do ciziny sám, samoten .. .

Jak záviděl jsem ostatním vesnickým dětem,
že mobly pcbíbati rozpustile kolem hospody, jak
truchlivě jsem vzhlížel v ta místa, kde jsem je
zdíval s kamarády po sáňkách, kde jsme se kulo
vali, kde jsme váleli sněbuláky|

Trudno mi bylo velice, k pláči.
Dobrá matička mné vyprovázela. Okolo krku

otočila veliký vlňák, na ruku pověsila uzlík s ně
kolika koblihami a do ruky mi vtiskla šesták «na
přilepšenou.“ Políbil jsem jí ruku, zamáčknul slzu
v oku a již klussl jsem k městečku sám a sám,

Pod nohami chrustěl sníh a ostrý mrazík
mne nutil ke spěchu, nebo od jakživa mi neuměl
tatínek poříditi teplejších šatů, nežli od žida na
dlub, štruksovky. V munduru takovém honil jsem

arádu až do oktávy a v semináři pol klerikou
jiných kalhot jsem nepoznal.

Ob byla to cesta smutná, trudná. Slzičkymi
tuhly na kabátě, jak z očí padaly, jako hrachy a
za celou cestu jsem nepotkal živé duše, ač jsem
šel skoro dvě hodiny. Vše se radovalo, vše se ve
selilo buď v hospodé nebo v teplé světnici, jen já
musil zs povinností, za protivným učením ...

Konečně zveselilo se lice mé.
Proti mně běželo děvčátko tak jedenáctileté

ve vetchých sukničkách a v dřevákách. Plachetku
rozedrenou, špinavou mělo přes blavu a přes
prsa uvázanou do zadu. Hustý vlas dral se ze
šátku a oči jako trnky svítily z vyzáblých tváří.
Ruce mělo na prsou pod plachetkou a jektalo zuby.

=Kdes byla 2 oslovil jsem dívku velikomyslně.
»V Jiřicích mamince pro meducínu. Stůně

už od vánoc a není a není ji nijak lepší. Už si

Ostatně povídají jiní, že by toho koňařského
sní kavalírského prostřediin třeba nebylo. Jen prý
vůbec pevné komando: „S koně dolů“, a museli
by poslechnout. Ale prý tak lehko to nejde. To prý
by ten zobák, kterému my jen a jen „pusy“ dá
váme, klobl do srdce, a bylo by po nás. Inu, ža
do srdce klobat umí, to víme už dávno. A přece
jsme s orlicí tou jako v sňatku, jenže my jeme
ten muž, který na venek dělá velikého a slavné
bo a doma se třese před ženou, poněvadž její 20
bák zrovna „srdce užírá!“ — Ale byl jeden muž,
který měl taky takovou klobavou „orlici“; dlouho
snášel její klobání, konečně ho přešla trpělivost.
Zašel si k „pantátovi“, který na ni vzal hůl — a
přestala klobat. A tak proto velice dobře řekl
poslanec Kramář, že si musíme zajíti k „baťuško
vi“ — tatíkovi — do Ruska, chceme-li míti pokoj
od té orlice.

Ale kam jsem to zašel. Vždyť mám mluviti
o tom, jak se má jít dolů 8 koně.

Ano toho je velice zapotřebí. Pan Grab
mayer totiž taky „rajtuje“ na jistém bývalém oři,
který ale chudák již jen po třech skáče a jen na
jedno oko vidí. Jmenuje se liberalismus (svobo
dářství). To je ten druhdy tak bujný oř, na který
si sedlo i „katolické“ Rakousko.

Ale že už sotva za drožkářakého koně se
hodí, jest viděti z toho, že Rakousko s ním už
„ůikam nemůže“. A je opravdu strach, že se sta
ne, co Se stalo jedenkráte v Hradci Králové. Drož.
kář vezl žida. Kůň chuďas sotva nohama pletl,
až pak na cestě k nádraží klesl, povoz zvrátil a
zašel. Žid sebral se a zmizel. A z oře zůstala
mrtvola, a z povozu trosky.

Vykládati toto podobenství nebudu, poněvadž
je v tom žid. — Ale tolik jest jisto, že jest již
svrchovaný čas, aby Rakousko s toho koně, jenž
eluje liberalismus, sestoupilo. S ním už 8e z místa
nedostaneme. .

A totéž platí i o poslancích našich českých,
Právě vydali provolání k národu českému a dovo
lávají se „sjednocenosti národa“.

Zapotřebí jí jest, a rozdrobenost sil musí jen
škoditi. Ale jest taky zapotřebí, aby i páni po
slanci uvážili, není-li zapotřebí „dolů s koně“ hu
sitářského liberalismu. Ta komedie na radnici dne
16. ledna t. r. hrozně málo o té sjednocenosti
svědčí. Dokuď budou „na koni“ rytíři jako je zna
menitý pivovárník a vedle toho taky vlastenec,
známý doktor Černohorský, tu se budem hrozně
málo sjednocovati

dělala všechno, co kdo radil, ale nic to není
plalno. Tak ji poradila z pastoušky bába, aby si
vypůjčila z Jiřic od Matoušů meducínu, že jejich
děda taky tak stonal a že mu zavolali doktora a
ten že mu ji předepsal. Umřel však dřív než me
ducínu vypotřeboval a tak prý jim zbyla.«

»Aco tvou maminku bolí“, zpytoval jsem dále.
sAle má takové lámání a suché loupání, prý

od větru a je tak slabá, že ani nemůže na nohou
stát a nic nejí. . „<

V tom se děvčátko zarazilo, začervenalo se
a už ji tekly slzy po tvářích.

Díval jsem se na ní soustrustně a málem že
jsem se nerozplakal s ní.

»A co jí dáváš k jídlu ?«
Děvčátko na mne vyvalilo oči, pootevřelo

ústa a v křečovitém pláči trhaně povídalo:
»Já nic, jen to, co vyprosím, nějakou tu

bramboru neb kus nějaké placky. Čím solit také
nemáme a trochu mléka neb polévky neměly jsme
už aspoň čtrnáct dní v ústech. V celévesnici ne
mají mléko, jen ve dvoře a tam já ss bojím že
brat.«= —

sA jak ti říkají ?«
»Terezka Vondrova.“
sA odkud jsi?«
»Tamble z Rudíkova.«
sA kolik je vás?a
sJá sama a maminka.«
»Tatínka nemám. Maminka říká, že jsem

žádného nikdy neměla.«
sA maminku máš ráda?«
»To víš, snad bych skočila pro ni do hrobu,

kdyby mi měla umříti. Já bych »po pořádku« ne
šla za nic na světě a do služby by mne snad ni
kdo nechtěl.«



Kdysi bývala socha sv. Václava na koní na
známém náměstí pražském“a dostala se na výmě
nek na Vyšehrad, ten tracblící pomník naší ne
svorností, našeho odpadu od sv. Václava.

Bylo to jakési zvolání na sv. Václava: „Do
lů skoně vojvodského“, — Za to věsk nyní volá
radikalismus: „Dolů s koně“ — poslancům.

Což divu, že katoličtí vlastenci praví: Svatý
Václav musí zase ua koně vojvodského. Jen tak
vrátíme se k základu slávy své. Bohužel! Této
Věci však nejméně rozumí naši páni poslanci,

Poslanecké manifesty.
Rozhárané poměry v říšské radě a bezvý

sledné mluvení pánů poslanců otuvělo národy pud
žeslem Habsburským tou měrou, že se staly lho
stejnými, zda-li jsou na říšské radě zastonpeny čili
nic. Sněmovní strany, které voličům neskrblily
eliby, cítí, že na ně padá větší neb menší vína
Sa rozervanó poměry, kterými trpí u nás stejně
zemědělství, jako řemeslo, průmysl a obchod. Na
říšské radě pracuje se jen prázdnými hesly, na
opravdově plodné práci nezáleží upřímně žádné z
parlamentárních stran. Prázdné komise a sněmovní
echůze ukazují nám denně, že žádná strana nechce
kousnouti bezohledně a řízně ani do rakousko
uberského vyrovnání, ani do vyřízení cislajtánského
rozpočtu a projednání celé řady důležitých náro
dohospodátských otázek. Každá struna se bojí vo
ličů, poněvadž jim místo slibovaných krajích a
pecnů nese jednn prázdnou a druhou vyeypanou.
Vinu parlamentárních nedepěchů avaluje jedna
strana na druhou.

Purkmistr dr. Lueger, který sám pomahal
při obatrukci, obviňuje teď strany levice, že se
dopustily trojího zločinu: proti německým katolí
kům, protí německému epoluručenství a proti říši.
Předseda sněmovny, šlechtic dr. Fucha, praví
opět, že bez amírn v Čechách není plodná práce
na říšské radě možua. Jaká však panuje nálada
pro smír mezi Němci? Tyto dny přešli akademici
němečtí přes smírný návrh českých akademiků
ve Slavii soustředěných k deunímu pořádku a li
toměřický časopis dra. Funkeho vydal heslo, ža
němečtí poslanci do českého sněmu vstoupiti ne
mají, nebudou-li dříve splněny tři německé poža
davky totiž: zrušení jazykových nařízení, prohlá
Šení německé řeči jakožto řeči státní a uznání
uzavřeného německého území.

Jaké stanovisko zaujímají vůči tomuto od
mítavému a bezohlednému chování se Němců čeští
poslanci? Odpovídají krotce a smiřlivě. „Wiener
Tagblatt“ praví, že tak mluví busité ve fraku.
O palcátech, sudlicích, grégrovských kanonech není
v nedělním manifestu ani řeči. Poslanci praví, že
by sjce patřila v zemích českých přednost jazyku
českému, ale že se spokojují pouhou rovnoprávností,

Němce obviňují z uesnášenlivosti a neústup
nosti a že podkopávají základy parlamentárního
i konstitučního života. Naši poslanci truebií, že
Němci pokopávají centralistickou ústava, kterou
proti nám prosadili a proti které jsme vedly po
30 let zuřivý boj. Poslanci slibují bojovati i na
dále za rovné právo a rozšíření samvaprávy zemské
ve smyslu adresního návrhu většiny, kteréž sice
jde — vyjímaje Jihosiovany a Rusíny — o zacho
vání historických práv, kteráž ale není pro pro

eDříve chodívali u nás na vesnici sirotci na
„výživu od chalupy k chalupě. Všude je živili tý
den. V sobotu si sebrali své hadříčky a šli o čí
slo dál. Tomu se říkalo: »chodit po pořádku.«
Jíst jim dali, ale více se o ně nikdo nestaral.)

sNo mlč, tnaminka ti neumře,« těšil jsem
holčičku. „Musíš se za ni modliti.«

*Ó já se modlím každý den a moc dlouhol“
"To jsi hodnáTerezkolVíšco?—Tadyhle

mi maminka dala několik koblih; tu máš, vezmi
si je a dej je doma mamince.— A tuhle máš še
sták, kup jí žejdlík mléka a lot kafe a uvař jí to,
snad jí to udělá lepší než ta meducína.a

A zmrzlýma rukama rozvázal jsem uzlík a
vysypal ztuhlé koblížky udivené dívence do zá
stěrky. Pak jsem sábnul do kapsy pro ten šesták
od maminky sna přilepšenou« a ač mi ho bylo
líto a ať jsem ho asi třikráte obrátil, strči) jsem
ho přec Terezce do zmrzlých prstů a klusal jsem
dále s lehkou kapsou, ale také s lehkým srdcem,
že mám, třeba t.ké chudé, aspoň zdravé rodiče,

* . .
o

V májí jsem potkal Terezku na cesté domů
zas. Smála se na mne zdaleka,

Nu jak, Terezko, pomohly mamince ko
blihy +“

»Ó znamenitěl Lépe než ta meducína z ha
patyky. Zaplať a nabraď ti to Pán Bůh stotisíc
krátl — Já a moje maminka sotva ti to zaplatíme .. “

A dobrý Bůh Terezku vyslyšel. Nahradil
mi ty koblihy, které mi maminka upekla tehdy na
cestu a které jsem jí iak velikomyslné daroval ko
likrát a daleko lepšími,

FoKrniv D
NÁPE »

vedení bistor. českého práva pro které se poslanci
tentokrát určitě vyslovují. V manifestu není ověsm
řečeno, že straný pravice male státoprávní poža
davky podporovati nebudou. Poslanci nemluví táž
jako stranníci Mladočeší, ale vídí spásu naší v trvání

Paramentární většiny; tvrzení toto oršem předpoládá, že musí dlouho a dlouho čekati všecky

zvláštní českéonvky, které Poláci, Jihoslované neb katoličtí Němci neuznávají na ten čas
za prospěšné. To není v manifestu voličům zře
telné povědíno, ale vysvítá to ovšem samozřejmě
ze slov manifestu: „V soublasu se spřátelenými
stranami podniknou tudíž poslanci čeští vše, Čeho
bude potřeby, aby společný program pravice nejen
byl uznán, nýbrě i v ústrojí státním prakticky vy
konáván.“

O hmotné zájmy lidu chtí sé poslanci také
starat, ale praví to méně určitě a sebevědomě,
než-li v manifestech z roku 1889., 1891. a 1895.
Dále se praví v manifestu: „Mají-li věsk poslau
cové češtl při odklizování nynějších zmatků při
vésti k platností plnou váha a význam če
skéjbo národa, jest nezbytnětfeba, aby ná
rod byl sjednocen“.

Nás těší, že mladočeští poslanci se avor
ností více nesmějí, ale s tím svornostovánímby
měli začít především v poslaneckém klabu, dále
ve vlastní straně a konečně by se měli varovati
všeho, co by větší neb menší čásť národa uráželo
a nespokojenou činilo. Až počnou poslanci pro
váděti avornost skutky, pak budeme jejích ne

dělní projev bráti vážněji nešli vadní četnéale bohužel neaplněné projevy. Půjdeme a nimi!

Drobná obrana.

Farer pasteriems čili rozruřenípana
Šádka. Za dětství našeho oznamorávalo 8e „za
blaholu tureckého bubnu“ na náměstích maloměst
ských: Dva ukratní raubíři Horia a Gloska čili
vypálení Hormonštotu. Veselá truchlohra v pěti
Jednáních, při níž se však jedenkaždý zasmát mů
že, jelikož naše pimprle svými Špásy všecky pány
bosty po celý večer undrholtovat bude. — To nám
napadlo, když jsme nabledli v poslední číslo Hla
eů ze Siona. Náš článek „Malý kousek chleba,
ale veliký kámen“ přivedl pana Šádka do takové
ho furóru čili ráže, že sedl a nťpsal u tom veBa
lon trachlobru v pěti sloupcích, při které se za
jisté každý katolík srdečně zasmát může. K smí
chu to je zajisté, když pan pastor napíše, že ne
mravnost mládeže zavinil — katolicismus čili, jak
on říká klerikalismus| Nám totiž je klerikalismus
proniknutí celého člověka Kristem a
to tím dle evangelií, ne dle nevěry roz
umářekých pastorů a profesorů. A to že zaviňuje
nemravnost mládeže?! — Vyvracovati takovéble
strašení dětí ukrutnými ravbíři, totiž těmi klerikály
nebudeme. Jako páni pastoři, kteří vydávají „Hu
ga“, svóho kollegu pana Šádku neberou vážně,
tak ani nám není celý ten článek Hlasů ze Siona
ničím jiným, než několika špásy, kterými nás pan
pastor „po celý večer nndrholtoval“. A v těchto
trudaých dobách to konečně neškodí, když si člo
věk dopřeje několik minut oddechu a dívá se na
„vypáleníHermonštota“prakarkami rannsko-parda
bickými. K uvarování však všech nedorozumění
povídáme, že tím Hermonštotem mozek p. Šádkův
nikterak nemyslíme.

Kdo pálil koiby?f Jakub Horčickýroku
1609 péše, že nekatolíci „kniby staré a traktáty,
volnmina (— svazky —) znamenitá, co v klášte
řích a jinde nacházejí, trbají a pálí! — Zajímavá
věc. Tedy o mnoho dříve, než ten Konyáš, pálili
knihy evanjelícit! A jaký je v tom rozdíl? Asi
ten, že Konyáš pálil knížky bezcenné, evanjelíci
však „volamina zoamenitá“, Kdy pak tohle povědí
jistí pání lídu a študentům? Kdy pak to bude
v nějakých Trubkovicích hlásati p. posl. Udržal?

Drobné zprávy.
Z Radolfima. Jeho Milost,nejdůst,p. biskup

Edusrd Jan Nep. připravil chovancům sdejšího ústavu
pro bluchoněmé dvojí radost; neboť zaslal veliký dar
na penézích, ahy zaň vyčastování bylí všickní cho
vanci o masopnstní neděli a také onu masopustní
slavnost domácí dne 12. t. m, vznešenou Svou návětě
vou poctíti ráčil. Ze všech očí blachoněmých dítek
zářila radost nad tolika chutnými věcmi velikomysl
ností Jeho Biskupské Milosti připravenýci, kteráž
radost proměnila se v upfimnou a nelíčenou oslava,
když nejdástojnější pan biskap byl uveden do jídelny,
aby přítomen byl nejen vyčastování, nýbrž aby takó
okasil z předložených pokrmů. Po zekončeném mo
diitbon vyčastování odebral se nejdůstojnější p. biskup
provázen dp. ceremonářem do sála, kdež chovanci
v mimice předvedli žertovný a zároveň pověný kus
divadelní, který se biskupské Miloati velice líbil. Ne
radi loučili ve chovanci a nejdůstojnějším Vrchním
Pastýřem svým, když po skončeném žertovnem vý
stupu ústav opouštěl, a vřele děkujíce sa skvělé vy
častování projevovali přání, aby Biskupskou Milost
brzy zase v ústavě spatřití mohli,

„

Jeho HNilostmejd. p. kapitulní dě
kan Dr. Alels Frýdek přihlázil0e-s2 zaklá
dajícího člens jednoty českého kaloř.něitejstve a slo
8il úhrnem 30 zl. Vys.dp.František Tond],

Brofaseor VITL h. třídy při zdejší c. k. vyššé reálceval pro podpůrný fond táhož epolku 5 sl. Zaplať
Bůh! Veškeré členské příspěvky, jakož i dary pro
královéhradecký odbor jednoty českého kat. učíteletva
přijímá Dobroslav Orel, vicerektor v Hradci Králové,

Pan e. k. státní návladní Matouš

převezme zítra řízení c. k. státního návladníctví, které
se oyní nalézá na náměstí, v Lýralé Ekolaf badově
v II patře přes drůr, kdež se nalózá též spořitelna,

Premece. Pan MUC. Alfred IHurlík3 Čer
nilova s MUC. Otakar Srdinko byli promování na
české universitě v Praze za doktory veškerého lékařstsí,

C.k. okresní hejtmanství v Hradel
Králevé vydalo dne 11. t. m. pod čís. 6371 násle
dojící vyhláška: Vysoké c. k. ministerstvo železnic
nařídilo výnosem za dne 10. Jedna 1899 čís. 43811/5,
aby předsevzata byla revize trati a při bezvadném
výsledku tohoto úředního jednání zároveň politická
obchůzku a vyvlastňovací jednání ohledně projektu

ro elektrickou drobnou dráhu £ nádraží do města
tadce Králové s cdbočkou k vojenskému akladišti

tamtéž. Z1 příčinou přípravnéhozavodení toboto jed
Dáni uvádí se na základá $ 3. ministerialního nařísení
ze dne 25. ledna 1879 č. 19 F. z. u všeobecnou zná
most, že dotyčný projekt u zdejšího c. k, okres. hejt
menetví vyložen jest ku všeobecnémunaulé natí v
úředních hodinách po dobu osmidenní t j. od 16 —
23. února 1800, Toto budiž v obci Královébradecké
neprodleně obvyklým způsobem vyhlášeno a všeliké
poznámky ohledně tohoto projektu jež u obecního
úřadu podánybudou, boďtež sem do 3 dnů předlo

feny. veň uvádím na základě výnosu velesl, c,
k. místodržitelství ze dne 51. ledna 1899 čís. 16078
u všeobecnou známost, še před zavedením polit, ob
chůzky dle $ 14. zákona ze dne 18. února 1878 čís,
30 ř. z. vyložen jest jeden stejnopis vyvlastňovacích
dokladů týkajících se obce Pražského Předměstí, totiž
situační plán, seznam nemovitostí, jež mají se vypla
titi, jakož i seznam jmén a bydlišť těch, kdož mají
ne vyvlastuiti, v obci Pražském Předměstí po 14 dnů
t. j. v době od 16. února do 1. března 1890 ku vše
obecnému nahlédnutí. V této Ibůtě může každý účast
ník u zdejšího c. k, okresního hejtmanstrí námitky
proti žádanému vyvlastnění buď ústně nebo písemně
přednésti.

Výkladyprovásenésvětelnýul obra
my, jež konány byly v neděli dne 12. t. m. stihla
nemilá nehoda, že k nim byla z Prahy dodána bomba,
z valné Části již vyčerpaná. Bobužel neznáme dosud
způsobu, jakým by se dal zhuštěný kyslík měříti, a
tím jediné se stulo, že kyslík novystačil a výklady
masiiy býti přerušeny, — Pořadatelé v náhradu toho
pořádají tuto neděli (dne 19. t. m.) výklady, noré k
nimž mohou si navětěvovatelé minulého představení
vzíti bezplatné vstupenky do soboty (dne 18. večer).
Mimo velkou řadu obrazů krajin a měst ukáží eo
také obrazy přírodopisné zo všoch tří říší přírodních,
které do jista přivábí také četné diváky z řad stu
dentských. — Na příští výklad pro děti uchystána
jest řada krásně kolorovaných obrazů k pohádce „Ti
síce a jedné noci“ totiž „Aladinova čárovná svítilna",
Pořadatelá proto očekávají hojnou návštěvu drobného
obecenstva.

Wvojí loket. Umravněná„Osvěta“ odporu
čoje ve svých insertech vepřovébody každý pátek
v hostincí u „Košťálův“. Odporučnje tedy přímé po
rnšování zákona církevního, Vzdor tomu však vytýká
restauraci „Adalbertina“, že po tovaryáském plese v
pooděli bráli přespolní hndebníci několik hudebních
čísel, až byli upozoraěni domovníkem, že nahoře v
kapli začíná již mše sv. Dovolenou a novipnou zábava
problešoje „Osvěta“ farizejský za náboženský zlošin,
k masožravým hodům v pátek však vyzývá. Inu ovšem
u Košťálův jest drobný prodej „Osvěty“ a proto se
může něco slevit. Pokrytci, Vyvrzte nejprv břevna £
oka, svého a pak starejte se o mrvu cizí!

Pěvecká jednota „Fliška“ v Hradci
Králové provozuje v sobotu dne 25. t. m. v 7
hod. večer a v ueděli dne 2d. t. m. ve 3 hod. od

poledne: „Dívčíústav“, komickou operetta od Sappéa;
text od Jindřicha Bůbma. Laskavé spoluúčinkojící al.
Jarmila Tolmanova z Nymburka, pan Urbánek, kon
certní pěvec z Praby, pan Ladislav Jirotka. U kla
víra al. Marie Gubova, u harmoniam p. Hájek. Před
tim: Č. 1, Dvořák; dvoizpěv z opery „Selma sedlák“
Č. 2 Za. Fiblch; Štědrý den, melodram. Klavír a
harmoniam ocbotně propůjčila firma Al. Hogo Lhota.
Začátek v sobotu v 7 hod, večer, v neděli ve 3 bod.
odpoledne. Ceny v aobotu: Lože 3 zl. kfeslo a se
dadlo na tribuně 70 kr., sedadlo I tř. 50 kr., se
dadlo II. tř. 40 kr., sedadlo na galerii 20 kr. Par
ket 30 kr., přízemí 20 kr., galerie 10 kr. Stu lent
ský a vojenský lfatek 10 kr, Ceny v neděli: Lože 2
sl. 50 kr., křeslo a sedadlo na tribuně 60 kr., se
dadlo I. tř. 60 kr., sedadlo II. tř. 40 kr., sedadlo
na galerii 20 kr. Předprodej lístků obstará ze vzácné
ochotý koěhkapectví p. B. E. Tolman.

. Volby do obresmiho zastepitelstva
královéhradeckého konatise budou13, března
v obcích venkovských (18 zástapců), v městě Hradci
Králové dne 14. března, v Kuklenách due 15, března
v Třebechovicích a v Novém Hradci Králové dne 16,

března (městská skupina volí 11 zástupů). Skupina
největších poplatníků průmyslu a obchodu volí dne
17. března 4 zástupce a skupina velkých statků volí
dne 18. března 1899 tři zástupce. Volby odbudou
se i tentokrát hladce, neboť není přáním převalné
většiny voličů, aby se organisoval enad odpor prot



obcím venkovským a aby nastele radikální změns ve
složení okresního výboru a starosty. Projev, Eterý se
v této příčiněozval, byl jeu přáním a volavkou ně
kolika jednotlivců.

Přátelský dýchánek všech oprav
dových 1 svátečních střeleů konatise bude
© sobotu v Nedělištích na počesť všeobecně vášeného
střelcea rolníkaFrantišek Šandery, který slaví
v neděli své narozeniny. Střelci sejdou 86 0 4 hodině
odpolední v hostinci Segnerově v Nedělištích, pak se
o 5. hodině odebereu do bytu oslavence, vysloví mu
společné své blahopřání s pětičlenná deputace ode
vsdá mu fotografická tablenux všech střelců, načež ná
sleduje přátelský dýchánek v Lostinci pana J. Dvo
fáka v Nedělištích. Dýchánku se súčastní zajisté četní
ctitelé oslavence a přátelé vyšší myslivecké latiny z
nejširšího ckoli.Důležité rozhodantí c k. zemské
školní rady ve příčině návátěvy chrámu Páně:“
Poněvadž dosud se atavá, že některé sbory učitelské
usnášejí se, ve které dni v témdní mládež školní ob
covati má službám Božím, upozorňujeme opét na vy
nesení c. k. zemské školní rady ze dne 46. dabne
1898 čís“ 4208. — Vynesení to zní: „Nepřisluší ani
učitelským sborům, ani místním školním radám, aby
o věcech, cvičení nábožen:kých se týkajících, něco
ustanovovaly, poněvadě opatření taková vyhrazene
jsou dle vysokého vynesení ministerského ze dne 16.
září 1972 č. 19478. (v z. 8. 1. 24. KL 1872 Č. 11764
Věst, vl. 1873 s. 24.) příslašnémn ordinarista a sem
skémun úřadu školnímu.

Lieentování hřebee konalose v pondělí
v Hradci Králové. V komisi zasedali: v zastoupení
c. k okresního hejtmanství pan místodržitelský rada
V. Šul a jako oředseda; v zastoupení c. k. místodrži
telství zeměpanský zvěrolékař pan Fr. Hřebík, v za
atonpení c. k. místodržitelství velítelatví hřebinců c,
a k. mejor hrabě Castell, v zastoupení zem. výboru
J. O. hrabě Bedř. Sebánborn a okresní delegát země
dělské rady p Václav Skvrne, agronom z Čistěvsi.
Pan Josef Šale, statkář v Klenici o Sádová předvedl
svého pékněrostlého hřebce „Rodáka“ pocházejícího
2 hřebce Semíka a z ušlechtilé klisny po hřebci Na
cionál, Rodák pochází tedy z vzácných rodičů, jeat
174 cms. vysoký, pěkně atavěný, silný, těžký, mohut
ných plecí a velmi pěkným chodem. „Rodák“, který
byl již v loni licentován, byl komisí letos ještě více

pochválen než loni a panu Josefa Šulcovi, statkáři vlenicích, byla adělena opět licence, aby svého hřebca
k cizím klisnám v stanovišti v Klenici u Stračova

opouštěl. Statkář p Josef Šolc docílil při domácímchovu koní již mnoho pěkných výsledků a upozorňa
jeme proto rolnictvo, které potřebuje silného koňského
dorostu, na jeho těžkého, avšak pěkně stavěného a rol
nickým potřebám plnou měrou vybovajícího jeho hřebce,

Vdovim groš ma „Adalbertinum“
Můžeme = potěšením zaznamenati, že počátkem le
tošníbo roku diecésní duchovenatvo projevilo zoačným
darem na „Adalbertinum“ oddanost k vrchnímu pa
stýři diecése, za jehož eprávy diecésní dům byl ve
prospěch života katolického zbudován. ©Málo kdo se
ze všeobecné této dobrovolně dané vyloučil. V tyto
dny dny obdržely jsme prostřednictvím p. faráře Kři
voblávka skvělý dar 30 zl. jisté chudé terciařky, která
vdoviným grošem svým poskytla skvělý důkaz kato
lickébo uvědomění, Vivat segnensí

„Zajíc“ v jednotě teovaryšské. K zá
věrce skomírajícího masopustu připravila tovaryšská
jednota vhodně veselobru „Zajíce“, jenž svým napí
nevým dějem a humoristickým scenami příjemně po
bavil. O zdárný úspéch působivé hry postarali se v
plné míře zaměstnání ochotníci, Palmu večera odnesly
dámy, ježto hra vyžeduje 6 dámských úlob. Naivní
úlobu Subočky výtečně podala sl. Novohradská. Zua
menitými byly starší role pl. Řebcové a al. Wanšové.
Se zdarem potkaly se též al. Jezdinská, sl. Kulhán
kova a sl. Česákové, Nejdůležitější dvě mužské úlohy
byly v osvědčených rakou p. Jakubského a p. Be
ránka. Pozoruhodný bylo též vystoupení nových sil
v pp. Dvořákovi a Dveřáčkoví, Dobrým byl konci
plent p. Mandáskův. Obecenstro vzdor nepříznivé po
hodě a současných tanečních zábav sešlo se v hojném
počtu a odměňovalo výkony snaživé jednoty četným
potleskem. Zdař Bůh! *

Lídovost „Osvěty lidm“. V každémčíslo
dušuje se tento pokrový orgán, že má :a skladě vý
bradně lidové zásady a čistý zájem pro výchova lidu,
takže by mohl lid domnírati se, že není ma nikdo
lepším přítelem nad samochlabnou „Osvěta“. Skatky
její však jsou pravým opakem pověstné samocbvály.
Vyskytne-li se skutečně v zástupu lidovém muž širo
kého rozhledu a vzácných životních ukušeností, a máll
při tom tolik smělosti, že nepřežvyknje moudrost
„Osvěty“, nýbrž zachováli si svůj sverázný úendek:
ta zapomene „Osvěta“ rázem na své demokratické
zásady a špíní počestného muže z lidn hůře, než na
jatý karabáčník židovského fabrikante. Výpad „Oavěty“
ne p. kočárníka Bubna v čísle G. jest podařeným do
kladem k naším slovÁm. Ryzi zásady a poctivý cha
rakter p. Bubnův nemusíme bráti v ochranu proti
demokratické „Oavětě“, protože hradecké živnostnictvo
zné p. Čeňka Bubna nejméně o 12let déle, než po
čestnou „Osvětn“. Ba i co ae týče pak vzdělání a
odborných vědomostí p. Babnových, nechceme proná=
šet svůj náhled, nýbrž vyzýváme ratedory „Osvěty“
aby nám ze svých „uvědomělých“ stoupenců postavili
jenom jedpobo řemeslníka, který by se mohl s p.
Bubnem veřejně měřit, a my uvěříme, že nevycbází
„Osvěta“ v Hradci jen k vůli špinění poctivých lidí,
nýbrž k vůli vzdělání lidovému. Počkáme tedy na
důkaz „Osvěty“ a reklamujeme prozatím plnou svo
bodu přesvědčení i pro ty ře.neslníky, kteří „Osvěty“
neodebírají.

Schůze voličů královéhradechých
konala we ve středu veler v řemeslnicko-Zirnostenoké
jednotě. Za předsedu zvolen p. MUDr. Klampar, za
místopředsedu p. Valeš a se zapisovatele p. Šára
Hruška. Pan Stanislav Červený nepřeje si, uby Hra
dec byl výbradně městem školským a vojenským, ný
brš aby byl hlavně průmyslovým, aby ta byl rozvoj
šivoostí možným. Protože byty a dílny jsou předra
deny, je pro stavbu laciných domků, dílen a lidových
veřejných lázní. Je pro zachování samostatného měst
ského školského okrosa, aby se sdo aspoň Českým
dějinám učiti smělo, je pro zavedení ptné vody a
zřízeníelektrické dráhy a pro srušení podomního ob
chodu. Pan Horák a Mužík jsou pro zrušení výroč
ních trhů v Králové Hradci. Ale což, eruěl-li se vý
roční trby zde a zůstanou trhy v Třebechovicích, v
Holicích, Pardubicích, Jaroměři, Nechanicích, Smiři
cích a jinde, bude-li venkovský lid choditi na výroční
trhy tem a vyhne se Králové Hradci? Pak utrpí snad
vedle hostinských, pokařů, uzenářů a řezníků též jiní
živnostníci. Snad by bylo lépe bývalo, domáhati se
srašení výročních trbů v Čechách vůbec. Na to jed
náno o známém obsahu reverau. Starý hofkriegerát,
který porončel generálům £ Vídně, byl zrašen jako
ssstaralý s škodlivý cop a od imperativního man
dátu a reversů neslibujeme si ničeho; vyslovojí zvo
lencům jaksi předem medůvěru a v praxi nejsou nic

Jatny, zvláště když třeba roshodovati hned m odvo
ání k voličům není možno. Zakázati vedlejší práce

zřízencům, tedy jak k Lad. Knypl pravil od lopatdo pera jest sice okřídlené volební heslo, ale nedá se
vědy provésti. Pan MUDr. Klampar jako městský lé
kař jeat zajisté dovedným a hledaným a pacienti nesli
by to těžce, kdyby mu chtěl někdo zakazovat léčení
soukromých osob a členů úrazové Podnbně měst
ským úředníkům a zřízencům nedá ee vědy zakázati
revise, pojišťovánt, konají-li řádně a vzorně slažbu
svou. Případná byla proto poznámka jak ganadra.
Reyla, tak p. auskultanta Wagnera. Elaborát p. Hajna
není ani praktickým, ani demokratickým. Redaktor

tábl vyslovuje svůj náhled o roversu pravil, že by
kandidá'i živnostmků měli se v první řadě starat 0
zřízení obchodní a živnostenské komory pro severo
východní Čechy, poněvadž tato nejvíce ve prospěch
živnostníků pracovati může. Pan St, Červenýpraví,

že se o to pečuje. Pan MUDr Klampar ukazuje nanebezpečí žívnostenským kandidátům hrozící s odpo
račuje avornost, neboť ne o osoby, ale o včo se jedná,
Myslíme, če pp. salaristům nenapadne živnostníky a
pravovárečníky v třetím sboru potírat, naopak myslí
me, že i v druhém a snad též v prvním sbora na
měšťanské kraby bade se bráti příslušný zřetel. Pan
Nekovařík navrhl jednoho kandidáta dělníků, což při
jato Pan Chradimský činil podání na zvolení 20 i
více kandidátů, aby vulíči III sboru měli výběr Pan
Fiala si přeje,aby pět živnostenských odborů navrhlo
po dvou kandidátech. Pan Hajn a jiní to nazvali ška
talkoráním. Pan dr. Reyl a redaktor Štábl to nemy
ali, vždyť těch pět odborů může navrhovat též intelli
gentní děloíky neb úředníky s širáím rozhledem, kteří
by s to byli zájmy celé obce zastávati. Nikdo no
chce bráti živnostníkům třetí sbor, vždyť nesou po
měrně největší břemena, ale pak-li zvolí též neživ
nostníky a budoa li k nim míti důvěra, bude to zje
vem tím potěšitelnějším. Toho škatulkování není třeba
se tak bát, vždyť kandidovati v III. abora jen živ
nostníky, jest vlastně již také skatulkování, an všichni
zvolení zástnpci města mají povinně hájiti zájmy
celku i jednotlivých stavů Mluveno bylo ještě o vše
Jikých jiných věcech — někdy byly malé nedorozu
mění a kontroverse, vyskytlo se též více kandidátních
listin a konečné byla přijata v podetatě kandidátní
listina jiš v první schůzi přijatá. Schůze se účastnilo
přes 150 voličů, tedy asi pátý díl všech voličů, kteří
ovšem definitivně rozhodnou. Přejeme, aby byli zvo
lení mužové ti nejlepší mající na zřeteli zájem živ
nostníků i celé obce a zejména finanční stav obce.
Pak nejlépe se posoudí, co je možno a co je na ten
Čas nemošno.

Úmrtí. SlečnaVilemína Sparková, dcera
c. k. plakovníka lékaře zemřeladne 14. února v stáři
70 let. Pohřeb zvěčnělého dámy konal se ve čtvrtek
o 4. hodině odpolední na hřbitov Ponchovský. Dnes
v pátek konány byly za zvěčnělou lidamilnou dámu
smuteční bohoslužby v kathedrálním chrámu Páně. —
Bolestoá rána stihla vo středu rodina velectěnébo pána
řiditele zemské polepšovny v Opatovicích p. Záruby
Nejstarší dcera, el. Marie Alexandra, dívka plná
tivota bumoru i vděku odebrala se nedávno navštívit

svého strýčko, dp. faráře v Bělé, kdež chtěla užíti maso
půstu. Navštívila teké ples poslucbačů lesnické aka
demie, leč záhy po něm ulebla, neboť dostala zapá
lení ledvin a plic. Po týdenní Ertsi ve středu o p
11. hod. ubohá trpitelka odevzdána jsouc do vůle
Boží a zaopatřena byvši sv. evátostmi dotrpěla. Po
hřeb její konal se dnes dopoledne v Bělé pod Bez
dězem.

Politický přehled.
Zemské sněmy jsou svolány: haličský,

hornorakouský, solnobradský a moravský na den
20. února, dalmatský na den 22. února, buko
vínský na den 25. února 8 dolnorakouský na den
26. února. Český sněm sejde se 10. března,

Prvním presidentem nejvyššíhosoudu
ve Vídni jmenován byl bývalý ministr epraveji
nosti za hr. Hohenwarta,dr, Karel Habětínek,
rodilý Pražan, a drubým presidentem téhož soudu
stal se bývalý ministr za hr. Taaffa, dr. Emil
Steinbach.

Ve Franelf utrpěli Dreyfussovciporážku,
neboť sněmovna velkou většinou přikázala záleži
tosti Dreyfussovského processu se lýkající zvlášt.
nímu soudu. Židovské časopisy zuří, že sněmovna
svým usnesením vyslovila nedůvěru posavadním
soudcům, kteří jak Beurepaire tvrdí, vzal si za

cenu za nevinného uznati. My pokládáme nao
psk za štěstí pro Francii, že ani tem židovské
peníze všecko nezmohou.

V Ubrách nedocíleno dohodnutí mezi vlá
dou s oposičními stranami, které nechtěli Bání»
fymu schváliti prozatímný rozpočet a zostřely sně
movní řád tou měrou, aby president mohl zma
řiti výstřední jednání obstrukce. Protože císař vy
slovil Bánfymu plnou svou důvěru, myslelo se,
že po středové audienci ministrů Bánffybo, Lu
kacse a Fejervaryby jakož i důvěrvíka císaře Ko
lomanua Szella nastane o uherských věcech roz
hodnutí. V radě korunní, které se účastnil též
společný finanční ministr Kallay, nestalo se asi
rozhodnutí a se stranami oposičními bude se patrně
jednati dále. Posavadní předseda ministerstva asi
neprosadil se svými návrhy na bezohledné udo
lání oposice, která hrozila parlamentární obstrukci
přenésti na ulici. Za nástupce Bánfýho se ozna
čuje Kolomann Szell a chorvatský ban Khuen-He
dervary. Obě kandidatury znamenaly by sblížení
s vládní stranou, z které by asi vystoupili přivr-
ženci Tiszovi a Bánffyovi,

Masopustní besídka.
Masopust skončil v úterý o půl noci róz

marnou, bezetarostnou, někdy až rozpustilou svou vládu,
která mnobého paplnka, panáčka, marinku, vdovička
1 elečiuku stála dosť a dust starostí, jak opatřiti pe
níze potřebné na plesové toilety, rabavičky, vějíře, stře
víčky i mašličky; dámy uložily taneční pořádky a ee
ladoní vybojovsné cotilliony mezi milé upomínky, ta
tinkové uzavřely uspokojeně své portmónky, pak-li v
nich něco zbylo, ©Beseda, merenda, plesy cyklistů,
sokolů, baeičů, veteránů, sokolek u Hutlů a labužníků
u Tvrdých v Chicagu, právnické dýchánky v Grandu,
všecko to je pryč a pryčl Když šli v úterý v noci
pánové z masopastních dozvoků domů a měsíček na
ně špoulil svou hubičku, tu básnil mnohý mláleneček:

Hvězdičky svítí z vysoke,
věvdičky sama zář.

V té jedné zlaté dívko má,
vidím tvou učžnon tvář,

Jiný bálový brdína opět klidně rozamoval:
„Jeden si ji zumiloval,
drubý si ji vzel
a třetí ze srdce želil,
že jí nedostal.“

A koho stihlo masopustní neštěstí a měl těžkou
blavo neb srdce, tu nešťastník oblekl se
potom

rek.
náš

*stonpal
klnboce

zarmoucen
po

schodech
dolů.

V masopustě zpíval „na memento mori ještě
Čas“, po něm přišla na řádu Šalomoanova „marnost
nad marnost“ a popelečuí „pomni, že prach jei
a v prach se obrátíš“,

Z Opatovie. Po zdařilém besedním věnečku
uspořádali na konci masopustu naši cyklisté ples v
hostinci p. Šanderově. Taneční sál ozdoben byl bá
ječky z exotických rostlin a palmoví, bíločervenými
draperiemi, kyticemi a cyklistickými odznaky. Dámy
o dostavily z Pardubic, z Hradce, z okolí blízkého
i z daleka, vesměs ve vkaených plesových úborech,
Amorek, který shlížel na taneční rej, vypadal na kon
ci masopustu již zbědovaný. Ulovi) pouze jedna ho
labičku, v toulci měl sice ještě hojnost šípů, leč u
laku praskla mu tetiva a od samé zamilované střelby
v letošním masopustě upadla mu raka. Od pohanaké
ho bůžka lásky nehrozilo tedy krásným tanečnicím
žádné bezprostřední nebezpečí, za to pánům taneční
kům brozila krise, neboť byli v menšině a protože
každé hezké děvčátko chce urazit na věnečka celou
kilométrovou sazbu houpavým valčíkovým krokem,
skočnou polkon, mazurkon neb třesákem, musili páni

epklimné skákat dvojnánob. Teď se totiž všecky kousky akáčí, protože každému děvčátku skáče na plesn
radostí srdce. Tomu bíle oděLému, protože jest ještě
nezadáno a že tam může každý obratný cyklista sko
čit — ovšem umí-li výtečně bavit a znamenitě tančit.
Ty růžové na plesu tenčí zase proto, poněvadž jiš
někdo jako matýlek v jejich ardéčku uvázl. Modře,
zeleně a oranžově odené slečny tenčí ovšem ze sta
jiných důvodů, bývají v plesové hře již sebevědomější
a mohou o sobě říci: „já takové hochy, za podvazky
váža, pod kramflíčkom nosím“. — Mají také pravdu,
že si s hocby brají a zbuzují v nich ardečnost. Krás
né tanečnice, aniž by snad měly « tom určité vědomí,
konají veliké poslání humanní a kultarní. Mluv si
kdo, co mluv, že láska jest nerozamem; dle mínění
zkušených mudrců, kteří byli přece ve svém mládi
také zamilovaní, tají prý se v lásce moudrost pře
veliká. V ní poznáváme s citem to, k čemu nás při
vádí pozdějí přesvědězní. Zamilovaní překypují šle
chetnou důrěra a čistou dobrotu, v každém člověka
vidí přítele, v každé příjemné květině malý ráj. —
Jest-li pak vědí epanilé čtenářky, že láska jest také
květina? Ona ovšem nekvete v zahrádkách, ale podí
váte-li se děvčátka tak hezky táhle a z hluboka do
očí, pakdobře nvidíte, jak kvete v erdci. A jak se
tam dostala? Inu, znáte přece písničku: „Lásko, lá=
sko, kde tě lidé berou? V zahradě norosteš, v sadě
tě nesejou. Nesejí mně v polích, sama všude kvetu,
pro radost všemu mladému světu“. — Na plesu jsou
proto půárečky v nadzemské náladě, kmitají se tam
hnězdičky i vlasatice, lítají tam andílkové, čím tedy



můše plesbs neš rájem blaženýchs nebičkemvšechsamilovaných? — Opatovský cyklistický věneček byl
pravou květnou zahradou, jedna květinka byla hezčí
neš druhé, takže maje s nich voliti tu nejhezčí, byl

by'a se octnul výnejvětší chrozpacích. Tu se mihla přednašimi sraky obnivá brunetka s jiskrnýma očima,
s ničhě eršely blesky šelmovské a lehounkým brdým
úsměvemkol drobných úst. A oož ty červené a bílé
karafiaty ve vlasích? Podívejte se jen do krětomiuvy.
Tam opětvíří váš andílek s chudobkami a kameliemi,
šípky, kopretinami, růžemi. Kdybych byl nadšen vlán
skou posšií, řekl bych, še růměnce na jejich lících

Boal se růším plovoucímna mléce. Než usměvavýiblíček v růžových šatech zaujal opět cele vaši pozor
nost. Co asi s tanečníkem čepotá? Práší patrně hod
ně, hází jí písek poklon do potutelných šedých oček.
Tam zase pomněnka na vějíři vyzývá vás ku vzpo
mínce na krásný večer a nlétá ve víru tanečním jako
motýlek, A takových notýlků bílých, růžových, mo
dravých bylo v sále moc, aš vám oči zacházejí. Což
potom divu, že na plesu se činí každý mládenec, že

chce, aby dámy měly © něm to nejlepší mínění, žečiní ta nejopravdivější předsevzetí. Laskavý hovor
s damami, zejména se zkušenými matinkami činí ná
větěvu plesu tím milejší. Konec masopnstu učinil ko
nec těmto zábavám. Nu, snad vejde mnohý mládenec
do sebe, polepší se. A víte, jak se polepší mládsnci
nejbezpečněji? Když se dostanou pod dozor svých
spanilých tanečnic a jejich hodných maminek. Tak
mládenci, jděte v půstě do sobe a polepšte se tak,
aby všecky dámy byly a vámi spokojeny. Konečnéma

cyklista,
Z Plačle. Na oslava zakončeníletošního ma

sopusta pořádaly dívky a ženy plačické „nu ostatek“
kužel s tancem u různými špásy v hostinci pana
Vacka. „Kužel“ jest slavnost podobná jihočeské „ko
nopické“ a konala se za eterších časů na oslava za
končení masopustu i přástek. Na chvojí ozdobeném
voze, tařeném koni pentlemi a kvitim okrášlenými,
umístila se děvčata plačická oblečena ve wvěčných
krojích národních a nadívala len, který jiné děvče na
kužel pentlemi připevnilo. Pod obrovským kuželem na
veliké přeslicikvitím pěkně ozdobeném, předla starší
teta Řehounková u kolovrátku len a tof se rozumí,
že při pilném předení musilo následovati malé osrě
žení. Průvod vyjel ze statku p. Josefa Koutníka; v
čele kráčela hudba Sokola kuklenského, pak jeli dva
šaškové na koních, za nimi jely dívky doprovázeny
byvše malými i velkými zvědavci. Z Plačic, z Kuklen
a zokolí dostavilo se ovšem plno diváků a v hostinci
bylo brzo nabito. V Plačicích nepořádají mnoho zá
bav,za to ale bývají nečatné pořádané zábavy zdařilé.
U prostředtaneční síně postavily dívky přeslici, kůžel a
kolovrat, pod nimž stará Řehounková oděná v dávný
selský kroj, pilně předla. Kolem ní tančila vesele děv
čátka, jimž pestrobarevné enkničky a živůtky, na hla
vně holuběnky a na nožkách nízké střevičky náležitě
slušely. Pentličky, zlaté a stříbrné pásky a krajky a
umělé květinky zvyšovaly ovšem malebnost národních
krojů. Lněný bohatý vlas, modrá očka jako Iněný
květ, černé věrné a šedé potutelné oči tém buclatým,
zdravým červeným tvářím neméně slušely podobně
jako havranní neb kaštanové bohaté vrkoče Což teprv,
když ei vezmou děvčata do zábavy zástěrky! Sé zá
stěrkou jest každé děvče, každá dáma příjemnoa, pů
vabnou a vidí li divák tolik zástěrek, myslí, že jest
doma u krbu rodinného. Hostinské místnosti byly bí
lými záclonami, chvojím, krásnými květinami, obrazy,
zrcadly, pletenci chvojivými a břečtanovými tray ozdo
beny. Zábava byla srdečná, nolíčeuá, v pravdě sou
sedská. Každý soused evou drahou polovici přitiskl
k sobě vřeleji než jindy, každý si také požertoval rád
se svou sousedkou a to již proto, aby mužičkovi do
volila zdržet se trochu déle mezi sousedy. Sou
sedé a sonsedky, děvčata, mládencí a baby, vše
tvořilo jakoby jednu rodinu, které vóvodil veselý
plačický pan rychtář, jehož příchod uvítala hodba
intradami s veškeří přítomní asrdečnýmipozdravy.
Dámy častovaly pana rychtáře v ochotnavárně všeli
kými aladkoatmi a některé hosty a sousedy taktéž.
A když je pořádně namlsaly, pak si získaly arviťty
nejvytrvalejší tanečníky. V Plačicích musí tančit vše
cko, dle známé písně: „Polka je mládencům, valčiček
pannám, sousedská ženám, na peci babám |“ Ostatně i
ty babičky baví se na peci neb lavici výtečně. Vzpo
mínají nejen na zlatá mladá avá léta, ale žijí dále v
dětech a vnoučatech. Dědečkové to dělají sicetaky,
ale strýček Pešek, který bojoval v mnohé bitvě a tak
krásně o tom umí zpívat, ba i o své a6ti leté man
želské veselé vojně, ten si dovede ta 6 dopnout a vy
skočit od podlaby. Stetkou Řehonnkovou sontěž ovšem
nevydrží, ta jest nejen výtečnou řečnicí, která by i
Wolfa umluvila, ale i vytrvalou tanečníci, neboť do
vedla při solu sedm mužů utančit. Bálovníci měli
před veselou tetkou ovšem respekt a věří jí také na
slovo, že letos se hospodářům urodí len dlouhý jako kono
pě. Taková přadlena, která předese stejnou vytrvalostí
u kolovratu jako na bále, vyřidílkou, ta dovede ovšem
také všecky rozesmát a pobavit, Terka kovářka a po
řadatelky kůželové slavnosti přičinily se ovšem ne
méně o zdar zábavy. Při zábavě vylicitována byla
jedním vojáčkem jitrnice a panem Morávkem ml. pe
čený beránek. Licitace, kterou řídil a tetou korářkou
p. Koutník ml., rozesmála rovněž společnost, neboť
řízná vtipy kořenily zábavu. Proto patřila plačická
kůželová zábava v okolí k nejzdařilejším. Bylo by
však žádoneno, aby při příštím pořádání kůželové
zábavy zpívaly se pří průvoda i pří tanci dívek krás
né staročeské přástkové písně podobné té jako byla
ona: „Za ten len, za ten len, za ty konopičky, aby
nám vyrostly po aamy hlavičky,“

Zvěsti z východních Gech.

„ Od Hole. Líbila so nám velice, velice se
lbila ta slavnost v Holicích, va čtvrtek dne 9. t. m.
odbývaná, při níš pan c. okresní hejtman pardubický

Eoovedánal nejvyšší vyznamenání vdp. Františkoviermákovi, vikáři v Oatřetíně, řád rytířský Fran

tiška Josela, Janu Barvovi, předsodovívodního
drnástva Dašlekého a rojaíku s4 alatý zásložn
kříž s koranou a panu Karlu Kožíškoví, fediteli
škol měšťanských v Holicích zlatý sáslašný kříš, neboť
nejen město Holice, ale i celá kollatara oatřetínaké a
obce okresu holického, sávodily v tom, aby mužům
vysuameneným osvědčily úctu, vážnost a blahopřání
svá. A proto viděli jsme banderia, mnohé spolky
s prapory, slyšeli jeme tři budební sbory, šli jeme
v imposantním průvodu od počátka Holic se strany

ostřetínské k zasedací síni okresniko sastapiteletne,
alyšeli jsme tam vzletné řečidéně hejtmanovou i pán
oslavenců, byli jame svědky mnohých upřímnýchgratolací, jakými byli vyspamenaní obsypáváni, ale
jednoho jeme bolestně postrádali. A to bylo, že 00

ři celé té slavnosti o chrám Páně ani nezavadilo.
Jak by to bývalo krásné, kdybychom po poděkovacích
řečech oslavenců bylí v tom slavném průroda, v jakém
jsme se ubírali k domuokr. zastupiteletva, šlido blí
zoučkého kostela a tam na poděkováníPánu Bohu
byli zapěli: „TebeBoha chrálíme“, a za našeho cí
saře a králebyli se pomodlili bymnou: „Zachovej nám
Hospodine atd.“ Kdo má na tomto opomenutí vinu,
nevíme, ale myslíme, že se přípravné komité té sla
vnosti s duchovní správou holickou mělo v té příčině
dobodnouti.

Ze Dvara Králové a. L. „Norévolby
obecní“ Ve dnech 6., 8. a 9. února t. r vykonány
byly zde nové obecní volby, které následkem rekursu
p. Ignáce Šubrta, v květnu m. r. podanóbo, byly sru
eny. Tentokráte bylo účastenství voličstva ve všech
3 sborech větší; ve III. sboru účastnili se volbyi
voliči němečtí za vedení J. Brandtnera knibaře, J.
Bayera, hostinského, Hájka, Patsáka a j. Zvolení byli
vesměs kandidáti čeští, a sice ve IIL. sboru byli zvo
leni za výbory: Holub Jan, ostrubář, Loreno Frant.,
obuvník, Lemle Bedř., rakavičkář, Rachota J., tru
hlář, Růžička Jos., hostinský, Taufmann J., hostin
ský, Zejinka J., sklenář, Vondrouš Jos., obchodník,
Kratochvíl Jos., brnčíř, Hoffmann Jos., krejčí, Finger
St., obchodník, Luušmann Jan, hostinský. — Ve II,
aborn zvoleni byli: Klugar Joe., majitel domu, MUDr.
Reinberger Emil, lékař, Tbym Eduard, stavitel, Ni
velt Vinc., materialista, Václav Pavlík, majitel domu,
Váci. Morávek, c, k. školní insp., Karel Šolc, hodinář
Rob, Herkner, stavitel, Frant. Fleček, obch., Dr. Ned
bal, adr., K. Gutfreund, obchodník, Hynek Šubrt,
solicitátor. — V I sboru zvoleni byli: Habácek Jan
Ferd., účetní záložny, Bauer Ant., továrník, Beran
Josef, b. vikář a děken, Hradecký Jan c. k. notář,
JUDr. Fr. Jeřábek, Klasar Frant, majitel pivovaru,
Klazar Frant, továrník, Kačera Jan, lékárník, Pacák
Augustin, c. k poštovní oficiál, Pacák Jan, rolník,
Schulz A., c. k. rada zem. eondu, Zlatník Alois, to
várník.

Dajčnacionálajvajbál v Kráperku.Snad se nebudou páni pořadatelé „úřednického“ plesu
odbývaného dne 8. února t. r. v místnostech pana
Palečka, tuze zlobit, že podáváme zprávu o jejich
plesu v „Obnově“?| Ten ples zasluhuje pověímnntí
veřejnosti a „Obnova“ je listem našeho kraje! Než
k věci) Pořádán byl tedy na krajním českém východě
— v Kyšperku ples, jenž v této národnostně pohnuté
době eo zdá být drzou provokací ž-dovstva našeho
proti občanetvu české národnosti. Pročpak se straní
židé apolečností ryze českých, což se jim už meri
námi nelíbí, vždyť se jim přece tak dobře mezi námi
vede!? Ples sice byl kryt firmoa „úřednický“, ale
hybnou silou byli iaraelité kyšperečtí, kteří si pozvali
„Nadince“ ze Žamberka, z Mladkova, s Oustí n. Orl.
a Němce z okolí. Bohudík, že = úřednictva českého
8e skoro žádný nesúčastnil a ti, kteří šli, učinili tak
jen v naději, že jdou do plesu — úřednickéhol —
Účastníků všech se sešlo jen nej 80, měli vojenskou
kapela 94. pěšího pluku Josefovského. Mají sice dé
ficit, ale však on to třebas „milostpán“ Winternitz
doplatí, on dá rád na muzika i dělníkům — ovšem
£ jejich mozolů! Slavní bálovníci to dávali nóbl. Ho
stinský jim musel docela objednat čampaňeké, ale ne
chali mu bo skoro všecko, protože jim prý nějak ne
chutnalo nevonělo po česneku; sato pili pravé plzeň
aké. Toho prasklo“ -1/, bl a obyčejného 1/, hli Jak
viděti pamatovali na střídmost, ale proto přece se
v kole vájeli napořád, takže jsem z toho eoudil, když
jsem to tak pozoroval, že ten národ má nějak slabé
nohy. — Křesťanskému živnostníku tito synové Se
movi škody na jídlech a nápojích ovšem nenadělali,
ale bylo to nóbli Je však ten „ples“ pro Kyšperk
poučným, kam až dorostly na kyšperecké půdě stromy
šidovako-německé opovážlivosti. Aby tak vystrojili si
Cechové králičtí nějakou zábavu v Králikách!? — Po
této smutné zkušenosti dovolíme se tázati: 1) jek
čdlonho se bude v české společnosti leckde (i v Ky
šperku l) mluvit německy k vůli didovi anebo k vůli
několika Němcům, kteří ostatně jazyka českého mocni
jsou a 2) jak dlouho se bude u nás ještě zapomínat
na heslo: Svůj k svému? Jak dlouho budem my ob
čané kyšperečtí volit žida i do městského zastupitel
stva?? Kýž odpoví český a křesťanský Kyšperk na
tu provokaci z 8. února 1899 tím, že jako se odlu
čují od nás jidé a draží sa k sobě, tak aby i kře
atané přidrašili se avorně jeden ke drubému, aby
podporovali sebe a jen u křeeťanů kapovali. Budou-li
židé kopovati jen u židů, jak ae poand děje, proti
tomu ovšem ničeho namítati nebudeme Jen nepod

lízat. Říďme se raději nným healem nejstaršíhočeského molodce, dra Františka Ladislava Riegra:
Přeskoč, přelom, nepodles!

Z Čáslavi. (Jednatelská zoráva katol. vzděl.
spolku: „Práca*) Činnost epolková v tomto roce ne
byla sice tak obsáhlá jako v letech minulých, ale přes
to pracováno dost a dost, pokud toho síly a poměry
dovolily. Hlavní příčinou menší činnosti bylo to, še
spolek nemohl nalézti vhodné místnosti, kde by členy
mohl sbromažďovati k zábavným i poučným předná
škám. Ne každá místnost hodí se pro spolek katolický.
Celkem konány přednášky v tomto roce: „omajetku
soukromém“, „o kapitalismn“, „o vlastenectví“ „0
Františku Palackém“, „o Karla Havlíčkovi“, „o J. V.
císaři a králi Františku Josefa I“ Přednášeli PP.:
Kalina, kaplan; Kohout, gymn. katecheta; Schach,
strojník; Musil, sedlář. Spolupůsobením spolku aro

i pražští bosté p.
Obě ochůze sdaříly

jsou mocnou pobídkouka delší práci. Slavnoatí ufr
ích « val ee spolek korporativně a mimo

ně přítomen byl i alavným službám božím zs + cíta
fovau Alžbětu; o jabilejním dna J. V. císaře a krále
a © slavnosti "Úletého trvání spolku vojenských vy
alonžiloů. V ohledu zábavném pořádalspolek mimo
výročního věnečkui několik představení divadelních
na vlastním jevišti, z nichš jedno opakováno i v bras
trském spolku Honovském. Jmění má spolek na 100
ul., coš při skrovrných příjmech a četných vydáních
jest úkazemco nejpotěšitelnějším Do výboru zvolení
jednomyslně: Za předseda p. Lesák, vařič v cokrovaru
a to jiš po páté; sa místopředseda p. Vebr, zřízenec
poštovní; za jednatele p. Musil, sedlář; za pokladníka
p. V. Vebr, rolník. Dále sa členy výbora pp.:Bernard,
cihlář; Bláha, dělník; Exner, šafář, Hersáu,tesař;
Kalina, kaplan; Kučera, obuvník; Píla, dělník; Rů
žiěka, krejčí; Sochr. poručník; Schuch, strojník. Za
nábradníky pp.: Bureš, zřízenec dráby; Holik, dělník;

Rolajtner, obuvník; Sochr, cihlář. Revisory účlů: PBKonrád, tesař; Richter, obuvník. Doufáme, že spolek
náš, který © tolika stran zkoušeti musil a který při
všem tom na cestě nastoupené setrval, i v dalších
letech pravou cesta neopastí a programu svému vě
ren dle hesla: „v práci a vědění, jest našo spasení“
pracovati bude ka blsba církve i vlastil Zdař Bůhí

Z Náchode. O avátku Hromnic, konal se
výkrop z nemocnice zdejší, manželky Bonifáce Stři
havky, mistra továrního, u jejíhož hrobu súčastnilo se
na 200 030b, hlavně třídy dělnické. Ačkaždý Náchoďan
ví, že veškeré výkropy zde každodenně o 4. hodině se
výkonávají, přece dovolil si mistr G. rovněž z továrny,
učiniti veřejnou důtka mladšímu kaplanovi vip. Voj
těchovi, proto, že nepřišel o 3. hodině a še nechal
všecky tří čtvrté hodiny čekat. Jizlivá slova mistra
G, jenž, mimochodem řečeno, nedávno dovolával se
kdesi podpory skrze děkanský úřad — spůsobila ve
liký rozrach nad hrobem při obřadech mezi příto
mnými, jaký náchodské av. pole ještě enad nevidělo.
Mezi přítomnými ozývala se slova — hanba — to
zde ještě nebylo a podobně.

Z Kramolny. Dar Nejdůstojnějšípana biskupa) — Takénaší chodé venkovaké
jednotě katolické dostalo se s rakou nejdůstojnějšího
našeho vrchního Pastýře daru 10 zl na zakoupení
poučných knih pro spolkovou knihovnu zdejší.

Z Ličma. Národní katolická jednota zdejší
dala podnět k založení spořítelního a záložního spolku
pro Lično s okolí dle vzoru Raiffoisenova. O věci té
promluvil ve schůzi Jednoty konané dne 6. února t. r.
předseda její, načež se přihlásilo 21 členů a ihned
konána ustavojící a první valná hromada, ve které
zvoleno představenstvo, pokladník i členové dozorčí
rady. Mimo místního faráře jsou to vesměs rolníci a
to muži vážení a plné důvěry oběsnatva požívající.
Zkušenost učí, že mimo výše jmenovaná mívají v za
kládání záložen Raiffeisennvých největší účast též uči
telé a hospodářští úředníci. U nás ne to neosvěděilo,
snad proto, še podnětvyšel od spolku katolické
ho, který u „pánů“ obliby nedošel. — Naše „Národní
katolická Jednota“, která v květnu m. r. založena
byle, konala v tom roce šest měníčních schůzí. Před
nášeli v nich pp. Dr. Ferd. Beneš, Alois Dvořák, 'dva
krát), Fr. Štábl, Jos. Bezdíček a předseda (dvakrát),
„Obnova“ jest pilně čtena; koluje mezi členy v 11
výtiecích — Všem přátelům za přízeň Jednotě pro
kázanon v:dáráme erdečné díky. Zdař Bůh!

Z Jaroměře. První poslovéjara dpačci
ukázali se u nás v městském parku jiš 28. ledna, ale
nelítostná sima následujícího týdne je zase zahnala.
Jiné ptactvo všsk ráno prospějuje jako na jaře. —
Loatkové divadlo pro Ú. M. Š. jest jiš namalováno a
sestaveno. Zmínění v tomto listě umělci-malíři dali
si všsmožnou práci,která také uznání zasluhuje. De
korace se skládá ze šesti dílů, jež jsou: Chodské avět
nice, rytířská sfň, romantická krajinas lesem, hradní
nádvoří, žalář a roztomilá česká veanice. Jeme jisti,

že dekorace e rozličné kumštovné žerty a šprý
my herců budou rozveselovati staré i mladé ve pro
spěch pokladny naší Matičky. — Pěvecká a hudební
jednota „Jaromír“ odbývala dne 8. t. m. svoji řádnou
valnou hromadu, při níš za starostu zvolen opět pan
Jos. Váňa, kaplan. Jednota účinkovala letos toliko v
9. produkcích ponejvíce čistě hudebních, jelikoš sbor
mistr pěvěckéhoodboru dlouho byl churav. Členů čítá
jednota 90 činných, 76 přispívajících, 5 zakládajících
a 3 Čestné. Zálešitosti Spolkové byly projednávány v
11 výborových achůsích. Příjem obnášel 721 zl. 14 kr.
a vydání činilo 614 al. 80 kr., takže zbývá v hotovosti
106 zl. 76 kr. Mimo to jmění jednoty, totiš piano,
harmonium, baea, 3 violoncella, viola, klarinety, pul
ty. skříně atd. páčíse na 1300 zl. — V době postní
odbývati se bude obvyklá jarní akademie.

Z Kuklem. (Pěvecká akademie). Nio
nemůže buditi nadšení idealní a ryzí vlastan. zá
více, než li vroucí český zpěv. Nezhynul lid, jenž do
bré pěvce má; vědyť v české písni efla nehynoucí a
život tam, kde ta se rozléhá. Jak krásné, zlaté to
byly časy, kdyš v době národního probuzení, když
v letech šedesátých v každém českém městečku, ba
skoro v každé farnosti povstal český apolek pěvecký,
kdy probouzel netečné a ospalé, který nadchl český
lid pro jeho idenly avaté, který seřadil je v jeden mo
hutný čik a vedl je od úspěchu k úspěchu. Kdyžvšak
počal český zpěv ustupovati cizí písni a pačulí odrho
vačce, klesalo i české nadšení a ve psí dána tóž če
eká svornost, Kdo sahostil ae boj bratrovražedný, tam
mnsf ustoupiti i čistá, vzletná, vlastenecká píseň, pro
tože zášť, zloba a nesvár písní nemilují, Tu naši ro
zervanost, ty naše neúspěchy cítíme a želíme všichni
a přirozeno todíš, 8» včeské plani národní, v tom pra
mena vody šivé, hledáme oavěšení a opětné sjednocení.

sZpěvem k srdci, srdcem k vlasti“, toto heslo hlaholské budiš opět našim heslem! Pak zmití naše nářky
na národní lhostejnost, materialismas a internacions
lismus. Naše pěvecké jednoty „Libuše“ a „Vlastimil“
přičiňují se poctivě, aby českou písní a hudbou naše



obecenstvo vili,osvěšili,amyalprokrásnoa do

mashodaý.Poměrněmenil účastenstvídá .
četnými zábarami na konci mesopusta v Kuklenách
i v okolí. Nápedno však jest, že metropole českého
soverovýchoda maše uzěletké snahy i je, ačkoli
Kaklena bývají ns akademjích a koncertech v Králové
Hradci všdy silně pena. . Unřímnější sonsedaké

styky y snahám póveckým a bodebním jistě prospív . Našekoncerty by sajisté budebně vsděleným
chačům kytiy milou uměleckoa pochoatko.

Pan učitel Jelínek jest dobrým, snaživým sbormistrem,
ovičí členy vytrvale a tito navštěvojí táž pilně cvi
čení, zejména tak číní apanilomysiné Libade. Dvořá
kovu „Hymnu českého rolniotva" přednesl více než

SOtičlenný pěvecký sbor za průvodu pisna 4 Bidícíučitel Prokop) precisně a odměněn byl za svůjvýkon

hojným potleskem. Solový dvojzpév pro sopran a altod Karla Bendla sapěly slečny Řehákova, Šonbova,

Peškové a paní Součková arozhodným ú-pěchem asa věsobecn potlesku. Pan učitel V, Pasma jest
nadaným mladým houslistou, hraje genislně a ele
gaotně, tony jeho Šmytcem vylusované, jímě směle
vládne, jsou čisté, zakulacené, vřelé, jeho tony mluví
skrátka k daši. Pan Puóma přednesl „fantasie na ru
skou píseň“ a „Ukolébavkou“ Nešverovu s panem ří
dícím učitelem J. Prokopem, který obětavě spolupů
sobi) a damské i smíšené sbory na pianě doprovázel,
Obs pánové, na všeobecnou žádost maeeli výtečně od
nich sebrané skladby opakovat. „Písně české“, solový
čtverozpěv pro ženské hlasy s průvodem piana od
J. Pauknera a „Nechoď k nám“, sbor pro tři ženské
hlasy s průvodem piana od Al. Vymetala přednesly
kublenské Libuše lehce a hravě. Za velmi přesný zpěv
byly hlučně vyvolávány a k opakování těchto písní
vybízeny. Solovou píseň pro alt „Vakázání“ přednesla pí.
Součková bravarná a odměněna byla pěkným růžovým
bougaetem a neutachující pochvalou Paní Součková
jest náruživá pěvkyně, hlas má objemný, vyškolený,
takže v dosti prostranné dvoraně Šrajbrově domohl
se plné platnosti. Paní Sončková ochotně účinkovala
při poslední Akademii na všeobecnou žádost, ačkoli
postížena byla v poslednídobě dvojnásobným ne
štěstím rodinným. „Sousedskon“ na slova českých ná
rodních písní od Fr. Vognera přednesla děvčátka ku
klenská 8 porozuměním a laškovně. Akademie zakon
čena byla Vognerorým smíšeným aborem „Valčikem“
temperamentně: Do kola, do kola, la la la. Žepři
tom pánům pěvcům i ladným pěvkyním hrály noždy
k nastávajícímu pak tanci, netřeba ani podotýkati.
Y neděli tančeno v Kuklenách neunavně a ss zaní
cením. Pěvkyně sí vytančení sesloužily vzácným před
nesem a pánové, jmenovitěl již starší pěvci, horli
vým svým spolupůsobením při Akademii. Mužekóému
sbora přejeme, aby v tomto roce získal hodně dobrých
tenorů, aby nás pak při příští Akademii samostatný
mi čísly potěšití mohl. Panu sbormistrovi Ludvíkovi
k příštím novým úspěchům jiš předem gratulujeme.
Nově vzpraženému upolapůsobení kuklenských pě
veckých jednot platí naše srdečné: Na zdar!

Z Proseče. Dne 1%. t. m. aehrála zdejší
Svato-Josefská Jednota divadelní bro: „Poličova dos=
ra“. Některé úlohy vehrány byly tak přirozeně, še to
svědčilo o velikém porozumění a píli. Sloven., jest
viděti, že při dobré vůli dá se dokázati mnobo. O
tom nejlépe svědčí. že při naších skrovných poměrech
v každém ohledu mohli jeme provésti po třikráte vá
noční zpěvohra „Čarovná noc“, kterou ubětavě nacvi
čil a též zpěv pak dirigoval náš vdp. farář Frant.
Martinek,

Z Néměle u Kelíma. Dne 5. t. m konala
se výroční valná hromada spolku „Katolíků a rolníků“,
Sídlem spolku je sice Llhota Jestřábí, přednášky však
a schůze pořádají se střídavě v znatoupených obcích.
Při volbě za předeedu opět zvolen dp. J. Novák, farář,

sa Pdnate p. Bakač, rolník z Ohař sa pobladníka. Roudnický,řídící učitel ze Lhoty Jestřábí. Po spol
ové schůzi, jíž vúčastnili se všichni členové, konala

se schůze velejná, k níž sa slsvnost. řečníka pozván
známý, lidový řečník dp. Emil Dlouhý-Pokorný. Jaké
obliby požívá tento řečník u našeho lidu, to pozoro
valí jsme na schůzi této. Jiš vícekráte byl dp. farář
Členy spolku, abychom tak řekli upomínýn, by pozval
do schůze dp. Em. Dloubého-Pokorného,' byzase něco
pěkného z jeho výmlavných úst alyšeli. Slyšeli ho jiš
$ednou naši rolníci při ustavující valné schůzi. S oká
zalostí ho tehdy přivítali, ale s pravým nadšením po
řeči jeho jej vyprovázeli, Není tedy divu, že celá
osada byla na nohon, když roznesla se zpráva, že pan
řečník z Prahy přijede. Banderiam s Němčic vyjelo a
hasičský sbor s Polních Chrčic s hudbou vyšel na

roti uvítat dp. řečníka, jemuž na uvítanou provo
áno hlučné „sláva“. — ník překvapen a dojat,

děkoval v úvodě řeči své ardečnými slovy za poctu

prokázenou, kterou však nevztahuje k osobě evé, nýbržu katolickému knězi vůbec, jenš na sklonku „osví
enábo“ století svykl něčemu jinému, než slavnost
nímu přivítání — spíše plívnutf, nebo hození kamenem.
svláště ve větších městech. — Po té přistoupil k vla
stnímu thematu řeči své: „Rulník a jeho přátelé“.
Z poutavé, lidu srozumitelné řeči vyjímáme toto:
Přítelem rolníka není liberalismus. Tea na poli národo

oošářakýeh prohlásil svobodu ve všech národohospodářekých odvětvích a podnicích. Rolníkovi přinesl
svobodu tu, že může se svým statkem nakládati jak
chce, podlesvé chuti jej třeba i rozdrobiti, zadlužiti.
mebo dokoncepromarniti. Liberaliemnas učinil rolnický
stav úplně odvislým od velkých kapitalistů, přetíšil
jej daněmi a různými dávkami, pomohl jen kapitalismu,
jenž rozličnými kartelly, peněžními a obilními bur
samí cenu všech rolických výrobků určuje. Státy od
visly jsou od liberálních penčžníků — Botschildů. So
ciální demokratismus ten ještě důsledněji provádí to,
co gačal liberalismus. Liberalismus svlékl rolníka do
pola s kůže a demokratismae sociální chce ho stáhnout
s kůše nadobro. „Jedenkráte ti bude sodláče blaze, až
nebudeš míti nie“, hlásá tento přítel stavu rolnického.
Proto půda věscka se mnaf dle náhledu socialistů se
atátnit, atřední rolnický stav musí vzíti úplně za své.
— Na to probíral řečník program křesťansko sociální,
přihlíčeje kestavu rolnickému, jenš zachráněn býti

musí, nemá-jí padnonti bašta, povnébrás společnosti
lidské a zejména čeckého e. Jen křesťanský 60
olalsmus, sbadovaný Be zásadách vznešeného ulemí
křesťanského nechrání rolníka před zábubou. — Oslá

přednáška vyslechnuta s napnutou pozorností od přetného sbromášdění, zastoupeného blavně zašími rol
níky. ík mlavil půl druhé hodiny. Přejíce neůna
vnéma pracorníka na rozšířenízásad k ko-soci
álních kýžených výsledků, voláme: „Jen brso zase
ne shledanon!*

Z Dobřemle. V osadě zdejší konali od 31.
ař do 30. m. m. tři důstoj. Otcové z kongregace nej
avětějšího Vykopitele = Přaby: P.Boro. Č a, P. Era.
Kovář a P. Fr. Schroller av. misaii a velice požehna
ným výsledkem. Ač obyvatelstvo zdejší sestává skoro
výhradně s lidu dělnického, který u výšivě evé odká
zán jest zcela na velkostatek a cukrovar zdejší s
přebývaje skoro vesměs v domkách panských, é Ině
závislý jest na svém chlebodárci, mohl přece každého
dne v plném počta súčastniti se beze vší obtíže a
stráty hodů dachovních. Nebot grantovní pán, Karel
Weinrich, co patron farní nařídil úředníkům, aby po
celý čas sv, miesie denní práce u dvora počínala te

pere v 9 hodin ráno a již o půl 4. hodině odpoledníončila bez jakéhokoli akrácení mzdy dělnictva, při
cukrovaru pak aby dělníci v práci se střídali. Z té
příčiny ustanoveny missijní pobožnosti, kázaní, elav
nosti a udělování sv. svátostí na dobu ranní od 6.
do 9. hodiny a na odpolední od 4. do 7. bod. Důut.
Otcové, byrše od pana patrona a chotí jeho i ode
všech osadníků velice nctivě přijati, konali apoštolské
dílo své « neunavnou horlivostí a obětavostí, hlásají
ce slovo Boží v dny nedělní akráte a v dny všední
3kráte, konajíca dojemné pobožnosti a slavnosti a ne
unaveně každého dne od čuspého jítra do pozdního
večera elyšíce sv. zpověď věřících. Za krásného, téměř
jarního počasí, které po celý ten čas panovalo, bylo
účastenství osadníků domácích i cizích každodenně
ráno i odpoledne tak četné, že prostranný chrám sotva
stačoval a kazatel nejednou nad horlivostí tou potěše
ní své vyslovil, Také skoro všickni úředníci velkostat
ku, zástapcové p šty, školy a stanice četnické, staro
stové obcí — vesměs s rodinami svými — velice brali
podíl na av. missii. Úspěch jejich byl velkolepý. Ká
zaní, adorace, elavnost Marianská, avěcení mianionář
ského kříže odbývaly se za přítomnosti přečetného až
3010 duší čítajícího lidu. Počet těch, kteří o 8v. mie
sii v osadě zdejší 1350duší čítající přijali ev. svátosti,
obnáší 859 a mezt těmi i výše uvedení hodnostáři
e rodinami avými. Ráno dne 30. lončili ee důst. Otco
vé nad míru dojeroně s námi. Duchovní správce hla
boca dojat jménem svým a jménem osadníků důst.
Otrům ze srdce vroucího děkoval za všecku jejich
apoštolskou péči a obětavost, a sliboval, že chceme
se fíditi příkladem a jejich ponaučením a osadníci se
8 dpp. miesionáři erdečně rozloučili. Ku konci buďtež
vzdány nejuctivější díky panu patronovi a paní choti
jeho za všecku i hmotnou podpora a plné uznání pa
nu patronátnímu komisaři Em. Vodičkovi za obstarání
missionárního kříže.

z Červených Peček. Křesťansko-kato
lický vdelávací podporující spolek „Svornost“ konati
bude v ned“li, 19. února o 4. hodině odpol. [měsíční
spolkovou schůzi ve spolkových místnostech v zá
meckém hostinci, Program: 1. Čtení protokolu minulé
schůze. 2. Sdělení spolkových zpráv. 3. Přednáška p.
Josefa Dumka, ředitele z Prahy „O zkušenostech z cest
po Rusi a z jihu mocnářství našeho“. 4, Placení mě
síčních příspěvků a přihlašování se nových členů. 5.
Volné návrhy. — Také hosty členy uvedení májí do
echůzs přístupu.

Z Ostroměře. Dve 21. ledna konány byly
volby do obevního výbora v Ostroměří a po nich dne
2. uveřejněny byly v Hořických novinách zprávy, ji
miž ae uráží veledůstojný pan farář František Ka
šťák v Sobčicích, a většina katolických občanů v Ostro
měří, iz těch nazván jeden Jidášem) a vychvaluje se
„nestranný“ sbubnovatel volby J. Hermoch, a jím pro
sszená volba do výboru jediného evangelíka v obci,
učitele Václava Samka. Zprávy ty jsou urážlivé, větši
nou neoravdivé, lživé. — Pan farář v Scbčicích při
volbách v Ostroměři neměl žádného účastenství a ne
zasloužil hany. „Nestranný“ J. Hermoch, jemaž lidé
po šidovska přezdívají, před několika lety vedl agitaci
pro starostu pana Fr. Paěmana, pak zbubnoval celou
obec proti němu, a nyní proti všem katolíkům, a
hlavně proti panu faráři. — Syn Hermochův — Fr.
Hermoch, kapec v Hořicích, chtě meoženiti, odpadl
od katolické víry, zradil ji tedy, k vůli osobnímu 80
bectví. Minulost místního evangelického podučitele p.
Václava Samka známe. — Ve Vojicích pro své cho
vání byl nemožným. — Před nedávnou dobou titulo
val naše dítky „nakramentské potvory“, tak že jeme
si na sněj stěžovali, což nám pan řídící nčitel pod
slučební přísahou popříti nesmí. Též víme, že i pan
přednosta panu Samkovi avůj dům uzavřel, a si na
něj u c. k. okresní školní rady nedávno stěžoval. A
taková osoba z demonstrace proti všem katolíkům,
prosazena byla plnomocenetvími z okolních obcí se
hnanými do výboru, aby prý „čest obce byla zachrá
něna“. Cožpak poctiví rolníci, kteří drší etatky po
otcích zděděné, jsou ostudou obce? To by tuk schá
selo| Smutnějšího vysvědčení si nemohl Hermoch sám
o sobě a svých věrných dáti. Pan Samek s Hermo
chem šli spolu k volbě, patrno, že se umluvili o
urážce straně katolické Pan učitel Samek místo ne
slušného chování vůči našim dětem a propůjčování
své osoby k demonstraci lépe by udělal, aby učite
lování u nás nachal, a postoupil místo své jinému.
Za vychovatele dítek a vzdělavatele a vůdce občan
stva se prozatím nehodí. Mladéma pánovi radíme,
aby si přečet! především spis Kniggeho „o obcování
s lidmi“ a pak aby ce dlouho nč:l a pilné vzdělával
sám. Potom snad bude soaditi a jednati jinak,

L + 21.Z Prahy. (Valná hromada
družstva Vlast) V dějináchdražstva „Vlast“
náleží poslední valná hromada, konaná koncem ledna,
k nejpamátnějším a nejvýznamnějším. Byl to nejen
mobutný projev krásné, jednolité svornosti, ale i pro
jev lásky a oznání zakladateli družstva, jeho před
sedovi a celéma výbora za nepopíratelné úspěchy a
pokroky, jichž se dražstvu za dobu poměrně velmi

krátkou dočinilo. Proalov předsedův a jednatelská
va přijatys hločnou pochvalou, která se 0

ble a nesení zprávy pokladniční dp. red. Ukr
'dlam; byl odměněn upřímným potleskem a s mnoha
(stran mu gratulováno. Veliký rozsáhlý dům drušetva
enadně sám sebe zaplatí v málo letech a veškeré pod
niky družstva kvetou; příjmy se svýšíly, vydání smen

šila — kterýž polek nepřivítal by takovou pokladniční správa s jáuotem? Zprávy všech odborů — hi
storického kroužku, socialního odboru a literární sekce
avěděí o čilém vnitřním žívotu družstva s vyslechnoty
s nelíčenou pochvalon. Ze věsho patrno, jak mocně
družstvo Vlast svými odbory a svou organisací za
sahá v katolický život česko-slovanský. Některédo
tazy dp. Emila Dloubého-Pokorného zodpověděny před
sedoa a dp. red. Škrdlem; velmi vážné slovo promlu«

"vil vdp. biskupský vikář Tom. Střebský, dovolávaje

se svornosti mezi katolíky a zcelaoprávně ukasuje'k tomu, že příčinou rozmíšek jsou osobní věci někte
rých pánů v Praze. Zajímavý byl výsledek voleb:
řítomnými byli do výboru navrhovaní zvolení jedno

Plasně a z venkova tolika blasy, jak udáno v závor
kách: za předseda Dr. Rud. Horský (342) do výboru:
Tomáš Jiroušek (881), Dr. A. Kovář (341), Václav

Roadnický (837), Václav Špaček (342), Karel Ulrich(811), Fr. Žandálek (330), Dr.V. Vrťátko (326); jako
náhradníci: Jos. Frgdrych (331), V. Můller (4x6), Em.
ŽAk (287), V. Žižka (840). Oposiční kandidáti výboru
dp. Emil Dlouhý-Pokorný toliko 23 blasy, p. Mysli
vec pouza 16. Yolné návrhy byly dra: Dp. Václav
Kotrch z Roudnice žádá, aby při družstvu založen
byl katolický antikvariát a ne knihkopectví Výboru
se uložilo, aby ve vhodné době postupně zařídil vedle
papírnickéhozávodu antikvariáti knihkupectví. Drahý
návrh dp. Emila Dlouhého, aby personál redakční,
adaoinistrační a obchodní ustanovovala valná hro
mada a nikoliv výbor, byl po řečích dp. Karla Bari
ana, prof. Dra. Kováře, red. Vaněčka a dp. Stárky
jednohla-ně zamítnut. Valná hromada skončena zu
povznesené nálady provoláním slávy Jeho Svatosti:
Lva XIII., Jeho Veličenstva císaři a nejdůstojnějšímu
episkopátu česko moravskému. Těšíme se, že družetvo
Vlast pod praporem etaré svornosti mnohé blahodárné
věci vykoná. Žebnej mu Bůbl

Ze Žiunle. Vo farnosti Žlunické vznikla a
ujala se myšlénka, pro obce Žlunice, Sekeřice, Velké
Malé Kozojedy zaříditi záložnu Raiffoisenovu a zo
sousední farnosti St, Bydžovské, kde takovon záložnu
již celý rok mají, přijeli ochotné tamní pp. fankcio
náti, totiž starosta záloženský vdp. farář Šráma po
kladník p. učitel, aby novým zakledatelům potřebné
ho vysvětlení a poučení poskytli a z nabyté zkuše
nosti radou avon jim přispěli, začež jim buďte tímto
veřejné díky vzdány. Shromáždění sledovalo s patrným
záimem poučnou a jádrnou přednášku dp. faráře o
účeli a výhodách záložny Raiffeieenovy; že pak slova
jeho padla v zemi dobrou, dokázala bned následující
přihláška 37 členů. Tito noví členové zahájili ihned
valnou hromadu při které provedeny volby tak, že
do představenstva zvolení jsou dva občané Žluničtí
jako etarosta a náměstek (pp. Em. Kačírek a Václav
Horák), z ostatních obcí pak po jednom přísedícim;
rovněž i do dozorčí rady zvoleni jeou ze Žlunictři,
z ostatních obcí též tří členové. Pokladníkem ustano
von p. Boh. Kohout, jenž se o zřízení apolku horlivě
přičinoval. Výška podílů ustanovena valnou hromadu
na 5 2]., úsporné vklady povoleny od1 zl. do 2000 zl.,
úrok z vkladů ustanoven na 4 proc. úrok z půjček
na 5 procent. Záložna takto zařízena přistoupí k ústř.
jednotě česk. hosp. epelečenstev pro královstvíČeské

s Podniku celému voláme z plna erdce: ZdařBůh !

Z Bolehoště. Dne 5. února t. r. o 2. hod.
odpol. pořádala zdejší „Beseda katolická“ schůzi v
místnostech obecné školy, ku které ae dostavilo přes
60 členů a hostů a v níž přednášel vp. J. Honců,
kaplan v Přepychách „o lásce k vlasti“, v kteráž vy
líčil v čem záleží pravá láska k vlasti. Pravil, če
nezáleží jen v ponhém vlastenčení hubou a v hostin
cích vlastenectvím en vynášení, ale že záleží více ve
skutcích, ješ kdo pro vlast vykoná, ať jest to již spi
sovatel, kněz, učitel, úředník, rolník neb řemeslník,
jen když koná avědomitě savépovinnosti k lidem i k
Bohu; neboť bez víry v Boha, t. j. bez náboženství
nelze si pravou lásku k vlasti ani mysliti. V tom asi
smyslu vylíčil p. řečník pravou lásku k vlasti v řeči
asi hodinu trvající a byl po skončení blučným po
tleském odměněn. Na požádání p. předsedypřislíbil,
že nám příště zase nějakou přednáškou poslouží.Po
tom promluvil jednatel pan Fr. Průša, řídící učitel
zdejší o záložnách Raiffeisenových, a nastínil výhody
záložen těchto, a přál by 81, aby se zde taková zá
ložna zařídila. Dále vylíčil některé články ze stanov
a pravil, kdyby se přihlásilo 16 členů, že by 8e mo
hla taková záložna hned zaříditi.

Z Černilova. (Schválenéstanovy.)Vodní
družstvo pro Černilova okolí vstoupilovži
vot: bylyť jeho stanovy výnosem c. k. okresního bejt
„manství ve Dvoře Králové a v Hradci Králové (d. d.
4. a 13. února č. 3656. a 4930. v plném znění schvá
leny na základě jichž nejdříve nové definitivní volby
provedeny badon. I finangovoní tohoto velice rozsá
hlého podniku béře se šťastnou cestou. Kéž práci jak
nesnadné tak důležité žebná Bůb o síly dopřeje těm,
kteříž podnikají ji k dobru všech!

Pokrok na pomezí kladském. Nače
hory zvaly nedobytnou a nepřístapnou baštou všem
sociálům a podobným živlům. Mezitím co v našich
průmyslových městech odbývaly se ty nejkrutnější
politické, volební atd. boje, zdejším horalem to ne
honlo. — Ale teď,bude již jinak. Teď již na našich
horách také svítá. — Nezdolná bašta se prolomila,
zrovna, kde byla nejpevnější. Právě největší kopec
ovolil t. Dobrošov. Snad to způsobila ta rozbledna?!

Kdy i u nás na horách osvěta se šíří. Světe div vel
Dne 5. +. m. pozvali ai Dobrošovětí „pokročilí“ slo
vátného ř.čníka až z Prahy, aby je potěšil a „poučil“,
Sami ještě se etyděli, aby byli šli, proto napřed po
slali chasu ©AČ se mají alespoň lépe děti, než ti je
jich tatíci na tom bídném avětě. Řečník to byl sku
tečně chlapík! Jak to mazal tak to mazal, hlavně do



vlády a její opojenců kněžourů. Že také pan biskup
náš, dostal svoji porci, jak by bez toho mohli dobro
šovětí býti? Teď alespoň vědí, kdo udělal na světě
zle, a my jim toho nezávidíme. Byl tam také kdosi,
ješ při té špíně, která ae tam chrlila na naše nábo
fenství, so ozval řka: My si nedáme naši víru a knéž
stvo topit, Ale toho ten pannčitel z Praby sprašil
— co já — já víru netapím - já jsem také katolík
a jakej? A chasa dobrošovská kejvala a měla z toho

ost, že ten pán z Prahy je také katolík — a že
ten páterům zatopil, cožto hoši naší nejsou také
lepší. — Moc se to všem líbilo až se s toho stala
mela — div že se kudly nekoupaly; však fen pán
z Prahy povídal, že se musí do všeho řízně bušit —
s záte prý přijde na Dobrošov asi asi za 14 dní. —
To snad již tuké půjdou tatíci — trochu se vykarý
řovat — dej jim Pán Bůh štěstí v tom ráji — co
jim ten pán = Prahy přinese, my zůstaneme při tom,
de naší tatíci byli — a rádi bychom se a ními také

tam naboře sešli — Několik sousedů.

Literatura.
„OBRANA“ časopis věnovaný zájmům katolic=

kým. Ročníku XIV. seš. 1. Předplatné na rok 8 zl.
Redakci od počátku t. r. vede horlivý křesťanský s0
cialiata P. Šimon. Obsah L čísla je výborný. Časopis
plní věrně poslání své, jež spočívá v tom: bledati
pravdu, podporovati dobro, prospěti lidu, hájiti jed
notlivce i celé vrstvy společenské proti křivdám.

OBRANA, časopis věnovaný zájmům katolickým.
Roč. XV. čís. 3. Poukazujeme na bohatý obsab, a
zvláště na článek: „Proč klesá mládež studující“.

NÁRODNÍHO ALBA vydaného Jes. R. Vilímkem
v Praze, vyšel se6. 4.

MODRÉ KNIHOVNY čís 2. a 5. vydává Dr. V.
Řezníček. Roč. VIII. Praha, napsal *„ " Výborné to
obrázky, jež roztomile se čtou a v nichž skrytá mno
há vzácná pravda, jež k ovažování přímo vybízí.

BESEDY LIDU je titul prostonárodního obráz
kového časopisu, jeně vychází nákladem J. Otty v
Praze každých 14 dní. Předplatné obnáší na rok po
štou 1 zl. 80 kr. Časopis ten přináší hojnost zábav
ného čtení a pěkných vyobrazení,

VLASŤ. Ročník XV. čís. 4. Bohatý obsah toboto
čísla vyrovnává se číslům předchozím, pakli je ne
předčí. Výtečný tento časopis zasluhoje proto veškeré

pory jak hmotné. tak i mravní.
POKLAD VĚŘÍCÍCH. Lidový list k netění Nej

evětější Svátosti oltářní. Ročník I. Vydává Václav
Roudnický. Předplatná na rok 60 kr. V. Kotrba v
Praze. Výborný tento list zasluhuje vřelého doporu
čení všem ctitelům. Nejav. Svátosti oltářní jak kněžím
tak i laikům.. .

PO STOPĚ ZLÉHO ČINU. Román dra. Mase.
Autorisovaný překlad. Nákl. Jos. R. Vilímka v Praze.
Právě vyšel seš. 14.

(Zasláno.)

P. T. pánům řemeslníkům a živnostníkům
v Kutně Hoře a okolí!

Již dlouho tomu, co řemeslnictvo a živnostniotvo
domébá ve zlepšení trudbých hospodářských poměrů
a hlavně nyní v poslední době ovládá kroby naše
stále mohutnější a rostoucí hnutí, které se v pod
statě k tomu nese, by na pokraji zábuby nalézající
se řemesla a živnosti opětně se povznesla. Podepeaná
živnostenská společenstva a „Řemeslnická Beseda“ v
Hoře Kutné uspořádá v neděli dne 19. úoora t. r.o
7. bod, večerní v sále u „Slovanské Lípy“ veřej
nou přednášku, ku které zavítá slovntnýpán,
pán Frant. Róssler, řiditel technologického
imoses obchodní A živnostenské komory v Praze, který
pojedná: 1. O činnosti neuoucí sé ku zvelebení ře
mesel. 2. O zemském jubilejním fondu ku podpoře
malých živností. 3. O činnosti a úkolech technolo
gického mogea obchodní a živnostenské komory v Praze,
jmenovitě o nákupních a výrobních družstvech. 4. Do
tazy a živnostenský rozhovor.

Zveme Vás, přátelé a eondruzi milí, by Jste
v počta co nejhojnějším do této přednášky se dosta
víli a vzácných rad a zkušeností na prospěch a zve
lebení stavu řemeslného použili. Em. Miřacký, jed
natel epul. stav. a výtvarných řemesel. Em. Bělský,
starostu společenstva živností oděvních. Emil. Hašek,
starosta spol. výčepníků, Aot, Jůna, starosta „Řem.
Besedy“. Ferd. Jáger, starosta společenstva živností
potravních. Ant. Mirovský, místostarosta spol. pekařů.
Jan Taček, starosta společ, staveb. a výtvarných ře
mesel. Josef Michal, starosta společ, obuvníků: Ant.
Kotflek, atarasta obch. gremia.

Listárna redakce.
Laskavým čtenářkám z P. „Dívčí ústav“,

komickou operettu od Suppéa sehrál dámský odbor nár.
jednoty pošumavské v Praze po dvakráte s velikým
úspěchem, a účinkovaly v ní dámy z nejpřednějších
vlast. rodin pražských. Během měsíce března bude opa
kováno představení po třetí i přinese zajisté hojné pod
pory zmíněné jednotě. Úlohu Jaroslava zpíval v Pra
ze operní pěvec pan Urbánek, který v téže úloze i u
nás vystoupí. — Dopisy tento týden ném zaslané,
ale nenveřejněné, výjdou vesměs v příštím č. „Obnovy“.

"Tržní zprávy.
- VAradoi Králové, dne 11. února 1899. 1hl.

přenice <l. 7:75 až 810, žito sl. 5.50 až 6-00, ječmene
4000 až 600, oven zl. 2:40 až 8-16, proso El. 470 až
4 80 vikve «l. 460 až 490, brachu zl. 800 až 970,
čečka zl. 11000 až 1650, jáhly zl. 9-00 až 000, krup
900 až 21:—, bramborů sl. 120 až 140, máku 19 zl.,
lněného semene 7'75 zl., 100 kg. žitných otrap 5-50 sl.,
1 kg. násla čerstvého U80 +l., 1 kg. sádia vepřovéhu
080 zl., 1 kg. tvarobu 0:14 zl., 1 kopa zelí 000 sl.,
1 kopa kapusty 0:80 zl. 1 bl. cibule 200 zl., 1 kopa
drobré zeleriny 120 el.. 1 hl. nrkve 0-70 sl.

í | , o we e p

$| [Teškerépůvodní Šicí stroje
č A pro domácnost a živnostníky : ;

ť pRp> dodává pod 6-Jetou zárukou, též na splátky “Ua ix , a
i VeSvitarechALBERT R. ŠŤOUR.AČ. (mntyzurm |ž

i Cestujíci se přijímají na stálý plat i maprovisi. :

Z ruše s podšívkou bílou, drapp, pestrou neb tu
+ reckou

115cm.Bir.,180cin.dlouhé. . . . - zl. 250
z kažmiru látky jemné, úplně vlně €, v barvě
červené, modré neb bordeaux e bílou podšívkou a

zcela jemným plněním
115cm. dir, 183cm.dl... - -4 k al. 50
115 cm. Šir. 180 cm. dl. hedvábím probívané zl. 5. —

z viněného atlasu Ilsa jakosti,v barvě modré
neb bordeaux jemně plněné s podšívkou bílou neb

vvreckou
115cm. dir. 18ocm. dl.<.. « . . 0. El. 550
155 em. šir. 1840cm. dl hedvábím prošívané zl. <
135 cm. Sir. 186 cm. dl. hedvábím prošívané sl. 750
150 cm. dir. 230 cm. dl, bedvábím prošívané zl. G
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Číslo 5. „Časových Úvah“

přineslo zajímavou úvabu

Jnězapolttka“
Z francouzského přeložil V. Lankaš. — Stran 84.

Cena 4 kr.

Na četné objednávky nových pp. od
běratelů oznamujeme, že nemáme již ani
1 výtisku „Jana Husa“.

Rovněž ani jeden celistvý starší roč
ník, nýbrž pouze jednotlivá čísla.

dmininistrace „Čas. Úvah“,

kekkkkkkkkkk

Úe

IUDYK NEJEDLÝ
dokorační !

v Novém Bydžověh
dříve v Hradci Králové

odporačaje svůj atelier k provedení všech de
; korativních

male“ fústelů oj
při trvanlivé malířaké technice. L

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, reatauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (2)

Návrhy ve slohu stavby kostela se ns
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

biloari, WArZeTASOUL
jest továrna velooipedů

v zemích alpských, která má sídlo ave na hranicích Ra
kouska a Švýcarska a hlavními působišti svými St. Marga
retben (Švýcarsko) a v Bregenci (Voraribersko). Továrna:
tato konkurující ve Švýcarsku, pravé to vlasti přesné me=
chaniky s nejproslulejšími továrnami francouzskými, angli—
ckými, americkými a německými co d> jakosti a v Ra-
kousku s největšími továrnami do ceny, může prosperovati
jen nejvyšší dokonalostí své výroby. Stálý vzrůst továrny a
vzmáhání se jejího obchodu svědčí o tom, že Bulgeri, Wur
zer W Co. úkol svůj plně vystihli. Bilgeri, Wurzer A C5..
vyrábějí kola sHelioss zvaná. Rámy těcht kol jsou nejdo
konalejšího vzoru, celé z nejlepší ocele. Spojky jsou vesměs
sesflené, letované tekutě s antifuxem bez pilování, které
obyčejně rámy seslabuje. Zadní vidlice jsou z rour nejmo=
dernější úpravy, oblých anebo nahoře okrouhlých, dole
aploštěných. Řetěrová kola jsou vzoru vkusného, pevná a
prakticky snadno vyměnitelná. Retézy jsou nejdokonalejší.
soustavy, nejlepší jakosti. Kola jsou přesně složené, stejno»
měrně napnutá, neohybná a předce pružná s osami ložisek
v chodu přesných jako nejnovější hodinový stroj bvýcarský,
nezapraňných, olejotěsných. Smalt skelný, tvrdý, vysoce
lesklý, niklování těžké, zářivé. Kola «Helios“ nejsou staréna
na hladké a rovné silnice jako kola némecká a vídeňská,
nýbrž do Alp švýcarských, kde na spolehlivost kol a ze
jména na lehký chod do vrchu nejvyšší nároky se činí,
Kola; jež takovému účsli, jako je jízda v Alpách vyhovují,
mohou též v kraji našem více než kterákoliv jiná uspokojiti
a skutečné také požívají kola „Helios“ v Čechách nejlepší
pov"sti. Ceny kol „Helios“ jsou levné a těm, kdo dobré a
předce levné kolo hledají, přede všemi jinými se kola sHe
lica« odporučnjí. Zastupitelstva bol »Heliose jsou téměř ve
všech městech českých, Kde «Helios« zastoupena nejsou, tem
na laskavé dotazy vše bližší sdělí ředitel obchodu škcly
„Helios“ pro veškerézeměslovanskéMeN Švagrovský
v Praze 144 —I.



výborné plátno systému preláta Kneipa, plátno
na prádlo kostelní a soukromé, celolněné da
mašky, šátky a račaíky v cenách nejlevnějších.

Cenník a vzorky franko. Ceny mírné,
zboží čerstvé|

„C

Výbornou chuťkávy docilite

přísadou

ydrovy

r1,. soukenik

J dil Horák, v Rychnovép.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.

T4ž na splátky. bez zvýšení cen!

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.

z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po
1 al. 75 kr.

pálenou z tatránských jalovčinek, t
.

Borovičku Jitr po 80 kr. vše jakosti výborné
Avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě:

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po Bo až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť r litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
z appsrátu 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.

OB Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

ORG“Nejlepší "JN

Slováckou Slvovict
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K.Nesňal v UherskémBrodě
(Morava).

Josef KrejčíkwPraze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

' Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VIT.
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uctivě .
svéohvalnémámé: Bochy, oltáře, křížové ,

ie Bžáoknyatest vínůž paye elny, konsoly, svícny, lus
' atd. dle slohukostelů- vy.

Renovace starých oltářů a kostelních2řízení.
nákresy, cenníky s rozpočty bezplatně

franko.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučoje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

věe slině v ohni zlacené a etříhřené zněseručí.
Vlastaí výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
zašlou se již svěcené se atvrzením Jebo biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje ge tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, avícnů, paciikálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Původní

věoné loterie
WW“Kupujte české losy. 68

výstavy archi
tektury ainže

0 SY nýretvívPraze.
An rýha:Demantový šperk

v ceně 25.000 korun.
Celkem(U rýhor v ceně10Ú,Ú) kor.

Tah 2. ledna 1899. Cena losu 1koruna.

JAN KALIS,
|hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
dopornčaje

svůj hojně zásobený sklad zlatého a stříb. zboží,
bodin kývadlových, kapesních v cenách mírných

a se zárukou.

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
ze dřeva ořechového, dubového, černého Avyklá

daného

=- pérovky a žíněnky,U
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 161

Dlabačovy 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., 1:80 zl, 210 zi.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 250 zl.

Velkývýběreakrovínek na vánoční
stromek krabice 1'— zl. až 450 21.a výše.

Velkývýběrdortů, cokrovinek ku ho
stinám a pod.
Pošťovní násilky 2krát denně od 8 sl. počínaje

franko stanice.
Zasílá

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

KŘŘŘÍŘŘÁKŘ
Do Hradce Králové a okolil

Dovoluji ai P. T. etěnému obocenstvu ozná
miti, že otevřela jsem v Hradci Králové o Jáří
kovů třídě č. 397 ©domě p. Jos. Mikle

obchod prádlem a plátnem
a odporučuji týž co zde toho druhu nejlevnější.
Košile střihu vyzkoušeného, límce, manžety, ru
kavice, punčochy, ponožky, šle, prádlo dámské A
dětské. Vzorná domácí práce. Výbavy pro
pány m dítky zhotovují se přesně dle voru a
míry. Zástěry ku hyňské a ozdobné, spodní sukně,
stolní prádlo bílé a barevné, ručníky, kapesníky,
krajky, vyšívání švýcarské, přetisknuté látky k vy
šívání, šifony, širtinky, plátna prostěradlová, jemné
+éby, grádle, damašky, sýpky, kanafasy, piky,
b.rchenty, a veškeré v obor tento epsdající zboží
rukodílné. — Ujišťuji, že jedinou snahou mojí
bude obsloužii P. T. obecenstvo vždy dobrým a
solidním zbožím v cenách továrních, při malém
zisku a tím si přízeň a podporu pánůodběratelů
zabezpešiti. V téže pak doporučuje se

s veškerou úctou

Irena Kubíčková.

3 koně
dobré tahouny za mírnou 0enu,

mg- landanuer “UE
zachovalý,

omnibus
v dobrém stavu pro 6 osob,

dvoje saně
koňské postroje

do tahu se ihned za hotové prodají

v hotelu „u zlatého beránka“
v Hradci Králové.

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA
v Bychnově n. Kn.

| Staré náměstí čís. 79.doporučaje se P. T. dachovenatvu a pa
tronátním úřadům fo

pro malby ohrámů a po- C%
zlacování oltářů 2

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslasých malých podobizen,

za jichž správné provedení Be ručí.
Ceny co nejmírnějít. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích Bpřilože

nými rozpočty.

ma“ Právě vyšlo "NE o
tiskem biskupské knihtiskárny:

VADEMECUM
seu

Brevis Synopsis
materiaram et casuam in cara animarum fregnentiorum

Ad úsum potissimuní clericorum et neosacer
dvtum juxta optimos fontas et probatos auctores con
cinnavit.

Dr. Antonius Brychta.
Stran 544 — 6" — Cena brož. 160 zl., poštou 175 sl.

Kniha se schválením Ordinariátním vydaná 8e
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučení bezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení 86 naskytujících,
ze všech oborů vědy theologické Dodatek podává
v authentickém zaění regulas Jarie Canonici, seřadění
bludů Wiklefových, Hnsových a Lutrových, důležitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedia“ o cen
earách církevních a konečně připojen jest celý Syllabus.
Podrobný index nanadňuje bledání v pochybnosti. —

K hojným objednávkám této praktické pro kněze
příručky, pravého to „Vademecum“ odporončí se

k nejochotnějším službám oddaná

Biskupská knihtiskárna,



| Sladké, zahradní seno,
výborné jakovti více metrickýchcentů

prodá 90
katolické faře v Černilově.

(kramé ménla: Kotva.

LIMEMENT.CAPSICI COMP.
< z Rlehtrovy lékárny v Praze

usnává bolesti sJest
Daskladěvo K noo ne40he. 70hra70 kr.o1 l.
Všssbsoněoblíbený toste

rod prostředek.

hrannou známkou sa původní přípravka.

Reaikmkina ADzato ImvPraze,| i

uperfosfáty
L o o ORÍO MONDOOAO 0920

původu animálního a minerálního
nejosvědčenější, nejspolehlivější a nejlevnější

hnojivo, sušená a jemně práškovité pro všecky půdy
s přesně zaručeným obsabem kyseliny foeforečné ve vodě rozpustné od

10—269/,. Zajišťují rychlý účinek a nejvyšší výnosnost

===k jarní setbě=—
nanahraditelné, aní dvojnásobným mnošelvím yoeliny fosforečné.v citrátu rozpustné; — dále

dodávají správně za nejlevnější oenu

v Břeclavi-Poštorné
odkněy milk hnojiva A, $ G K R A M a v Lieka-Roztokách.

Ústřední písárna: EPRRA FTA, Jindřišská ul. 27.

MP*>První křesťanský závod. již

Hlavní sklad koloniálního zboží ve velkém
© hlavní sklad všech druhů petrolejů ©

různých známek za ceny tovární

v Hradci Králové,
Hlavní náměstí.

Velectěnému obecenstvu doporučuji svůj hojně zásobený skladcukru soli a veškerého osadnického zboží.
Hlavnédoporučujikávy v pětikilogramových ba

ličkách rdsných druhů proti dobírkáma sice:

Santosbalíček Bkg.. << 6 zl.—
Viktoria jemné chuti Bkg ... . 5 zl. 50 kr.

Manilla Bkg. . < <. 6 11.—
Středoamerické druhy

kávyvícedrahů bkg.. .. <.. +. 6 r. —
Honduras bkg.. . < ++ +. 61.50 kr.Lagnaira bkg-<- +... n
Guatemala Bkg.. . -2 7 sl.50 kr.
Javaholandská bkg . . .. 2.. 81b
Guatemalavelejemná— Ókg . . . . -- - 8 zl. 60 kr.
Monado apret. bkg .. 8 zl. 50 kr.
Menadojemné Bkg -< 9 11.50kr.
Ceylon pravý 5 kg 9 zl. 60 kr.

pp-Kávypražené |
na přírodol cestě bez přimichování vody a různých praeparátů
kg zl. 120, 1.25, 1:85. 146, 165, 160, 1.70, 1.80, 190, >—210,a2 20 kr.

Dále nabízím cOgNa0y, všech drohů likéry, pravý jamalský
rum, srómskoualivovici,“ různé druhynejemuějšíchčet hr.
slaky, mandle, koření a další druhy zboží do oborn toho „pad
jici. Objednávky ma venek so vyřizují přesně, co nejpečlivěji a
za ceny nejlevnější,

EDUARD ŘEZÁČ.

a w Mrudeř

V. Vacek
zárod

skolkářský

v Pamět
niku

u Chlumce

nebízí pro zima: a jarní
[vysazování stromy ovocné
vysokéi kraky,sazenice pro

šlvéo křovinyozdobné,koni divoké | stromy
pro stromořadí,pláňata atd
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma=
EOL CCI

Pro dobu

postní
nabízíme:

Křížová
cesta

Pána našeho Ježíše Kri
sta. Z pramenů českých
čerpal a českému lidu
katolickému podáváAnt,
Kaška, farář v Chlenech.

Stran 20 — 80
Cena 3 kr.

„ezapomeň“
Šestero řečípostních, jež
r. 1806 žákům svým ko
nal prof. Jos. Militký,

něz církevní.
Stran 40 — velká 89.

Cena 80 kr

Křesťan
Nejsvětější Svátosti

posvěcený.
Sestavil AbbéA. Henry.

Dle 3. vydání přelošilVojt. Kameš, far.v Ohře
novicích. Stran C14 — 80,

brož. výtisku 70kr.
venánéko V oeloplátně

90 kr. — frankovaně 0
10 kr. 100. V kůži vá

výtlskaa 1ab$0kr,

Diok,kodliskároa

v Hradci Králové,

366262 IC20E

Ghrudimská spořitelna
přijnké ná v

: nejbilsí: d i

k č £o pl zpořotaee
se svého beze ky vkladatelůém

Zápůjšky hrpoteční, zálohy na cenné

eskontsměnek,j oži všechnynmz ato o idající So ervdoběnejkratšíU napodal »UvAodM it
Účet poštovní spořitelny 8. 818.064. Telefon : 1.

Vklady koncem roku 1698. ©. . p al. 6,894,01099
čky bypotelníroku 1890 . . €,011.49050
ný fond(vlastníjměníspořitelny)„ TÍ

Z výboru chrudimské spořitelny.
[VYCHRUDIMI, dne 1. února 1809.

JUDr. Jos. Sýkora, | Josef Klimel,
ředitel kanceláře. purkmistr, co předesde.

MATOUS MOTYČKA,
závod pokrývačský

w.FIradeciEKrálové

tronátním úřadům a velebnému duchovenstva

k vykonání ršech prací pokrývačských. Kryje
aedodává krytiny na věže, k římsám a arký
řům, provádí solidně a důkladně krytí bři
dlicí, taškami, lepenkou a asfaltem, obstarává
za ceny mírné veškeréopravy a asfalto

vání zdí proti vnikánf mokrosti a vlhka.

JOSEF STĚPAN,
závod pozlacovačský v Pardubicích

opravuje jakož 1 nově staví

oltáře, kazatelny, všeho drohu suchy a veškeré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

0000000000000000
Vysokokmenné

OŘECH
k přesazení schopné, dobře zakořeněné

0$*prodái
o vrch, správa velk,sádovského v Stračově,

———==pošta Neohanioe. —

Oo0000000000000000

PŘESÍDLENÍ.
Dovolaji si velectěnému P. T, obecenstvu uotivě

osnámiti, še dnem

W !5.únorat. r. i
přesídlila jsem za příčinou rozšíření, avůj závod

na výrobu umělých květin
s domu čp. 23. v Hradci Králové, vedle kněbkupectví
p. G. Fukače do domu p. J. Majera čp. 12.

vedle tótelu u Černého koně
(do prvéhe poschodí do předu.)

Prose, by mně důvěra a přízeň na dále sacho
vána byla, znameném se s úctou veškerou

Betty Hamplová,
ros. Hamplová,

vlastní výroba umělých květin.
V Hradci Králové, dne 15. února 1899.

O0



rodní Listy strach z Wolfova hesla »Pryč od
Říms« — a těší se, še přátelé pruského sčistého
evangelia« přece mají jen máné přivrženců než-li
si přály. »Národní Listy= musí býti proti heslu
»Pryč od Říma«již z ohledu na německé kato
Iíky, kteří jsou rozladění pro affairu pomníku Hu
sova a kteří prý tajně emlouvají s německými
křesťanskými sociály pod vedením dra Luegra a
prince Aloise Liebtensteine. »Národní Listy« za
tajují svým čtenářům rozladéní Jihoslovanů a po
slední projev Ferjančičů; marně také popírají, že
frakce Madeyského úsilovně pracuje mezi Poláky
pro sblížení s Němci, aby umožněna byla pravi
delná vládu, neboť jen take vá může Haliči poskyt
nouti větších hmotných výhod. Bedlivý čtenář
novin hledá v »Národních Listech« také rmarně
příznivý projev Poláků a Jihoslovanů o mlado
českém manifestu. Mlčení toto jest více než vý
znamné; ono svědčí, že Poláci a Jihoslované po
važují manifest českých poslanců a Kramářův
projev proti trojspolku za politickou — chybu
Němci této chyby proti Čecbům vykořistili také
do krajností.

Vůdci Čechoněmců dr. Funke, Pergelt,
Prade a Bůrareitber sejdou se 25. února v Praze,
aby se tu dohodli o národně politických poža
davcích a o společném programu německých stran
v Čechách. Jak N Fr. Presse oznamuje, nedostaví
se němečtí poslanci do českého sněmu.

V Ubráeh došlo tedy k změně vládní.
Císař přijal žádost Bánffyho za odstoupení a po
věřil příbuzného zvěčnělého Deáka, Kolomana
Szella, aby sestavil novou vládu. Vládní liberální
strana, která tak dloubo držela barona Bánffyho
proti oposičním stranám, přispůsobila se rychle
novým poměrům a přivítala Szella v liberálním
klubu s jásotem. Szell chce padržeti pouze
předsednict+1 ministerstva, baron Fejerváry má
zůstati ministrem honvedů, dr, Lukacs financí,
Szechenyi ministrem u dvoru císařského, dr. Vla
sič ministrem vyučování, Daranyi mini-trem orby
a Cseb ministrem pro Chorvatsko, Ministr ob
chodu Daniel a ministr spravedlnosti Erdelyi
odstoupí. Ministrem obchodu se stane přítel
Szellův Hegedus. Jako ministr spravedlnosti jme
nuje se státní sekretář v témže ministerstvn dr.
Alexander Plosz a ministrem vnitra bude buď
tajaý rada Albert Berzeviczy nebo bývalý před
seda sněmovny Perczel. Předse.lou sněmovny bu
de Perczel neb Bezeviczy. Nový předseda mini
sterstva Koloman Szell učinil po svém návratu z
Vídně první návštěvu vůdci neodvislých, Franti
škovi Košutovi, později mluvil s vůdci oposice
Apponyim, ferářem opatem Molnarem a s Gezou
Polonyim a začal s nimi jednati o odstranění ob
strukce a dohodli se. Povolení prozatímního
státního rozpočtu a změna sněmovního jednacího
řádu budou předem projednány. Pak prý přijde
na řadu jednání o uskutečnění vyrovnání Uher
s Rakouskem| Vídeňské časopisy snaží se Scelia
strhnonti do strannických bojů rakouských. Szell
jako starý Denkovec přeje prý si vládu Němců v
Rakousku za účastenství Poiáků. Nás Čeehy str
kají hladoví němečtí liberálové ovšem do béezna
dějné oosice.

Německý císař Vilém chce učinitisvé
ho švakra, prince Adolfa ze Schaumburg Lippe,
— kterého nemohl prosaditi za lipského vladaře —
m'stodržitelem v Elsasku-Lotrynsku, Posavadní mí
stodržící princ Heřman Hohenlohe Langenburg jest
prý při svém stáří 67 lel již unaven.

Novýpresident republiky francour
ské. Doe 16. února večer raněn byl president
Faure ve savépracovně mrtvicí. Byv na svou žá
dost zaopatřen svátostmi umírajících skonal okolo
10. hodiné večerní vzdor namáhání lékařů. Felix
Faure byl syn bobatého pařížského obchodníka
čalouny, pak šel do světa na zkušenou, vyučil se
koželužství a zřídil si pak v Havru koželužskou
továrnu, Zde se stal brzy presidentem obchodní
komory a příručím městského starosty. Ve válce
s Pruskem účastnil se obrany vlasti a byl pak
volen do parlamentu. Byl dobrým zpravodajem o
záležitostech finančních a obchodních, stal se po
zději též státním sekretářem v ministerstvech a
konečně ministrem. Při volbě presidenta r. 1894
bála se sněmovna i tuhého konservativce Wal
deka-Rousseaua i radikála Brissona a tak byl zvo=
len za presidenta méně nadaný a rázovitý Faure,
který nechal dělati ministry politiku, sám však
důstojné a šťastně zastupoval republiku jak ve
Francii, tak ve slyku s císařem rakouským a ca
rem ruským. Když zavítal tento v Paříži též do
hlavního kostela Notredamského, musil z ohledu
mezinárodní slušnosti jíti s carem do kostela též
Felix Faure, Jelikož žena i dcery jeho byly hor
livé katoličky, změnil se od té dobv též svobodný
zednář Faure a radikální listy mu v poslední do
bě vytýkali nejednou náklonnost ke klerikalismu,
Jak jeho tajemník potvrzuje, dal se Faure, když
byl postižen smrtelnou vadou srdeční na vlastní
žádost zaopatřit svátostmi umírajících. Zemřel te
dy jako upřímný katolík. Po jeho smrti učinil
předseda ministerstvé Dupuy ihned přípravy k
volbě nového presidenta. V sobotu odpoledne
zvolen byl 483 hlasy za nového presidenta Em.
Loubet, předseda senátu, hlavně přičiněnímse
nátorů. Konservativní Méline. podporovaný roya
listy, imperialisty, katollky a oportunisty zůstal

skoro 200 hlasy v menšině. Loubet narodil se v
Marsannu jeko syn rolníka. Bývalý president Car
not vybídl jej k politickému životu. Byv avolen
za poslance r. 1876 přidružil se k umírnéným
republikénům, v ministerstvu Tirardové stal se
ministrem orby a president Carnot učinil jej mi
nistrpresidentem. Bylo to v čas panamského pro
cessu. Loubet byl cbriňován, že nadržuje Pana
mistům a musil ustoupit Ribotovi, v. jebož kabi
netě byl kratičký čas ministrem vnitra, Později
byl zvolen Loubet do senátu, stal se jeho místo
předsedou a r. 1896 jeho předsedou, Jako presi
dent slibuje vládnouti pevně, Veřejné mínění jej
viní z panamismu a dreyfussovství, Loubet bude
mlti tudíž v židovstvem prožrané Francii postu
vení obtížné. Když se vracel v sobotu Loubet
jako nově zvolený president z Versaillu do Pa
říže, spílel mu lid veřejně. Ve Francii spějí udá
losti k obnovení mognářství, neboť Francouzům
bezmocná republika již neimponuje.

Zvěsti z východních Jech.
Z Čáslavi. (Dvě schůze) V sobota v

místnostech Čtenářské Besedy konána byla schůze
živnostenské Besedy a řemealnictva vůbec, ve které
přednášel p. Frant. Růesler, ředitel technologického
musea v Praze „o vývoji řemesel“. Přednáška vyslech
nuta byla se vzácnou pozorností a napjatostí a živě
pak o ní rokováno jako o velun poučné, Bude to po
bídkou ku dálší zdárné činnosti v podobném směru.
Ne tak bladce odbyla ee však echůze svolávaná na
radnicí hned v neděli po té ed členů zdejších národ
ních socialistů respektive dělníků Již při zahájení
jejím ozvaly ue četné hlasy odporu, když svolavatel
nár dělník Bochnídek nedal volití předsednictvo,
ale povolel kn funkcím ce své vůle, koho chtěl. Od
por umlkl, když přejal slovo pražský řečník p. Jirá
sek ml. Mluvil o všeobecných požadavcích národní
strany sociélní jako o saopatřov ní bezplatném, 0
pohřbívání bezplatném, o všeobecném hlas. práva a
jiných bodech programu své strany ato celkem věcně
a klidně. Po něm ujal se řečí poslanec za V. kurii
p. Bečvař, který mlavil hlasem slabým za stalých
výkřiků: „na hlae“, „neslyšíme“atd. Opakovala ros
vinoval řeč p. Jiráska se stanoviska poslanců jí pra
bíraje. So'va domluvil, přiblásil se ka slova sociální
demukrat Sova, jenš sarkastickým spůsobem.kritiso
val předešlé řečníky a problásíl stranu mladočeskou
za neupřímnou. Při slovech jeho začínala schůze na
bývati šivěiší nálady. A nálada ta stoupala, kdyš
začal o kommunismu, zabíhaje do srovnání moderních
husitů a táboritů se starými a žádaje, aby jsko tehdy
i nyní ee dělili. Na tato slova odpovídal p. Dr. Zim
mer, který vytkl nesrovnalost řečníku, který na jed
né straně kommoniemuasa dělení zepírá, na drahé ho
žádá. Značně rozčílen dokončuje p. doktor obranu
strany mladočeské a přenechává další polemiku praž
skému řečníka. Když tento v zápalu vytkl straně de
mokratické, že všichni sociální demokraté i zdejší jsou
podplácení cizími penězy, nastává ohladující křik:
„Důkazy, důkazyl“ a ve zmatku a rámasu schůze
přeatává. Na chodbách panuje tlačenice, se které za
unívají nadávky a hádky táhnoucí se až na náměstí,
kde promenující obecenstvo nevědonc, co se to děje,
kopí se v hromadu. Teprve po delším vysvětlování
nastává rozchod. A výsledek echůze? Jen trochu více
rozmíšek, bluku azáští.

Z Filipova u Čáslavi. Dne 16 t. m. zemřela
zde ve stáří 84 roků matka účetního cukrovaru pana
Arnošta Brady, dobrá a šlechetná pí. Barbora Bra
dy-ová. Zosnulá těšila se lásce všech, kdož ji znali
a zvláště u chadých měla dobré oko pro svoje dobro
činné srdce. Pohřberia bylasa četného účastenství na
městský čáslavský hřbitov dne 18. února. Odpočívej
v pokoji!

Z Malešova. Výročnítrhy, které v minulém
roce vzkříseny byly po dlouhém, mnohaletém zapome
nutí a které hned ne počátku těšily se přízní obecen
etva i obchodnictva, budou nyní konány na dále ve
lhůtách úředně uatanovených a sice: 1. v úterý po 3
neděli postní to jest letos 7. března; 2. v úterý před
Nanebevstoupením Páně — 9. května; 8. v úterý před
sv. Máří Magdalenou — 18, července; 4. v úterý před

Narozením Panny Marie — 65.září a konečně 6. v
úterý před sv. Martinem — 7. listopadu.

Z Miskovice n Kutné Hory. Malá ale čilá
naše obec vedena zkušenou a neumdlévající rakou p.
starosty Pauše pokračaje zdárně ku předu v každém
ohlelu. V posledním zasedání ustanoveno postaviti
obecní dům a jiš také vypisuje se konkure na jedno
tlivé práce. Velkostatek Malešovský zařídil tu mlé
kárnu, která obezřetně vedena má gásobovati blízkou
Kutnou Horu dobrým mlékem a z něj dobytými vý
robky. Odbyt hned na počátku jest zdatný.

Z Kutné Hory. Seznamporotcůpro I. po
rotní období roku 1899 povolaných. Hlavní po
rotei: 1. František Fraaen)erg, velkoststkářz Hla
váčovy Lhoty. 3. František Bouček, sládek s Podě
brad. 3, Karel Kříž, mlyuář z Peček. 4, Kar, Horabt,
ředitel cakrovaru z Kutné Hory. 5. František Bager,
knížecí lesní z Hradiška. 6. Eduard Teklý, inspektor
panství z Malešova. 7. Alois Vančura, rolník z Do
brovice. 8. Jan Můller, statkář z Kutné Hory. 9.
Emerich z Eieepstelnů, velkostatkář z Voděrad. 10.
Bobomil Bradáč, obchodník e Dolních Královice. 11.
Vilém King, lesní ze Žleb, 12 Josef Pytlík, účetní
u Německého Brodu. 13. Gustav Weisaberger, majitel
ho-podářství z Kolína. 14. Václav Moravoo, uzenář
% Časlavi. 15. Frant, Rokos, obchodník ze Zahrádky.
16. Václav Hondel, rolník ze Štok, 17. Adolf Novák,
obchodník ze Sadské, 18, Karel Hudec, účetní s Č3
slavi. 19. Josef Zatřepálek, rolník z Perštejnice. 20
Matěj Havránek, statkář z Tupadel, 21. František
Moravec, rolník z Hořan. 22. Erantišek Vraný, ná

jemce dvora sTřebešle. 99. JosefBalátě, rolník s
Lolan. 24. Josef Moraves, majitel droros s Lipěje.
85. JUDr. Augustin Beyšorec, advokát s Ublířských
Janovic, 28. František Proft, stavitel s Poděbrad. 37.
Antonín Průcha, roloík a Neškaredic. 28, Josel Da
leštoký, rolaík s Vrd, 29. Prokop Blavík, lékáraík s
Kutné Hory. 80. Václav Sázarský.. majitel doma s
Čáslavi. 81. Váci. Kurka, rolník s Polabce. 39. Ford.
Falber; majitel domu = Kolína. 33. František Greu
bauzl, rolsík s Dobrodína, 34. Bedřich Žert, majitel
cihelny u Kolína. 86. Moric Kbeil, knížecí lesní s
Michovis. 36. Josef Štěpánek, nájemce dvora z Vilí
move.Náhradníci porotci (vesměss KutnéHory):
1. Josef Brandt, kupeu, 2. Autonln Dvořáček, kapee.
3. Alois Baax, obchodník, 4. Karel Marek, majitel
doma. 5. David Steln, obchodník. 6, Frantiřek Ba
riánek, ohobodnaík. 7. Emanuel Skála, zámečník. 8.
Jan Jelínek, kupec. 9. Eduard Faxa, majitel domu,

Z Romera. (OtevřenýI'st p. t. pánům uěl
telům. U nás v Honovébyl saložen od vys. dp. vi
káře Fr. Vacka vzdělávací katolický socialní spolek
„Bovnost“ v měsící dubnu m r. a já, ač neaspiroval
na hodnost, postaven byl v čelo. — Spolek náš řídí
se svými stanovami a nevšímá si nikobo kromě avých
členů a svého dčele. Nikdo by také na upolku tom,
poněvadá u nás jeon lidé dobré vůle, žádné viny aní
skvrny nenalezal, kdybyste vy, páni učitelé, proti
spolku tomu nebojovali. Prvě tak činíte, nevím, My,
spolek, nevšímáme si vás, nikterak proti vám novy
stupojeme a nezavdali jsme příčinyk boji. Prosím
tedy, abyste nám dali pokoj. iy a zvláště já obránil
jsom se všehu útoku, ba i obrany, když jeme napa:
deni byli, ale i trpělivosť má svá mese a kdyš by
měl býtl boj, nuže ať je boj; pak bude veselý, ale
čest našeho apolku nentrpí. To protoveřejně podávám,
protože by se a nás moblo u.yulet, še se bojíme anebo,
že si dáme všecko libit anebo, že bychom nestačili
v boji, kdyš posud jeme mlčelí a trpěli. Jako všechny
kroky naše jsou vořejné a ne tajné, tak i toto ve
řejněprohlašnjí. Karel Neužil, kaplan a předseda
spolku.

Z Pardable. Zdejšíokresnístravovnunavětí-*

vilo « roku 1898 celkem 6.480 mužských pannjících18 šen a 4 dítky, z nichž bylo příslněných do b
5.054 osob, do Moravy 818 osob, do cisosemske 13
osob a ostatní příslušely do zemí rakouského moc
nářetví. Z cestujícíchbylo 3.891 osob do stáří 88 let,
1.610 osob bylo do 50 Jet s 179 přes 50 let. Cestu
jícím poskytla stravovna 3.093 snídaní, 2.646 obědů,
4.098. večeří čili 8.858 porcí chleba; 11.477 porcí va
řených pokrmů v ceně 896 ul. 18 kr. V stravovně pře
pocovalo 8.09v osob. Správec stravorny měl 43% zl.
služného, nájemné stálo 600 zl., otop, osvětlení, kan
celářské a ubytovací potřeby 400 al. 24 kr, takže
roční náklad obnášel 2.328 zl. 37 kr., z čehož platil

1.200 zl. okres,njopavsk země, — Z cestajících bylohospodářských dějníkfl 34 a čeledínů 110, cihlářů 0,
nádenníků 834, slnžek 7, ostatek byli řemeslníci, 45
zedníků, 81 aklopníků a 131 továrních dělníků. Z děl
níků bylo nejvíce: pekařů 749, krojčů 505, obuvníků
367, řesofků 368, trablářů 388, zámečníků 320, tkalců
143, kovářů 141, sedlářů a řemenářů 195. koželuhů
111. strojníků 108, mlynářských V9,slóvačů 80, klem
pířů 7w, bednářů 66, enkrářů 56, holičů a klobouč
níků po 56, lakýrníků a natěračů 54, malířů 40, kni
hařů 41, kamnářů 52, soustrušníků kovu 33, kožeš
níků 46, soustrafníků dřeva 59, obchodních příručí
32, zahradníků 36, kominíků 27, typografů 26, knoflí
kářů 23, barvířů 31, přadláků 27, rukavičkářů 18,
provazníků 12, soukenníků 18, čalonníků 16, piloi
kářů 18, hrměířů 21, kameníků 53 atd. Costajících
přišlo do okresní stravovny nejvíce 618, v únoru dll,
v března 542, v dubnu 664, v června 477, v červenci
455, v srpnu 363, v září 426, v říjnu 207, v listo
pada 543, v prosinci 887. — Dne 1. srpna 1898 byl

při stravovně otevřen ústav pro bezplatné sprostředvání alužeb a práce, takže se od té doby poptávka
po práci a silách stravovních ztrojnásobila. O práci
se přihlásilo 127 řemeslníků, 79 šafářů, čeledínů, kr
mičů, 38 poslabů, podomků a vrátných, 192 ženských
slučebných a chův atd., celkem 451 osob. Poptávky
po práci a sílách pracovních přijímají se též písemně;
osoby práci neb pracovníky hledající ndejtež však zře
telnon adresu. stav tento odporačujeme jmenovitě
tovarzšům, služkám, panským,chůvár, poslubovačtám,
čeledínům, kteří doposud prostředkovatelům služeb
musí platit až lichvářské poplatky a přece nemají
jistoty, že dostanou zaměstnání trvalé a u řádných
mistrů a chlebodárců ©Pardubická okresní stravovna
i ústav pro bezplatné opatřování slažeb jsou řízeny
vsorné a správy o činnosti obou ústavů jsou velmi
poučné. Škoda, že páni inspektoři a správcové stra

roven nepodárají veřejnosti podobných instraktirníchzpráv.
Z Týniště m.Orl. (Ruch volební) Ja

ko jinde jsou též u nás místní strany, které k volbám
všemošně agitojí. Na váhu tu padají věci osobní neb
čistě místní a nemyslím proto, aby se naše agitace
volební zatahovaly do novin. Kašdéma věrnénůČe.
chu záleší na tom, aby = volebního osudí vyšly jako
svolení mutfové ti nejlepší, neboť jen mužové obezřet
ní, poctiyí a potřebnými vědomostmi a zkušenostmi
opatření mohou prospívati obci a občanetvu. Záleží
na kašdém hlasu a konej proto kašdý volební avou
povinnost jako svědomitý volič a Čech. Voličorél Kdo
vlastní dům svůj dobře neopatruje a v pořádku ne
drží toho nevoltet Neopatříť on ani blaha obecného.
Kdo bez potřebných vědomostí, nebo z pohnutek ne
kalých aneb nakalými prostředky Vám se vtírá, toho
nerolte! Nemůše Vám býti ke cti ani k prospěchu.
Kdo poboršlivý život vede, nespolehlivé povahyjest,
nekoná řádně svých porionoatí, více Vám slibuje, neš-li
učiniti může, toho nevo!te. Volte lidi počestné, pooti
vé, pořádku milovné, skušené, vlast i víru milující,
neboť ti Vám prospěti mohou!

Z Boballe. Jednota našich divadel. ochot
níků uspořádá v neděli dne 26. února 1899 za laska
vého spoluúč.nkování alečny Jalči Tomášové z Klenice
v divadelním sále „a Bůžičků“ po prvé: „Román
mladé vdovy“. Drama v 5 dějstvích od M. A. Po



tichina,ZruštinypřelošilF.Vrána.Bešisérp. Čen,
Chlamský. Začáot o půl 8. hod. večer. Cen i
Sadaďlo L třídy 40 kr., nedadlo IL třídy vo kr., lí

k stání 15 kr. Předprodej lístků v den předsta

per od 9—12 hod.dopol. v hostinci p. L. Řášičky,
V Radimi o Jičína zemřelřídícíučitel, pan

Frant. Maryn ka. Byl milý. A-proto měl dne 8.
úmora t. r. slevný pobřeb. Průvod zabájile školní
mládež. Dostavili se 3 sborové basičtí, členové místní
Školní rady a obecního zastupitelstva. Sešlo a sjelo
es asi 70 bratří v povolání. Velebné duchovenstvo
domárí i z okolí doprovodilo mrtvolu jeho ku hrobu.
Z Jičína obu páni Školuí inspektorové svou přítom
ností semřelého actili. Osadníků byl zástap nesčíslný.
Páni učitelové zapěli sbory pohřební v domě iu
brobu. (Cestou zpívali otřídavě a budebním sborem
žalm 50. —| Zde osvědčila se slava Smilovskéhok
„Nade hrobem drahého otce pláčí jen děti a pří
bosni; oade hrobem dobrého učitele pláče celá osada.“
Budiš mo trvala pamětí

Z Vápeného Podela. Ustavujícíschůze
katolicko-národního a socialního spolku konala se u
nás sa předsednictví zasloužilého a váženého občana
pana Josefa Holba, rolníka £ Prachovic. Dd. admi
nistrator Jan Štefánek promluvil o účeli našich spol
ků. Srdečná a všem srozumitelná jeho řeč došla po
chvaly všech. Nový spolek čítá přes 40 členů a jeho

fedsednictvo ustanoveno je tekto: předeedu dp. Jan
nátek, farář z Váp. Podola, místopředsedou p. Josef

Holub, rolník z Prachovic, pokladníkem p. V. Tichý,
vážný při spolkové vápence v Podole a jednatelem p.
Václav Kubelka, rolník. Novému apolku přejeme vše
ho zdaru.

Od Josefova. V okresu jaroměřskémvatou
pila otázka zřisení obilního skladiště pfi nádraží ja
roměřekém do skatního studia. Brské zřízení obilního
skladště jeut již zabezpečeno. Poslanec p. Jaroš z

slavek a hospodářský spolek v Jaroměři uchopil se
j v této otázce v severovýchodních Čecháchiniciativy.
Čílý náš hospodářeký spolek uspořádá v neděli 26.
února o 2. hod. odp. achůzi v Starém Plese v hostinci
p. Václava Balcara. Ve schůzi promluví „oařísení
obilních ekladišť v král. Českém“ pan zemský posla
mec Jan Jaroš. U nás se odporačuje zřízení obilních
skladišť po epůsobn bavorském, poněvadž menší skla
diště dají se snadn> uakutečniti a vyhovují potřebám
rolniotva. Bavorské skladiště jsou zařízeny někde sá
ložnami Raiffeisenovými, nebo hospodářskými epolky.
U nás mají hospodářské záložny společně s hospodář
kými spolky nejlepší přiležitoať gříditi obilí skladi
ště. Kdyby rolnictvo přineslo melou oběť a po 3—5
roky věnovalo by ve prospěch zřísení těchto ekladišť
úroků se závodních podílů v okresní hospodářské zá
lošně, přispělo by tím podstatně ku avó houpodářské
ochraně u záchraně. Těmi několika krejcary, které
rolník s okres. hosp. záložny dostane, těmi si nepo
můše, ale složí li ata rolníků tyto krejcary dohromady
k společnému prospěšnému účeli, pak více stovou snb
vencí dá se již něco poříditi. V „Obnově“, která ai
všímá velmi pilně otázek praktických 8 národobospo
dářekých, dočetli jsme se, že v Bavorsku i v Prusku
se obilní skladiště vyplácejí. Máme proto pevnou na
ději, že též u nás se budon vypláceti, vždyť intelli
gentních rolníků, jimž blaho veškerého rolnictva leží
vpřímně na srdci, máme v našem kraji bohudík dosti.

Z Král. Hěstee dostalyse do novintro
chu jednostranně zbarvené a v jistém ohledu přebna
né zprávy. Nerúčastnil jsem ee sice sylvestroveké za
bavy, avňak pak-li byly u nás opičky nějaké, tedy
byly jistě též v Hradci, v Praze a jinde. Co se týče
návštěvy dam na jistém plesa, ta bylo úmyslem ne
známého dopisovatele dámy podrášditi a z jeho návátě
vy co nejvíce zraditi. Také v jiných věcech by lépe
prospívala emiřlivost a jistá blahorůle, neš li ostré
tepání a vybledávání vad a nedostatků. (Pozn. red.
Popřáráme tomuto dopisu místa a odkládámetéž dva
dopisy tendence opačné, neboť není naším úmyslem
a účelem přilévati vody do ohně.

Hospodářský spelek pro okolí Krá
levé Hradce pořádá valnou schůzi v Praskačce
6. března o půl 2. bodině odpolední v hostinci pana
Josefa Dolanského. Po zahájení acbůze budou se při

-Jímati členové a vybírati příspěvky, načež promlneí o
racionelním mlékaření p. ředitel A. Můller £ Kuklea.
Na konci programa json volné návrhy.

Z Nového Bydžova. Katolickánárodní
. jednota jinochů a mužů pořádala poslední zábavu

s úspěchem nade vše očekávání znamenitým. Pozvaný
host, v pražských kruzích všeobecně známý výtečný

„salonní komik p. Jos, Wanderer svými výkony potěšil
a rozveselil nás do míry nejvyšší. Nálada obecenstva,
jež rozeáblá mfatnost ani pojmonti nemohla, byla ta

képodle toho. — Nikomu se domů nechtělo. S potéŠením každý vzpomíná veselých těch chvil, které v po
úlední zábavě zažil. Vůbec možno říci,ša zábavy, ješ
naše jednota pořádá, vynikají srdečností, veselou ná
ladou a návětěrou velmi četnou. — Jak doslýchá
me, připravaje ee pro dobu příští četné přednášky

„rázu vášného a divadlo. „Zdař Bůh !“ :
Z Nebeské Rybné. Misie. Od 5. do 14.

"března 1899, badou otcové kongregace Nejsvětějšího
"Vyhkupitele od Matky Boží Králická konati sv. Mienil
v chrámu Páně Nebesko-Rybenském,. Pán Bůb račiž
žehnati|

Ochotnické divadle v České Ska
„Mel. V neděli dne 30. února 1800 braje se: „Prin

cezna Pampeliška“. Pohádka o 3 dějatvích od J. Kva
pils. V této pohádce vystupují: Chudý král s prin

Oossnouom poliškon, také její chůva, obřadník a kuchař královský, Mocný princ « Hispanie se svým vo
jevůdcem, komonstvem a vojíny v táboře. Honza se
svou mámou, jakož i tři pastevci a sousedova dosra.
Primátor a starší počestného města, primátorův syn
se svým přítelem a městská stráž, První dějství (3
oddělení). Jak Pampeliška chudému kráji utekla a

„jek ji Housanašel. Druhé dějatví (8 oddělení). Jak

panpolisko byla s Honsou věsněna a jak oba vyvásli.+Třetí dějství (3 oddělení). Jak Pampeliška Hoomovi

odkvétale a jsk ma odkvetla. — Zečáteko půl 8.

80 kr., k stání £0 kr., galerie 16 kr, Kostamy s půj
čovny p. H. Fridy v Praze. Předprodej vstupenek na
veškerá místa u p. H. Feilhabra, městakéhotajemníka.

Z Bělé u Rychnova m. Kučšaou.
Úmrtí. Dne 16, února t, r. zemřel po těžké a bo
lestné operaci v Pražské všeobecné nemocnici důst.
p. Fraotišek Oabalka, farář v Bělé u Ko. Mrtvola
tobo horlivého kočse a dobrébo bratra našeho byla
do jeho rodiště a Potštýna převezena a tem v pom
děli dne 20. t. m, dopoledne k odpočinku předčas
nému uložena. Pohřební obřady vykonal za přítum=
nosti 8 kněží vldp. vikář Rychnovský Vinc. Klepriik,

tak málo duchovních bratří a to zvláště z vlka
riátu Rycbnovského, kdož vědycky bratrská láska a
vzájemuost panuje — toliko 4, — se pohřbu zúčast
nilo — to zaviněno od příbuzných důst. p. faráře,
kteříž teprve v ueděli a to již k večeru nám úmrtí
a hodina pobřba oznámili, čímš při nepohodlué ko
mupikací na naších borách známé, účast k našemu
tala nemožnon učiněna.

Z Čermilova. Pozvání k výborovéuchůzi,
která konati se bude v úterý dne 28. února 1894
v hostinci pana Jendíka v Černilově o %,bod. odpol.
Program: 1. Pojednání o způsobu proredení voleb
dne 9. března 1849. 2, Rozhovor a etanovení listiny
kandidátní k týmá volbám. 3, Volné návrhy. Mimo
pp výbory zveme uctivě i pp. starosty obcí neb jich
zástupce k této důlešité schůzí

Z Chotěboře. V bodově c. k. okresního
hejtmanství v. Chotěboři se odbývala dne 20. února
slavnost, při které odevsdány byly a přítomnosti mno
bých páuů z c. k. úřednictvs i občanetva záslužné
kříže třem pánům vyznamenaným v hejtmanství cho
těbořském za příčinou 5O letého jubilea vlády Jeho
Veličenstva císaře a krále našebo, A sice dp. J. Ji
rávek, děkan v Chotěboři obdržel zlatý záslužný kříž
s koranou p. učitel F, Claafř z Cbotěboře a p. sta
rosta J. Dočekal ze Studence obdrželi stříbrný kříž
e kornnou. V řeči své pan c, k. okresní hejtman Haas
kladl důraz na dobrotivost a vůbec všecky dobré
vlastnosti našeho vznešeného ponovníka a na záslaby
pánů vysnamenaných, jimž pak záslužné kříže při

vyznamenání a žádali, aby pan c. k. olresní hejtman
dík jejich přednesl laskavě na místech nejvyšších, —
Za příčinou svého vyzpamenání dp. děkan věnoje 100
21. fondu pro chudé dítky škol chotěbořských.

Z Třebechovie. Jednota katol. tovaryšů
přesídlila se od pí.Jarkovské k p. J. Stoňkovi a zde
poprvé dne 19 únorat. r. dávala poučnon přednášku
se zábavou, Z vzácné ochoty přednášku převzal p.
Dr. G. Domabyl, professor z Hradce Králově. Za thé
ma obral si vldp. řečník důležitou pro nás Čechy
otázku dějepisnou: „Jak sme ee dostali na Bílon Ho
ru9“ K zajímavé, poutavé a populární této přednášce
sešlo se obecenstvo zdejší i z okolních vesnic tak
četně, že prostranný sál p. Stoňka byl přeplněn a
mnozí nedostavše místa, museli odejíti. Po přednášce
dávali členové spolku zdařilé výstapy. Líbilo ee ob
zvláště: „Bozpustilí ktaci ve škole“, „Můj první e
poslední puku< se oženit“, „Hudební blázen“, „Ne,
ne to se nesluší“, „Praefatin“ a „elečna Kleprtáčová“,
tak že účinkující členosé bonřlirým potleskem za

tyto dobře provedené výkony odměněni byli a obecenstvo spokojeno a ve veselé náladě opouštělo míst
nost spolkovou. Vldp. řečníkoví p. dra Domabylovi
vzdává výbor spolku srdečný dík za přednášku i všem
členům, kteří při této zábavě účinkovali. Další apol
kové činnusti: „Zdař Bůb!“

Z Ostřetíma. Zdejší vždy jindy tak klidná
osada vzrušena byla dne 9. t. m. památnou událostí.
Zňsluhy nesmrtelného zdejšího našeho velemilovaného
dp. děkanaa vikářeFrantiéka Čermáka nalezly
nejvyššího uznání a trůnu Jeho Veličenstva a odmě
něny byly zlatým rytířekým křížem řádu císaře Fran
tiška Josefa L Jaké radostné překvapení pro obec
naši! Každý spěchal, aby apůsobem co nejkrásnějším
oslavil tak památný den zdejšího našeho milého a
drahého oslavence Vědyť jeho srdce přiroatlo ku zdej
čímuojidu tak, že by těžko, velmi těžko bylo mu lou
čití se a jeho milovanými farníky.Afarníci pochopili
dobře lásku a péči jeho a tuto epláceli zase láskou a
vděčností. O tom svědčí mimo jiné i následojící dů
kazy. Tak zdejší sbor dobr. hasičů za velké zásluhy,
jež si o sbor získal jmenoval jej dne 24. prosince

tých narozenin oslavil zdejší ebor literáteký avého
miláčka dne 15. září 1894 diplomem čestného členství
a obecní zastupitelstvo zdejší za jeho blahodárné pět
advacetileté duchovní i obecné působení jmenoval jej
dne 16. srpna 1895 svým čestným občanem. U před
večer památného dne, dne 9. února t. r. uspořádala
sdejší školní epráva pod ř.zením p. Jana Volence, říd,
učitele se školními dětmi před farní budovou lampio
nový pochod. Byl to krásný pohled na jarou mládež,
která opravdu pyšnila se tím, že prrní hold své lásky
vzdáti mobla milovanému oslavenci. Načež zapěl sbor
mužský za řízení p. říd. učitele Jana Volence čtrero
spěv Jelenův „Tys přítel nám“ a po něm podala A.

osáhlová, žákyně NIL třídy vld. p oslavenci pře
krásnou bytici a přednesla krásný proslov projevající
radost s potěšení nad vzácným vysnamenáním osla
vence. Po rom jménem sboru učitelského a všech pří
tomných přednes! přání pan říd. učitel Jan Volenec a
školní mládež zapěla píeně: „Tatíčku starý náš“, Ra
kouskou národní hymnu“, „Kde domov můj“ a „Bý
vali Čechové“.S radostnými city vracel se jeden ka
dý toho večera domu. Sotva že ráno dne 0. t. m. no
rozednilo, již ozyvaly se Ostřetínem veselé zvuky trub
ky avolávající banderisty, basiče a sbor literátský
k průvodu. Po měj av., kterou sloužil oslavenec, a
které se zúčastnilo též obec. zastapitelstro, sbromáž
dily se spolky, banderium a lid před farou a tu jmé
nem všech oslovil p. Jan Kohoutek, rolník zdejší
milovaného pana vikáře a projevil jménem celé obce

oslavenec, který jest neoceněným skvostem ano chlou
bou naší obce, neboť dnes celé šírošíré okolí pohlíží
k našemu vznešenému oslavenci s opravdovou úctou
a vážností, — A není to zajisté bez příčiny. Neboť .
náš drahý dachovní Otec jest opravdorým rytířem,
který vědy čestně bojoval tam, kde se jednalo o dra
hou vlast a národ, Řečsvou končil takto: Proto za
jisté upřímný vděk pocituje dnes každé srdce šlechet
né s mnohá prosba vznáší se k říši nadhvězdné, aby
sám Bůb, jenž nám ve Své Prozřetelnosti tuk vzorné
ho kněze seslati ráčil, Jej po mnohá ještě léta
ve zdraví zachoval ku blahu nás všech, kteři jej jako
hodné a zdárné děti otce avého milujeme. Upowínka
vděčná na Vás veledůstojný Pane nevymízí nikdy ze
srdci našich ani tehda, když snad Vás již mezi námi
nebude, ale vždy s modlitbou vroucí vzpomínati bu
deme na Vás a prositi budeme Bohe, aby Vám od

latil vše, co Jate dobrého pro nás vykonati ráčil. —
čte prosím přijmouti toto neše skromné blahopřání,

kteréž zajisté vychází ze erdcí všech osadníků zdej
ších a račte nám zůstati i na dále naším npřímným
vůdcem, přítelem a rádcem. — Ku konci prosím ve
lectěně ahromářdění, byste semnou provolali vzneše
nému oslavenci třikrát elára, coš všichni přítomní
blučně opětovali, načež provoláno ještě třikrát sláva
Jeho Veličenstva císaři a králi našemu, ne to zahrála
hndba rakonskou hymnu Jménem farní obce vysocké
přednesl několik blahopřejných elov p. J. Houdek,
starosta z Vysokého. Nyní děkoval oběma velmi sr
dečně náš milý oslavenec a průvod houl ae k Holi
cům, kdež odevzdání rytířského kříže díti ee mělo
způsobem elavnostním. Napřed jeli banderisté, za tě
mito kráčela hudba Horno Jelenská, za ní sbor dobr.
hasičů zdejších « praporem, pak sbor dobr. hasičů
obce Vysocké, sbor zdejšíbo spolku literátakého rov
něž s praporem. Načež následoval kočár atarosty p.
Fr. Nečesanýho, vezoucí vld. p. oslavence a jeho ko
operatora. Za nim jelo ještě více kočárů, v kterých
seděli p členové obec. zastupitelstva zdejšího, jakož
i obce Vysoké a jiní p. rolníci zdejší. Za průvodem
ubíralo se velké množství lidu, které s apřítmnou ra
dostí chvátalo, abý doprovodilo svého milého staři
čkého kněze, až na místo, kde se hlavní slavnost ko
nale. V Holicích uspořádal se průvod v hostinci na
„Spici“ a odtad hnal ee k budově okresního zastupi
telstva, kdež c. k. okr. pan hejtman Pardabický způ
sobem slavným připjal záslužné kříže, nejprvé našemu
miléma oslavenci vidp. Fr. Čermákovi, pak panu
Fr. Barvovi, rolníka z Platenic a panu řediteli mě
šťanských škol holických K Kožíškovi. Litojeme

uze, če nebylo možno pro nedostatek místa širšímu
rahu obecenstva vyslechnouti krásné řeči, jak pana

okr. hejtmana, tak i všech tří pp oslavenců. Po slav
nostním odevzdání zásložných křížů odebrali se pp.
oslavenci wokresním p. hejtmanem a a mnobými vld.
p. duchovními před radnici, kde přijímali hold všech
přítomných spolků. Následoval pak banket v hotelu
p Vohralíka, kde všichni tři pp. oslavenci obklopeni
svými přáteli bavili se živě až do 4 hodin odpoledne.
V tomtéž pořádka, jak ráno do Holic vezl ei nyní
Ostřetín svého drahého oslavence k domovu, Když
přibyli kfarní budově, vystoupil vldp. děkan z kočá
ro, načež velmi vřele děkoval ještě jednou všem za
všechnu jejich lásku a oddanost, kterou mu tak dů
stojným způsobem oavěděili. Za hlačného provolání
slávy a svuku krásné naši hymny „Kde domov můj“
rozešel se průvod. Tento velepamátný den nevymízí
nikdy — nikdy z myslí osadníků zdejších. dejší
naše obec dokázala, jak velice ctí a váží si svého dů
chovního Pastýře, jenž po dlouhou dobu let po celé
třicetiletí o blaho naše pečoval. A proto není divu,
že jen jedno přání chovají ardce naše vždy, přání
zbožné, by Všemohoucí Pán zachoval nám na dlouhá
a dlonbá léta našeho milovaného oslavence, by ma
Žehnal a odplatil všechna jeho otcovskou péčí a lásku,

památne vděčná na oslavence nevymizí nikdy z našípoměti.

+ *.

Volby do obecního zastupitelstva
v Hradci Králové začaly v pondělí, kdy volili voliči
III. sboru. Agitace byla sice dosti horlivá, vydáno
byla asi 13 volebních listin, ale účastenství bylo ne
valné. Volby se súčastnila sotva polovice voličů. Do
výboru byli zvoleni pp.: Josef Petříček 381, Ladi
slav Knypl 290, Stanislav Červený 286, Valeš
František 272, Jos, Pilnáček 268, Alois Pinkava
218, J. Růžička 216, Dvořák Arnošt 304, Frant.
Hlávka 302 a Jos. Nekovařík 186 hlasy. V men
šině zůstali pp.: Jos Mužík 176, Jindřich Jelínek :60,
Jan Kopp 140, Alois Soukop 136, Václav Javůrek a
Hynek Česák 182, Zdenko Ježek 93, Josef Didek 70,
Edvard Řezáč 59, A. Šejnoha 44, Vítězelav Hanonsek
43, Jan Darchánek 41, Al. Brinkmann 32, Fr. Strnad
27 a Rudolf Falta 26 hlasy. Ostatní hlasy byly strašně
roztříštěny. Jednohlasné byli voleni jmenovitě pp. ra
víří. Za nahradníky byli v III sboru zvolení pp.
Jelek Zdenko 279, Česák Hynek 230, A, Hradec.
ký 293, Hnuňáček J. 168 a Kopp Jan 158hlasy.
V mimoritě zůstali pp. Hlávka 104, C. Vlach 56. Ar.
Dvořák 55, Pilnáček 90, J. Kieslich 40, Brikmann a
Řezáč 82, Šejnoha 11, Darchánek 14, Boh. Koštál 13,
Fr. Dražďák 120 hlasy. — IL abor volil ve středu,
Zvolení byli do výbora pp. dr. Ulrich 145,Ja
roslav Červený 136, Rusa 186, prof. Beránek 138,
pošt. správec Ryšánek 114,vrch geometrSkarvan
106,dr. Zimmer 90, řiditel Haně] 84, dr. Fultner
76 a prof. Zdařil 75 hlasy, Pánové knihkapec Tols

mau (73), prof. Spiesa a a p. Honka (45) zůstali vmenšině, Čítání hlasů dálo se za napjaté pozornosti,
Za náhradníky svoleni: pp. lékárníkHubáček
111, noudní sekretář Sallák 90, řiditel Kulíž 85,
rof. Šeda 76 a obchodník Špalek 74 hlasy. Dále
osteli p. inženýr Tomáš Suhrada 44, K. Richter 26

a Dudek 20 hlasů. V druhém sbora bylo větší úča
stenství voličů. — První volební sbor volí dnes v

pátek o 11, hodině. Navrženi jsou tito pp.kandidáti,teříbudou také asi zvoleni: Do výborn: Cti
bor Václav, c. k. professor a majitel domů. Dr. Frý
dek Alois, hepitulní děkan a papedský prelát. s [ zá



koviosů Karel, e. k. rada sem.sondu a maj. domu.
Klampar Jan, o. k. ředitel Basinv.v. Mora
vec Jaroslav, c. k. rada zemského sondu. Mucil
Matěj, afdelní kanovník a měkf.děkan. Sluka An
tonín, měšťan a majitel domu. Gchulu Karel, to
várník a majitel domu. Waldok Vilém, měšťan a
majitel domu. Weinhengof Viktor, stavitela ma
jitel domu. Ze nahradajky: Dr Hubóéček
Gustav, c. k. substitut stát. návladnictví Collino
Viktor, lékárník a majitel domu. Dr. Beneš Ferdi
nand, professor theologie. Ka|darar Alfréd,c. k.
vrch. official poštovní. Uzel Čeněk,c. k. professor.
— Novému zastupitelstvu, v němě zastoupeny jsou
všecky stavy a strany přejeme, aby se mu zdařily vo
škeré snahy a kroky ve prospěch obce a měšťanstva

samýšlené. :
J. MH.vys. dp. probošt vyšehradský

dr. Aut. Lema, velezasloužilýkatolický opisovatel,
Hdumil, dobrodinec a zápasník za práve našeho lidu
slavil své 70té narozeniny. Družstvo „Vlast“ uspořá
dalo v nedělí J. Milosti na počest slavnostní večítek
ve Svatováclavské zálošně, jehož so účastnili předáci
katolického ruchu v Prase, O záaluáná činnosti vyu.
důst. kmeta v Čes. Budějovicích a v Praze, jakož 1
na poli literárním a veřejném zmíníme se příště ob
šírně. 8 námi přejí vye. důst. proboštoví všichní čeští
katolíci, aby so dočkal ještě mnohých šťastných let
a zároveň nejlepších výsledků svá blahodějné práce ve
prospěch církvé, české vlaati a národa svatováclavského|

Z Velké Pořiče. Sr. Václavskájednotaks
tolických jinochů a mužů přesídlila z hostince p. Fr.

Suka do místností předsedy téhožspolků p. HynkaKleprlíka. Litojeme velice, že p. Sakdovolil zříditi
v jeho místnosti spolek sociálních demokratů, Jame
povně přesvědčení, že jednota naše ještě spolek so
cislních demokratů vítězně přečká, neb jiš jedenkráte
se přičinil a Občanská bes:da Havliček z Hronova
pořádali za tímž účelem přednášku ale špatně dopadla
neb máme v naši obci většinu zajištěnu. Současně
doufáme,fe pan Kleprlík se všemožné přičiní, by spo
lek náš i na dále blahodárně působiti mohl. K další
práci jednoty naší voláme: „Zdař Bůh",

Česká společnost pro obchod a prů
mysi v Prase zřídila prosatím obchod se zbo
ším hedvábným. Dle dosavadních zkušeností zdá ze,
že „česká společnost pro obchod a průmysl“ je na
pravé cestě. Neskrýváse toliko sa národní škrabošku,
nýbrž vede si ryze po obchodnictva, s poskytuje obe

jee výborné zboží za poměrně velmi levné ceny.„České společnost pro obchod a průmysl v Praze“
„(Orocná ulice, v domě dříve bratřím Suchým náleře
jícím) nachází se už proto na dobré cestě, poněvadě
n obecenstva za krátko zlskala 6i naprosté důvěry,
zároveň však vzbudila úžasný hněr obchodníku r tá
bora nám nepřátelského, kteří v německých novinách
proti „České společnosti“ zahájili divoký boj. Ovšem
marný. Český obchod, založený na nejeolidnějších zá
kladech, nepotřebuje se teprve dovolávati hesla „Svůj
k svému“, způsob, jakým dovede obecenstvu poslou
žiti, je právé tak účinnou roklamou jeko — zuřivost
nepřátelské konkurenceI

Nejvyšší seudcové v království Če
ském od r. 1548 do r. 1898. Nejvyšší soudcovský
úřad vykonávali: Ladislav Popel z Lobkovic od roku
1648—1570; Jau Popel « Lobkovic 1670—1677;
Jan Bezdratický « Kolovrat 1677 —1585 ; Jiří s Lob
kovic ml.1585 —1590, Kryštof szLobkovic 1692==1608,
purkrabí Ferdinand Dohná 1603—1607; Jan Zbihuěv
z Hazemburka 1610=—1616; Bedřich z Talmberka
1616—1648; Bernard Jindřich hrabě « Martinic
1643——1644; Jan Hartvík hrabě Nostic 1544 —1650 ;
Ferdinand Aroošt hrabě Valdětýn 1650—1651; Fran
tišek Karel Libštejnský svobodný pán = Kolovrat
1651—1667; František Oldřich brabě Kinský 1667
—1683; Jan František hrabě Vrbna 1683—1685;
Karel Max hrabě Lažanský 1685—1688; Norbert
Oktarian hrabě Kinský 1683-1699; VáclavVojtěvh
hrabě Šternberg 1690 —1696; Jindřich Karel hrabě
Šteraberg 1696—1700; Max Norbet hrabě Kolovrat
Krakovský 1700 —1704; František Karel Přebořovský
svobodný pán z Kasejovic 1704—1706; Jan Josef
hrabě Vrbna 1705 —1712; Jan Arnošt Antonín brabě
Šafgoče 1712—1715; Václav Kokorovec hrabě z Ko
korovce 1717 —1749; Josef Vilém hrabě Nostic 1750
—1756: Karel Bedřich hrabě Hatzfeld 1757—1762;
František Xaver hrabě Věžník 1762—1784; Jan
Václav brabě Špork 1789—1904; Josef hrabě Walls
1804—1805; od 30. března 1805 do 4, dubna 1805
František svobodnýpán Haag Bernebarg; 1805—1822
Jan Kazimír hrabě Deym; 1822 —1842 Rudolf Heř.
man svobodnýpán Haas; 18421846; Rudolf hrabě
z Tannenberga; 1847——1849 Antonín brabě Mitrove
ský 1 Mitrovic 1847—1849; 1849==1867 Leopold
Otomar svobodný pán Hennet; 1867—1879 Ignác
svobodný pán Streit; 1880 —1890 Josef rytíř Tem
pička; 1898—1898 František svobodný pán Ram
mler; od 14. listopadu t. r. jest předsedou semakého
vrchníhosonda František Janea ródák z Ústí nad Orl.

Oukrovar v Kuklenách.

Tyto dny se mluví mnoho o přeměnění kuklen
ského cukrovaru v „rolalckou akciovou emkro
varní společnost“. Rolníkům se nabízí cukrovar za
460.000 zlatých buď za hotové nebo za řepu, sa akcii
by ae totiž „latilo 250 zl. na hotovosti anebo v řepě,
při čamě by se metrický cent řepy po 90 kr. počítal;
Ba každou zlatka ceny akcie dodal by se cent řepy.
Počítá se, že by se rolníkům cakrovar brzy vyplatil,
protože by spracováním řepy na každém centě asi
20 kr. se vydělalo. Snad se počítá takovýto skvělý

výnos na základě letošní kampaně. která byla veliceřlanivá, protože jakost řepy dosábla v loni násled
kom -neobyčejného příznivého počasí vysoká sacchari

0200 a polarisace. — Tak optimistické výpočty ovšem

nebo mokro a deště, pak by se rolničtí akcionáři do
počítali neslýchaně dalostných výsledků. Bolník můsí
počítati « rokem velmi úrodnýtm, prostředněneb málo
úrodným a také třeba dvě i tfi leta s rokem neúrod=
ným; rolník musí tedy počítati i jako akcionář a ja
kýmei průřizem aklizně i je'í jakosti i ceny.

Učiníme sí proto přiblišný výkaz příjmů a vy
dání cukrovaru, který spracaje asi 300.000 g Žavy,
čili aaí 3.000 metr. centů denně, jek je tomu na př.
v kaklezském eukrovara,

Obnos © |Počítáno na
Počítejme tedy úhrnem ji g krejcarů

so v cukrovarech n nás tají: al. .
Uhlí 16 proc. ma řepa po9 kr.

—40.000 g 36000 1350
dělnické mzda 36000 1300

osvětlení 32400 080
různé materiale 2250 075
kůže a gamové aboší 2400 083
oleje a taky 1800 060
vápenec a rápno 6750 32
koks 4800 146
plachetky a plátna 1250 0-75
rozličná režie 5010 107
kancelář a laboratoř 900 020
nemocenské 360 012

úrasovné 6000 027otaby a poplatky vagonové 300
Jožné poplatky vago 13000 +0
pojistné protiohni 3000 100
dané a dávky(d. divnostní) 7600 260
silniční příspěvky,udržování cest

a kolejí 990 033
udržování strojů 8000 100

„| starob 1600 050
nářadí 400 020

umofování staveb a strojů (cena
strojů 200.000 zl. staveb 100
tis. 32500 7-50

řepa 300000 g bez dorosu po
90 kr., k tomu řepové seme
no '/, kr., dovoz z filiálek,
provite a krechtování 15 kr,
tedy 1 metr cent sl. 1.10 380000 11000

dohromadyzi | 497130 ET

Příjmy: Zlaté
Při normální smlouvami saruče

né jakosti řepy 15 proc. 28
charisace neb 18 proc. pola
risace vyrobí se (s osmosou)
nejvýše 11 proc. anroviny 88

rendement £. j. se 800.000
metr. centů řepy 35000 me
trických centů cukru. Cena

v R ovici února 1899 obnášola v Ústí n.L. si. 1250;
od toho te odešte výdaj na
dovoz x Králové Hradce do
stanice Úrtí n. L. 70 kr. Jest

nd cena 1g cukruvHradciové 14 si. 80 kr. Od to
bo se odečtou 2 proc. obry
klé srážky t.j. 256 kr, o
náší tedy v Hradcičistá cena
surovéhocukru11sl.66krej
carů, utrží se tedy za 38.000
g cakrn : 346.930-G0

Melasy vytěší se 0.061pro“ čili ;
2.863 a po 3 xl. 80 kr. 8.07240osmosuí vody se vytěší 0.88 proc.
čili 9.640 a po 1 al. 66 kr. 4.308-00

kalů se obdrží 11 proc. t. j. 38.000

Řízků lisovaných obdrží se 50
proc., s toho přijde zdarma
na řepu 45 proc. a prodá se
6 proc, tedy — 15.000 g po
15 kr. 22.360-00

Resultovala by tedy při výrobě
11 proc. © a ceně fepy
90kr. (nepočitaje úrok z vlo
šeného kapitálu) utráta 198.981-60

a 457.18000

Ve skutečnosti ovšem není stráta tak veliká,
neb někde mívá cukrovar poměry ivější, což jest
pro něj tím lépe. Dále třeba doloáiti: Pokud stává
sdražení rakoneko-uberských oukrovarů s raffineriemi,
jež se kašdoročně obnovuje a není tady stálým zaji
štěným zdrojem příjmů surovárny a pokad jest
dotýčná surovárna členem tohoto adružení,
dlužno sapočítati jestě do příjmů tak zvanou boni
fikaci povstalou = omezení tuzemského prodeje, kte
ráž v našem daném případě dle dnešních poměrů asi
35.000 al. představuje, o nějš by se takto vykáraná
stráta zmenšila. Akcionáři všsk musí počitati s tím,
že příjemtento je pouze dočasný.

Z předcházejícího výpočtu, který založen jest na
základě normální od pěstitelů řepy zaručené mini
mální jakosti řepy 15stupňů saccharisace aneb 13 proc.
polarisace, vychásí při ceně řepy 90 kr za 1 metr.
cent na jevo, še teprvé, kdyby jakost řepy dosáhla
nejméně 19 stupňů saccharisace čili sai 10 a půl proc.

polarisace průtisem by se docílila taková výrobacut, j. asi 14 proc.surového cukru, při by byla
vykázaná stráta krytaa nastala by rovnováha vpříj
mech a vydáních. Přitom všaknebyl vzat zřetel ani
na súrokování vloženéhozakladního kapitálo, kterášto
pološka do vydání pojata nebyla, což však při akoio
vých společnostech se děje.

Že jakost py v zdejším okolí jen vo výminečně
s uvláště příznivých (snchých) letech neobyčejné výšemo
a nutno každému nově se tvořícímu cukrovarnickému
spolku počítati vědy jen s jakostí, která ve amlou
vách jest podmíněna a kteráž dle dát nám zkušenými
odborníky na základě dlouholetých zkoušek a průřisů
sdělených, co normální jakost v počet bráti musí.

-Také cena 12 zl. 50 kr. v Ústí není pro věčné
Časy za cukr zajištěna, vědyť německá, ruská, italská
a americká konkarenee stále roste 8 my ..ď Ani tu
šiti nemůžeme, jek Američané na právě získané Kubě
a na Filipinách pěstovánícukrové třtiny rozmnoží,

Uvádíme cifry, a kterými naše cukrovary 'počí
tati musí, V dobrých letech může surovárna ovšem 60
i 60 tisíc zl. vydělat, avšak pakii řepa zamrzne neb stá

mohou ročně téš 60 až

mnozí ra k vůli ji * mb 3 sdařijé
kampaně zapomínat, Je mošné

, kdy platil cukr 10až 80 sl. dy 00 api.j
vrátí; nesmíme proto počítat se smetanou ale ©
bým mlékem, někdy i sbíraným.

Bolníkům nemůžeme raditi, aby emkzovar kou

píli sa vysokou cenu, Aťjej kupují ze souhlasuPodvých a nesišíných znalců a tí ať jim vypočítají také
průměrné příjmy a výdaje cukrovaru asi 200.000 G.
ročnězpracujícího. Posavadním majitelům kuklenského
cakrovaru se valně nedařilo, a právě proto jej
prodávají. Cukrovar věsk není v tom steru, aby bes.
radikálních oprav a směn se v něm pracovrati mohlo.
Do strojů a na opravy bude třeba vrazit na 150.000
slatých. Za 600.000 al. byl by cukrovar předrašen
neboť cukrovar nový na úní 300.000 g
denně 8000 g možno pořídití dnes sa 450.000 al.

Kupovati cokrovsr ze řepu dodávanou jest více
než povášlivé, neboť cukrovar potřebuje táš provoso
vací kapitál. Na zálohy za řepu potřebuje 50 aš 80
tisfo, které si musí vypůjčit na ©, 7 i vídé prooant.
Uhlí a různé materialie se kupují na směnku o 10—
20proc. dráš neš-li za hotové peníze. Cukrovar potře
boje tedy obchodního kapitájn 190 a- 160 tisíg slat..
Tyto peníze dostane v příznivém případě na B'aš 0
proc. a v méně příznivém případě, tedy. při plné me
zeplaceném cukrovaru, na 6 až © procent.

Kuklenský cukrovar může mítí
existenci, bade-li od rolníků zakoupen sa přimějenou:

cenu na botovostí a bude-li míti Sepazpečenonejméně 300.000 metrických centů akcionářské řepyaneb
jinak zabezpečené řepy od okolních rolníků, kterou
by jim musil ovšem hotově platiti. Bude-li kuklenský
cukrovar za přiměřenou cenu zakoupen s bude-li míti
úplně řepu zabezpečenou,pak můžemerolníkůmk za
koupení tohoto cukrovaru a k utvoření akolovrérol
nické cnkrorarní společnosti poctivě raditi.. Nebu
dou-Ji tyto podmínky splněny, pak jediné špatná kam

pů může rolnictvo 0 plně nesaplacený a obchodnímspitálem nevládnoncí rolnický akciový cukrovar pří
praviti. Se zadloženým a předraženým cukrorarem
by se sa dnešních poměrů rolníci na zelenou loaku
nedostali, nýbrá dostal by se na ni dostatečným ka
pitálem vládnoucí a obchodně zkušený a vypočítavý
— kapitalista. :

sto řádky nemají však za úšel rolnictva od

Ě =fmiJu
| nas "|

li
n+2£ 5 3

*

ale spíše pobídnouti je k chladné rosvase. Cukrovar
kuklenský 6s prodá — a myslíme, že lacino. Pro tento
případ ať je rolnictvo připraveno, ať ssžene potřebné
sumy, aby cakrovar samo koupiti mohlo s aby mu je
neukoupil zrovna před nosem a za fatkn jiný, třeba.

velkokapltalista. Rolnický cukrovarppošívajicí na 80lidních základech, vládnoucí dostatečným kapitálem
bude vydatnou oporou rolnictva v našem kraji. Radí
me rolofkům, ať utvaří akciovou společnost po posta
vení rolnického cukrorara v Kuklenách. Dostasou-li
jiš postavený levněji, tím lépe pro ně. Před lety tak.
učinili rolníci na Unčovsku a koupili starý cukrovar
spojený s lihovarem na lisované droždí, se sladovnou
a mlýnem za 450.000 al. od Flesche a Fleischmanna
velmi výhodně.ONE

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 18. února 1899. 1bl.

pšenice zL. 7:00 aš 800, žito sl. 6.40 až 5-90, ječmene.
400 až 5-00, oves sl. 2-90aš 5-20, prom al. 4-80 af.
6-00 vikve sl. 8-20 aš 000, hrachu sl. 8:50 af 085,
čočka ul. 1100 aš 15-00, jáhly zi. 900 až 0:00, krop
8-75 ak $1-—, bramborů sl 1-90 až 140, máku 19 al.,
lněného samene 750 sl., 100 kg. šitných otrap 6-80 sl,
1 kg. másla čerstvého 0:90 sl., 1 kg. sádis vepřového
080 sl., 1 kg. tvaroha 0-14 sl., 1 kopa selí 0-00 ul.,
1 kopa kapusty 0-00 sl. 1 bl, cibule 800 sl., 1 kop
drobné zeleniny 1:00 sl., 1 hl. mrkve 000 al,

V Králové Dvoře o. L. dne 18, února 1899:
pšenice 7-60, 17-70. žito 8-70 6-90, ječmen 0-00 0'00
oves, 3-50 3-76, hrách 0.— 000, čočku —00 ——
vikev 0©— 0—, jáhly 0-—, —— kroapy O— ——
brambory 1-00,1-30, vejoe (kopa) 2-00 3.20, máslo 080
0-96 tvaroh 1% kr., maso hovězí 64 kr., maso telecí.
56 hr., meso vepřové 7% kr., maso skopové 60, etno
3-00, sláme 260, oves 7-20,

JAN BARTA

s
zlacování oltářů 

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podoblzen v barvách i kresle
ných, dlezaslených malých podobisen,

ea jichž eprávné provedení se ručí.
Osmy 00 nejmirnéjší. 209

Plány na maiby kostelů vypracují na
ní ve všech elozích s přilože



z ruše s pcdlírkou bílou, drapp, pestrou neb tu
reckou

115 cm. Sir., 180 cen. dlouhé. . « . - El 240
z kažmíru látky jemné, úplně vlněcé, v barvě
červené, modrá neb bordesur s bílou podšívkou a
7 zcela jemným plněním
stg cm dir, 180cm, dl.. < ee . . A.go
115 cm Bir. +80 ce. dl. hedvábím prošívané al. 5—

zviněného atlasu 1lajakosti,v barvěmodré
neb bordesux jemně plněné 6 podšívkou bílou neb

tureckou

415 em. lir. i8o cm. dl. © . . + + + + 8ho ie115 cm. Šir, 180 cm. dl. hedvábím prošívanézl. 6'—
135 cm. Sir. 186 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 750
150 cm. Bir. foo cm. dl. hedvábím probíváné zl. G—
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zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní.
Též velejemné

„Jétky 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.

T na splátky bez svýlopl con!

WB-Založeno 1843. ©%

JAN KALIS,
|bodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou;
. dopornčoje

- svůj hojně zásobenýsklad zlatého a stříb. zboží,
„hodin kývadlových, kaposních v cenách mírných

a se zárukou,

LUDVÍK NEJEDLÍ,

| v Novém Bydž
dříve v Hradel Králevé

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativníc :

male Kostelů ©
i při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restanruji staró malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (3)

Návrhy ve slohu stavby kostela se na
JÍ| požádání ochotně vypracují a rozpočtypředloží

ZKOOKOKM

f ně

ově

pi
pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.Cognac

z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po
Úognac; 2"75"e

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

sJUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren +
litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Praby
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž podělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
z appsrátu teče. 1 zl. 50 kr.

„—————
Dlabačovy české zákusky

jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
—m | kg 80kr., v zl., 190 Sl.

Císařské suchary
1 kg 150 zl.

Čajové zákusky
1 kg 150 sl., 180 zl, 310 sl.

Novinka!Gufrentes Pariserin Novinka!
1 kgžš5o0 sl.

Velkývýběr emkrovimek ma vánoční
stromek krabice 1-— zl až 450 zl. a výše.

Velkývýběrdertů, cakrovimek ku ho
stinám a pod.

Abrátdenněod 6sl. sPoštovní sásilky počínají

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

— —Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uctivě
nvéchvalnésmmámé:Sochy, oltáře, křížové cesty,
jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpověd=
nice, kříltelny, konsoly, ovicny, lustry, pulty

aid. dle slohu kostelů“ 265
Renovace starých oltářů a kostelních

z+řizeni.
nákre-y, cenníky a rozpočty bezplatně

franko.

———————
Sklad a výroba nábytku

Původní

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

SRB Prodej jen z: hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15 pro

cent. = :

>, - l ,
JL Zavod křestansko-sociáluíJE BC

Veledůstojnému duchovenstvu doporačuje
tkalcovna celolněného zboží

JOS. AUG. LELEK,
ve Zbečníku p. Hronov

výborné plátno aystému preláta Kneipa, plátno
na prádlo kostelní a soukromé, celolněné da
masky, šátky a ručníky v cenáchnejlevnějších.

Čenník a vzorky franko. Ceny mírné,
zboží čerstvé!

[ Závod křesťanskosodlální

RB“ Nejlepší "SN

slováckou suvovio!
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

10

Svůjksvému!
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FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dilně na umělé truhlářské i čalou

úické zboží vyrobeuu

úplná zařízení do pokojů
*é dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

bw“ pérovky a žíněnky, D6
spony a záslony do uken, hladke i edrhované dle

frane | způsovu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
dopornčuje

Karel Zavadil,
zlatní» apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

věe slině v ohni zlacené a etřibřené sačseručjí
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co ne
levněji vyříditi. Platiri možno též ve lhůtách. Opravy.
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
mašlon se jíž svěcené ge styrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípiky D. T. zákazníků a odporučuje ge tedy k za
konpení a opravé kalichů, monstrancí, ciborií, relikviáPů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.



Vyhláška.
Definitivnívolby

do ústřední správy koná vodní dražstvo pro Černilov
s okolí v hostinci pana Václava Jindry v Černilově

ve čtvrtek dne 9. března [899

ZP RKKÁKO

od 8. hodiny ranní.

Listiny vyloženy jsou do 8. břesna dopoledne

V Černilově, 21. února. 1899,

Za výbor: sorky nahlédn Ň
W.J. Pondo, Jan Horák, J. F. Seidl, 7 k . franko

jednatel. náměstek. předseda.

Křestní listy
ex offouperfosfáty ha

nabízí

STO E KURVA nene Bisk. knihtiskárna.

původuanimálníhoaminerálního o
nejeavěděcnější, nejepolehlivější a nejlevnější

hnojivo,sušená a jemněpráškovitépro všeckypůdy. V. Vacek
e přesně zeručeným obsahem kyseliny fosforečné ve vodě rozpustné od

W—259, Zajřšťuji rychlý "účinek a nejvyšší výnosnost závod

=== k jarní setbě Školkářský|
nanahraditelné, ani dvojnásobným mnošetvím kyseliny fosforečné. V namět

©ciťráturospustné;— dále: jou ce
kostní moučku, chilský ledek, siran amonatý, soll dra
selnaté, štrassfurtský kainit, specielní hnojivo pro sté

bliny a okopaniny (kulovatiny).
Poštornskou sádru saperfosfátovou ku vrchnímu hnojení jetelišť a kon
servování chlóvské mrvy, pícní vápno fosforečnan vápenatý prostý

chloru a arsenu)
dodávají eprávně za nejlevnější oenu

v Břeclavi-Poštorné
a v Liskn-Roztokách.

továrna na kyselinu
sírovoua umělánojiva , $ CH R A M

OE*>První křesťanský závod. i

Hlavní sklad koloniálního zboží ve velkém
© hlavní sklad všech druhů petrolejů ©

různých známek za ceny tovární

v Hradci Králové,
Hlavní náměstí.

Velestěnému obecenstvu doporučují svůj hojně zásobený skladoukru soli a veškerého osadniokého zboží.
Hlavně:doporučujikávy v pětikilogramových ba=

ličkách růsnýchdruhů proti dobírkáma sice:
Santosbalíček big.. B
Fiktoris jemné chuti © kg ... . . . . . 52.60 kr

Manila -0 BBB. 40
Středoamorickédruhy

kávyvícedrahů bkg .- . . -+ 6 1i. —Honduras bkg<. <... 6450kr.
Ragnaira 5kg..... 2.2. dal
Guatemala bkg.. . . <... 7.50 kr
devaholanéská Bbkg <. 4.20 Balm"
Guatemala velejemná— Gkg . . . . .. . 82.60 kr
Menadoapret. Bbkg... . <... 8260 kr.

Možadojemné bkd . . 91.60 kr.
Ceylon pravý 5 kg 9 zl. 50 kr.

mp-Kávy pražené elna přírodní cestě bez přimichování vody a různých p

kg sh 120, 1.26, 186, 145,1-65, 160, 1.70, 1.80, E90, +—210,a2zl. 20kr.

- Dále nabízímn OOGHAOY,všech druhů likéry,rum, srěmskou ke aslivovici, různé druhy nejemnějších

za ceny nejlevnější.

nabízí pro zima: a jarní
vysazování stromy ovocné

sokéi kraky,sazen ice pro
živé ploty,křoviny ozdobné,
konifery, divoké | stromy
pro stromořadí, pláňata atd
Statisíce sazenic v zásobě
Levné ceny. — Výborné

zdarma

Pro dobu

postní
nabízíme:

Křížová
cesta

Pána našeho Ježíše Kri
sta. Z pramenů českých
čerpal a Českému lidu
katolickému podává Ant,
Kaška, farář v Chlenech,

Straa 20 — 8"
Cena 3 kr.

„ezapomeňí

něs církevní.
Stran 40 — velká 8*,

Cena 80 kr

Křesťan
Nejsvětější Svátosti

posvěcený.
Sestavil AbbéA. Henry.
Dle 3. vydání přeložil
Vojt. Kameš, far. v Chře
novicích. Stran C14 — 8%.

Cena broš. výtisku70kr.
vazáného o oloplátaě
90kr. — frankovaně o
10 kr. vleo. V kůži vá
saný výtisk za 151.80kr.,

raako 1 zl. 45 kr.

Diak,kaihliskárna

v Hradci Králové

3000BOGGEC

(Zaaláno.)

Za příčinouregulace Laibe aodrodačnívody
« maléhonáhonapořádáse v neděli dne 26, února
£ r. 0 ?. hodině odpoledne

veřejná schůze
-vsále měšťan,Besedy výdradcí Král,

PROGRAM:
3. Zahájení schůze Dr. Ulrichem, starostou města.
2. Pan inženýr technické kanceláře rady země

dělské B. Klicman, podá přehled dosud vykonané
práce k účelům odvodnění a naznačí, čeho třeba
podniknouti oro braké regulování Labe a odrodnění
vody z malého náhona.

8. Rozhovor a volné návrhy.
Při sehůzi vyloženy byidou plány pro odvodnění

vody labeké a vody z malého náhona shotóvené v te
chajcké kanceláři rady zotmědělské,

Schůze súčastní sw páni poslanci Václav Formánek a Dr Morávec.'

Že regulace Labe od dráhy až pad park dů
stojmickýa odvodněnívody u malého náhona jest
v sta města Hrades Králové a k veli
kému prospěchu okolí, doufáme, že schůzetato velmi
četně naštívena bude.

Josef Kul, Dr. Fy. Ulrich
ředitel měšťanské dívěí školy. starosta obce,

Dr. Fv. Srdínko,
advokát.

údraníainla: Kobr. m

| LINIMENT.GAPSICICOMP.
. 2 Richtrovy lékárny v Praze

"uznává hyrykpolambh mu
P RODÁCÍiprostředek

žádej vědyjen v půvedalchJábrích s našíoohrannonznámkouketvou= s
Baď léh ako.

Bad opahněopatrný a příjmíjen ve s Kaj

7
C

Richtřonatěkáraa„Uzlatéhofra“v Praze, d

———- n

Proč jest

„Francková“ pad u ká
předmětem nájezdů a podezřívání
s telika otran, hlavněvšak se strany soutěže.

=

:'« Protože se oerědlila po mnohá létaco nejlepší
přísada ku kávě, za jakouš ji ctěné hospodyňky
uznaly a přednosť jí dávaly, protože jest ještě dnes

pravá „Francková“ přísada ku-kávě,
jíž vyrábí Jindř. Francka synové v nové avé to
várně v Pardubicích, nejjemnější, nejlepší, tudíž nej
levnější náhražka,

Jmenovaná továrna zaměstnává jedině české děl
nictvo, české úřednictvo a vyváší mimo to velké
množetví českých výrobků do ciziny, začeš přichází
cisozemské peníze k nám do Čech, ku prospěchu ze
mědělství a průmyslu sušařekébo.

Skutky jedině mlaví! Proto velectěnáhospodyně,
kupujte i dále osvědčenou „Franckova“ přísadu
ku kávě, z továrny

Jind, FranckagyutvPardubicích,—————
- Číslo 6. bm

„ČasovýchÚvah“ =
)přináší příhodnou úvahapro m

Ů sacím dobu "BE
<Jim B

mn A
poěl“ -wa

NapaalTh. Dr. Fr. Royl. "m

nároe60výtisku poz kr tedka. VÁ
Objednávkyobratempošty. B

© Mmininistrace„Čas,Úval“gy



pošali sde komatiněmecké slošby Boší za
shonutisíce Hdí. Heedmato dralise do Týna.
Brodě Šlik a předseda konsistoře evanjelické pod
ochranos makého kurfiřta vzkázalí osadníkům týn

de se vjejich kostele budou konati ně
mecké slažby Boží. Dostali aspoň do moci
kostel sv. Benedikta a Týsem sloučený. Hned
mato počalistavětidva německé kostely
sv. Balvatora na půdě Karla a Vartenberku a =
sv. Trojice v menším městě pražském. Potom do
stalo se více kazatelů německých do ev. konsi
Moře. To je malý obrázek s Prahy. Na venku

Ponal němečtíevanjelícicelé kraje národuÓmu, a to tak děsivou měrou, že se muselo
Ba sněmě r. 1615 sláti nanešení, v němž so praví,
že víc a víco cizozemcův v semi se usazuje, takže

se v mnobých místech království českého„Jřsoudech a na radnicích jasykycizími
mluví a pře se vedou. Ano i na nejedněch fa
rách stavů v královatví českého, k
mimě však lidé poddení osadní mimo jazyk
tádného jiného neumějícínáležejí, duchovní
oizozemci Bedosazujía chovají. Proto usne
seno: „V těch farách, kostelích a školách, v
kterých jest před desíti lety slovo Boží jazykem
českým kázánobývalo a dítky témuž jazyku če
skému se vyučovaly, aby to nyní v tom předešlém
způsobuzůstávaloa jiní cizího jazyka
správcové dkolní kněží a kazate
lové, kteř by česky mluviti nemohli, aby do
sazování nebyli. A jestližeby kde od těch jmeno
vaných desíti let v nově na ty s takové fary neb
do škol Němci dosazení byli, ti tedy a takoví
aby do nejprv příštího sv. Jiří odtad vybyti —
vypraveni byli. Pak-li by se to od kterýchkoliv
kollatorů — udíletelů far a škol — do toho času
nestalo, tehdy aby jedou každý r nich patnácte
set kop grošův českých v pokuté propadl“ —

Pamětihodno jest pak i to, že po toutéž pokutouzapovězeno bylo, aby se nikde „německého ná
a lidé obcí nenazývali“. — Ale toto dvojí usne

šení, jak píše Dačický, žádné platnosti nenabylo,
nebo věc už jest zastaralá, obmoškaná a nenapra
vitelná skrze vlastní nedbalost a nesvornost če
skou.Čecbové sami proti svým cizí

BOP D Jan tedypatrno, do a Hod
čovali. Jest péro, oevanjelietvím německý živel vČecbách bylutyrzon
a posílněn.

Drobné zprávy.
Řád generální visitační cesty a udí

lení sv. biřmování ve vikariátě pardabickém,
chrudimekém a královéhradeckém r. 1899. Dne 24.
údora Roveň. Dne 7. a 8. dubna Bohdaneč, 9. Bělá,
10. Labská Týnice, 11. Kladraby, 11, a 12. Přelouč,
13. Zdechovice, 14. Lipoltice, 15. Choltice, 18. Lány
na Důlka, 17.—30. Pardabice, 21. Rosice, 32. Kaně.
tice, 25. Třebosice, 34. Mikulonce, 25.—28, Chradim,
20. Jestbořice, 80. Morašice, 30. dubna a 1. kvótna
Heřm. Městec, 3. května Svinčany, 3. Podol Vápenný,
4. Ostřetín, 5. Moravany, 11. Dašice, 11. a 15. Boli
0e, 13. a 14. Sezemica, 16. Vosice, 16. Lochenice, 17.

ice, 18, Dříteč, 19. Opatovice, 30. a 21. Hradec
Králové, 22. Kukleny, 23. Bohárné, 84. Kukleny, 25.
Libčany, 26. Problus, 27. Stěžery, 28. Nový Zaradec
Král., 29. Ponhov, 30. Plotiště, 51. Věertary. Dne 2.
června Bejšť, 3. června Chvojno. 

Zprávy diecésmí: V Pánu zesnn!: p.
Frant. Cabalka, farář v Bělém, + 16. úsora 1899.
(naroz, 1859, rysv. 1884). Ustanovení: p. Frant,
Uhlíř, exposita v Zárově, za faráře do Svojanova, p.
Rudolf Kůbnel, kaplan Trutnovský, za faráře do Ro
kytníko, p. Ladislav Tůma, kapl. Čermenský, za ka
plana do Jedlové, p. Jos. Ježek, koop. v Pohleda, za
baplena do Borové (u Přibyslavi), p. Jos. Šeje, kaplan
Krucembnrský, za kaplana do Deštné, p. Váci. Ciner,
kosp. v Deštné, za koop. do Pohledu, p. Karel Vo
lenec, koop. Přibyslarský, za kapl. do Krucemborka,
p. Jan Řesniček, kapl. Mládkovský, za katěcbotu do
Vamberka, p. Jan Filípek, kpl. Borovský, jmenován
farářemv Jamách(Brn.dleo.) Uprázněné místo:
Bělé, fara patron. nábož, matice od 17. února 1899,

Úmrtí v císařské rodině. V pátek ze
mřele ve Vídni arciknéžna Mario Immakuláto, dcera
krále Neapolského Ferdinanda JI. a matka arciknížat
Karia Salvatora a Františka Salvatora, který jest
chotěm nejmladší císařské dcery, arcikněžny Marie
Valerie.

Obcení zastupitelstvo královéhra
decké konelo v sobotu odpoledne pvalední schůzi
V posavadním avém složení. Schválen v ní beze změny
navržený městský rozpočet. Jmenovati městského ta
Jemníka a zvěrotékaře ponecháno novému obecnímu
sastapitelstvu,

Premece. PanMUO,Josef Kanc se Sol
nice byl v úterý na o. k. české Karlo-ferdinanské

ker v Praze zs doktora veškeróho lékařství poa.

Bary Radolfinm. Nejd. p. biskupEduard
Jan Nep. všecky chorance o masopustní neděli bojně
vyčastoval, — K obvyklému přilepšení chovanců o
masopustní veděli přispěly následující dámy různými
dary a sice: al, Alobie Brynychová zaslala cokroví ;
pi. Karolina Mabrlorá: koláče; pí. Anna Šolcová:
cukroví; pí. Pavlina Bolmanová: koblihy; pí. Augusta
Vachková: sekanlnu; p. Jos. Pátek: preciíky, Dary
na penězích zaslaly tyto dámy: pí. Anna Czurbová

2 sl.; al. Adéla Elglová 1 sl.; pí. Bošena Franková
1 ul. pí. Nováková 1 sl.; pí. Marie Ryborá 9 zl.;
pl. Alb. Řepišorá 1 sl; pí. Marie Stoková 1 sl.; pl.

Aloisie ková 1 sl.; pí. Terezie Stefanová 1 sl,
— Správa ústava pro bluchoněmé vzdává Jeho Bi
skopské Miloati — a šlechetným dámám uctivé díky
Sa dobrodiní chovancůeo ústava prokázané a volá za
vše upřímné: Zaplat Bůbl

Flektrická dráha v Hradci Krále
vé. Pan starosta města HradceKrál. JUDr. Ulrich
dostal od c.k, místodržitelství tento přípls: — Vyne
sením c. k. ministerstva želesnic ze due 19. ledna
1899 č. 44611/, nařízené úřední jednání o návrhu
elektrické drobné dráhy s nádraží do města Hradce
Králové s odbočkou k vojenskémo akladíšti konati se
bude následujícím spůsobem: Komise sejde se sa tí
zení c. k. místodržitelského rady Jindřicha Vojáčka
dne 7. března 1899 o 8'/, hodině dopolední u purk
mistrovského úřadu v Hradci Králové a provede tam
přehlídku trati ve příčině dotyčného projektu, Bude-li
výsledek tohoto jednání příznivým, provede se po té
politická obchůzka a řízení vyvlnatňovací v obcích
Pražské předměstí a Hradec Králové o části trati
km. 0 ná ke km. 2"/ projektované dráby, t. j. až
k mostu přes Labe u bývalé Pražské brány a záro
veň o variantě, ležící v dílčí trati km. 046-1,
Za tím účelem sejde se komise téhož due o 1Í. ho
dině dopolední u přijímací budovy stanice Králové
Hradec c. k. priv. rak. Bevero-západní dráhy. Doe
8. března 1809 sejde se komise o 8'/, hodině dop.
v km. 2%, na mostě přes Labe u bývalé Pražské
brány v Hradci a vykoná politickou obchůzku zbýva
Jící části projektu a to nejprve blavní trati od km.
2"/, už ke km. 40 a pak trati kolem plynárny 8 od
bočkon k vojenskému skladišti,

Pan JUDr. Nesý z Prahypromluvilv Krá
lové Hradci o postavení levných domků a dílen. Uzná
váme milerádi vlastenecké jebo snaby a návrhy, oce
ňojeme také plnou měrou jeho horlivou činnost v Ná
rodní jednotě Pošumavaké, sale tu hlavní a nejdůleži
tější otázku: zač a za čí podpory postaviti ty levné
byty a dfipy — pan řečník uspokojivě nezodpověděl,
Od zemské podpůrné akce si neslibujeme ničeho,
místní Spořitelna a Úvěrní ústav také mnoho nevy
dají a co může vzhledem k avým financím učiniti
obec, to pověděl starosta p. dr. Ulrich, Může po
stavití pro řemeslníky společnou dílna s motory pro
pp. řemeslaíky. Otázka postavení levných domků v
Hradci Králové i po našem nábleda se musí teprve
stodovati, neboť a nás bude ještě dlovho otázkou —
budonenosti,

Přednáška. V jednotě katolickýchtovaryšů
bude přednášeti v neděli dne 28. t. m. p. Č. Buben
„0 obrazích zo života a z přírody“. Začátek ve 2"/,
hodiny odpoledne. Vstup uvedeným hostům volný.

Pan Hajm v semináří. Na požádáníre
dakce bohosloveckého „Almanachu“ edělujeme, fe aku
tečně před 14 lety byl v semináři s panem farářem
Mimrou jakýsi Hajn ze Solnice, jenž po roce vystou
pil. Nevylhal si tedy pan farář blstorka o kouření,
nýbrž smýlil se jen v osobě, domnívaje so, že bývalý
Jeho kollega ze semináře atal se redaktorem „Racha“.
Tento omyl zde poctivě přiznáváme. Co se týče ovšem
úsudku p. faráře Mimry o bývalém redaktora „Rachu“,
myslíme, žo se as od pravdy ueodcbýlil, Následkem
tohoto vysvětlení a upozorněni odvolá anad p. Hajn
své nesaslonžené výtky, neboť VIII, božské přikázání
zapovídá též nesprávné posuzování blíšního a váže i
redaktory.

Královéhradečtí divadelní ochot
míci v Rychmově. V neděli odjeli odpoledním
vlakem členové zdejší ochotnické divadelní jednoty
v průvodu několika členů Filharmonie a svých přátel
do Rychnova nad Kněžnou, aby v temním Pelclově
divadle uspořádali divadelní představení a utužili
takto přátelskésvazky s rychnovakou divadelní a pě
vecko-hudební jednotou. Mezi městy Králové Hradcem
a Rychnovem n. K. panují ode dávna ty nejpřátel
štější a nejsrdečnější styky. Ukázalo se to opětně
při návětěvě Hradeckých v Rychnově. K uvítání na
nádraží dostavili se členové obecního zastupitelstva
v čele s městskou radou, rychnoveké jednoty, výkvět
rychnorské intelligence, studentstvo, dámy a nesčetné
davy lidu. Hradečtí pozdravení nadšeně. Tak nadšeně
a imposantně dovede jen Rychnov Hradecké uvítat,
Jménem města je uvítal řečí srdečnou náměstek těžce
nemocného purkm.p. dr. Flanderka. P, dr. Faltner před
seda hradecké Filharmonie vřele za velkolepé uvítání
poděkoval. Z nádraží odebrali se hosté hradečtí se

mi rychnovskými hostiteli v kočárech do Národ
ního domu. Obecenstvo tvořilo od nádraší až do mě
sta špalír. Byl to zjev imposantní. Hradečtí po kra
tičkém občerstvení a zotavení šlí aobě prohlédnout
Bychoov, který patří k nejmalebnějším městům v
chách. Rázem 7. hodiny začalo v přeplněném Pelclově
divadle divadelní představení. Hosté přečetní dosta
vili se s Rychnova, Solnice, Častolovic,Kostelce, Žam
berka, Vamberka a vůbec s nejširšího okolí. Hradečtí
ochotníci sehráli veselohru „Kontrolor spacích vagonů“.
Hlučný potlesk obecenstva dával jim na jevo, že s roz
hodným úspěchem hráli. Hudbu v meziaktí obstaral
rychnovský hud. apolek „Ratibor“ řízením řiditele kůra
pana Provazníka, Ratibor hrál zdařile. Po předsta
vení divadelním, jehož hrubý příjem obnášel na 300
zl., byla společná zábava v elkgantním sále Národ
ního domu, kdež byly hradeckým divadelním ochot
nicím podány skvostné kytice. Když zábava soused
ská dostonpila vrchole, povstal p. dr. Flanderko a

ukázav na dávnou shodu obou měst, vzdal bra
eckým divadelním ochotníkům nelíčený dík za jejích

návátěvu a atkvělé výkony; pak se zmínil o nedávné

návštěvě Rychnovských při koncertu bradecké Filharmonie a slíbil, že rychnovští divadelní ochotníci v
první polovici března Hradeckým sousedskou návštěvu

oplatí. Jménem rychnovské divadelní jednoty Tyl po
děkoval Hredeckým předseda Tyla, p. JUDr. Langer.
Jménem Hradeckých odpověděl ma p.JUDr. Fultoer
a jménem apolku divadelních ochotníků pan důchodní
Peřins, pocbváliv vzorné výkony rychnorakých ochot
ujků. Bychnoveký p. okresní hejtmsn poct] hradecké
ochotníky rovněš ardečnými slovy a rovněš jiní pře
déci města Rychnova. Hradecká a rychnovská společ
nost zůstala da půl dvanácté hodiny v noci v přá
telské zábavě pohromadě, načež po srdečném rozlou
čení doprovázena Členy sl. městské rady, ochotníků,
sboru professorakého a jiných přátel odebrala se na
nádraší, odkudž zvláštním vlakem odjela do Častolo
vic a odtad obyčejným nočním vlakem do Králové
Hradce. Hradeckým zůstane návštěva města Rychnova
a srdečné, stkvělé přijetí, jehož ee jim od Rych
novských dostalo, v nejmilejší apomínce. Mésto Kré
lové Hradec těší se na brzkou návštěva milých rych
novakých sousedů.

Redaktor J. Hovera, známýsvousmotnou
činností v redakci bradecké „Osvěty lidu“, odsouzen
byl v Praze na 14 d 1 do vězení, protože na podzim
ve schůzi v Libni vybízel i k nezákonným činům.

Světelné obrazy s výklady pro dítk
budou předváděny v sobotu, dne 3. března v králové
hradeckém divadle Klicperově © 4. hod. odpol. Velice
sajímavý pořad obsahuje čtyři oddíly, totiš I „Ve
svěřinci“ se 14 obrazy rozmanitých zvířat, okamžiko
vých to podobizen ze zoologických zabrad v Berlíně,
Hamburce a Paříži; II pohádka z orientální ebírky
„Tisíc a jedna noe“, totiž „Koazelná aritilna Aladdi
nova“ s 12 skvostně malovanými obrazy; III. „Svě.
tem-letem“, 20 obrazů blavních měst Evropských a
na konec IV. „Ze šaškovy tobolky“, s 18 obrasy £
většiny malovanými, které naši mládež mile pobaví.
Páni učitelé zdvořile se upozorňají, še na 10 společně
zakoupených lístků vydá se jedenáctý pro řádné, chu
dédítko zdarma. — Čistý výnos věnuje se U.M 8.
Z toho důvodu nadějí se pořadalelé, že divadlo bude
do posledního místečka vyprodáno; zejména také pro
to, že nyní — jak ukázalo představení v nedělí dne
19. t. m. pořádané, které v každém ohledu ee zdařilo
— jsou veškeré obtíže překonány. Podotýkáme ještě,
že při výkladech těchto ukazovány bndon obrazy no
vé, takže i navštěvovatelé představení předešlých na
Jeznou nové zábavy a poučení.

De berlínského MWěgdemhelmu po
sláno lotos z Čáslavi a z okolí 19 dívek na vycho
vání. Radikální Listy obviňují evangelického faráře
v Čáslavi, fe tento nejvíce hocaje pro vychování ber
Jínské a že na jeho radu posýlají ovanjelíci své
dcerky na vychování do Praska, Inu, na Královábra
decku posýlají dcerky také do Kladska, Vratislavi s
do Berlína. O tom však „Národní a jiné „osvětové“
liety ani muk.

Zleději znepokojají vesnice v okolí Čibnze,
Ve Smržově ukradli rolníka, panu Janu Černému, drů
bež, v Čibozi řezníka p. J. Voltrovi půl vepře s ho
vězí maso a dobývali se nu více místech. Četníčtvo
zatklo již dva členy této nebezpečné tlupy zlodějeké.

Pruští semědělel dostali se do sporus
ministrem vyučování ohledně rozsahu zemědělského
učíve. Možná, že se jim podaří vyhoditi ministra ze
sedla. Spolek pruských zemědělců čítá 188 tisíc členů,
3 nichž bydlí 97 tisíc západně a 91 tisíc východně
od Labe. Velkostatkáři jsou jen nepatrně ve spolku
zastoupení; jest jich 1.400; za to malostatklřských
členů je 28.000 a malorolnických 168.000 členů.
Vzdor tomu mají zemědělci v Prasku často rozhojn=
jící vliv na státní záležitostí, —

Na plese pořádaném v hostinci pana Špry
ňara na Slezském Předměstí nepořádána byla sbírka
ve prospěch chudé školní mládeže na Slezském Před
městí, která vynesla 6 zl. Peníze byly odvedeny %ru
koum pana starosty Řeháka.

Politický přehled.
© politické situaci píše „LidovýList“

orgán moravských lidovců a p. dra Stránského
velice růžové, Němečtí katolíci Inou prý k pravici
více než-li na podzim, zvláště pak jejich vůdcové
dr. Kathrein, dr. Ebenhoch a šl. dr. Fuchs, kteří
opět se řídí přáním biskupů; v polském klubu
jsou prý protičeské proudy úplné potlačeny. »Ob
nova« nemá ve zvyku oddávati se illusím a po
važovati za skutečnost, co jest pouze hublinkou a
zbožným přáním. Tak sebe i čtenářů ušetří ča
stých sklamání, jichž zažíti jest čtenářůau, kteří
pohlížsjí na politickou situaci brejlemi Národních,
Podvysockých a Českých Listů a třeba někdy i
Političek, které se daly do dobrovolných služeb
mladočeského klubu. My nepovažujeme politickou
situaci za příznivou pro český národ, neboť ozvěna
projevů vážnějších poslanců vyznívá ve větu: +Buď
me rádi, že se nám nevede hůře a proto držme
stůj co stůj pravici«. [ pan dr. Edvard Grégr, který
má rád bravurní kousky husarské a kozácké a
který bývá též přítelem hlučné kanonády sna sle
po« atal se opět vládním a div nezrádcuje ty,
kdož politikou pravice nejsou zrovna nadšení,
»Buďme rádi, že se nám nevede hůře!l« Témito
slovy jest nejlépe objasněna nynější politická si
tuace, neboť po rozbití pravice by se dostali k
vládě Němci a ti by nám vzali nejen Gautschova
a Badenova, ale též stará jazyková nařízení Pra
žákova a Stremaycrova, Mladočeští poslanci vědí,
že rozbitím pravice vrženi bychom byli 20 ler
nazpět, a že by se českému národu vedlo jako
za Auerspergů. Čechům v uzavřeném území vede
se teď beztoho hůře než-li zu Auerspergů, Hasne
rů a Herbstů a z té příčiny dostávají též +Ná



nositi se tím můšeme,
sa dřídějších dob po dědinách naších, s jakými
věak, žel Bohu, does jen sřídka kdy se shledá

váme. Do víku trojice vlastností těchtopolla seekromnosť důmyslnosf, pracovitost a
vytrvalost a tak stojí podubouducha svého
František Vererka před námí.“

Mnozí vytýkají Veverkovi jistou ostýchavou
ponfženost. Leč takými byli před zrušením roboty
akoro všichni rolníci. Bylť stav selský atavem teh
dáž nejposlednějším a nejopuštěnějším, nejen od
krutých pánů utiskovaným, ale i od tříd privile
govaných a měšťanských odatrkovaným. Vždyť až
podnes mnozí ze stavu městského blásajíce sice
rovnost a svornost těžce nesou, že pokročilí čle
nové stavu selského z poníženosti k nim 86 vy
manili. Nerozpakujíť se celý stav zasypávali banou
a ústrkem, 8 potěšením každý křivý krok celku

tipisujíce. Porovnalť in výtečně jeden z vynika
jících mužů národa našeho stav ten se stadánkou,
z níž by se napil nevděčník vody čisté a pak ametí
a kamení do ní metá. Jameť děti jediného otce,
velikého našeho Čecha, jenž hrdým byl a hono
sil se před tváří lstivých sousedů, že rolníkem
poctivým.

Frant Veverka nedostal za svůj epo
chální vynález žádné odměny a neucházel Betaké
o žádné vyzpamenání, ačkoliv po úmrtí jeho první
ženy hospodářetví jeho klesalo, neboť drubá žena
byla macechou jeho dětem a špatoou bospodyní
jemu. Roku 1847 musil živnost svou v Rybitvech
Josefu Kořínkovi prodati a inenší v Břebu u Pře
louče si koupiti. Leč tu roku 1847 vyhořel, takže
musil živnástka pronajati a z nepatraóho zbytku
nájmu v Přeleuči v čís. 222 žíti. Zde zemřel 12.
února 1849 a pochován jest na přeloučském hřbi
tově. František Veverka žil život tichý, život prá
ce, odměnoo mu byla bida. Prospěl -lidstvu měrou
netušenou, zásluba mu popírána.

Ne lépe se vedlo jeho bratranci, kováři Vác.
Veverkovi. A přece, jak již podotknato, tito dva
venkované obdařili důmyslným vynálezem svým
nejen Čechy, nýbrž veškeré okolní země, ba ve
škeren svět. Světovým vynálezem jest rachadlo,
neboť žádný dosud urobený stroj obdělací nerazil
sobě beze všeho odporučování, jen svým vzorným
výkónem, v tak krátké době cestu do celého svě
ta, jako právě proslé, -skromné ruchadlo, které,
můžemeo-li tak říci žádnou školu nenavštěvovalo a
jehož hrnačka až dosud žádnému důkladnějšímu
vědeckému prozkoumání podrobena nebyla. Jen
z čistě praktických zkušeností nabyté vědéní udo
bilo ruchadlo e přece ge mu podařilo všecky dle
mathematických výpočtů pořízené stroje v krátké
době docela překonati. Rachadlo Veverkovo opa
třil zvěčnělý majitel panství kolínského rytíf Hor
ský železným plazem a železnou dvojitou, v předu
zabnuton slupicí, takže radlice mohla se pobodlně
výše neb níže postaviti. Později sestaveno racha
dlo s podrýváky a pobyblivým břídelem, Eckert
v Berlíně zavedl později ruchadla dlátová, vydělal
si z vynálezu Veverkova miliony, kdežto František
Veverka nedožil se vděku. — Odměniž mu nebe!

České rolnictvo nezůstane Frant. Vever ovi
uevděčno a oslaví stoleté narozenipy a padesáti
leté úmrtí Frant. Veverky buď účastensatvím svým
při slavnostech, které pořádá hospodářský upolek
pardubický, ověnčí nejen jeho pomník v Pardubi
cích a hrub v Přelouči, ale uctí památku jeho též
účastenstvím svým při elavnoati v Rybitvech.

Naše rolnictvo oslavovalo na povel z Prahy
neb různých měst mrtvé i živé velikány, kteří
měli často o rolnictvo zásluby velice pochybné.

Krev ve mne vzkypěla a již jsem se neu
držel. — Vzal jsem dlouhou tyč, opatrně jako
kočka připlížil jsem se pod okap fary, ohlédnul
se, zdaž se nikdo nevívá, natáh' jsem ruku, šťouchnula...

Bác...!
Hnízdo na tisíc kusů se rozlétlo u mých

nohou a ve zříceninách jeho skonávslo a křečo
vité se svíjelo a píštělo asi pět holých, ještě sle
pých vrabčátek ....

Zblednul jsem, zesínal a div jsem neomdlel,
když jsem se zadival na ten ohavný čin své be
stiality. Srdce se mi sevřelo a již jsem měl slzy
v očích. — S bolestí nevýslovnou sebral jsem
ubobou oběť své ukrutností a aby se déle netrá
pila, hodil jsem ji do rybníka...

* +
o

Následující noc jsem nespal,
Pořád jsem viděl u svých nohou píštcí,

polorozbitá, holá, slepá vrabčí mláďata a zkusil
jsem ve svědomí muky hrozné. — Ještě na štěstí
mne nikdo neviděl a nikdo na mne nežaloval,
abych byl trestán, snid bych byl toho ohavného
skutku tolik naslitoval a jistojistě bych byl nebyl
tolik duševně očistěn a polepšen . . . Přiznati se
k něčemu a litovati toho, rovnalo se mi k smrti.
A dosud nevede se mi jinak a proto jsem i cd
mělkých lidí pokládán zn zatvrzelce. Ale já si ne
mobupomoci...

7 Od té doby neublížil jsem žádnému ptáčku
a zanechai i své nenávisti k vrabci. — Teď každý
den. přilétá na mé okno v zimě ušpiněný vrabec
a beze strachu béře si z ruky zobec, kterým chci
celému vrabčímu pokolení nohraditi, čím jsem se
na něm v mládí tak ukrutně prohřešil,

Jim na počest páleny na výšinách slavnostní obně,
pořádány menifestační schůze, národní slavnosti,
akademie atd. |děšnějším a chrály hodoějším bu
de pro obce, hospod. spolky a besídky, pak-lí v
pátek podvečer vhodně vzpomenou stoletých na
rozenin slavoóho Českého rolníka a myslitele, který
v práci a vědění hledal naše spasení a to v době,
kdy největší Čech toboto století, Frant. Palacký
příbel do Prahy, aby odtud ze sna probouzel celý
český národ.

České roloietvo může býti hrdo, še v době
národních našich buditelů mělo již tak velikého
twyslitele, jakým byl František Veverka. Vykonal
snad Beuejamin Franklin neb jiný sluvný vynálezce
pro blaho lidatva větší vynález než náš skromný
český rolník Fraotišek Veverka? Nikoli a přece
Franklin, Humboldt, Stephenson, Edison a jiní jsou
slaveni, ale za to ten, jenž umožnil moderní ho
spodaření a lepší obdělání půdy, ten na přeloně
ském hřbitově zapomenut leží. Neetí se nároi a
stav, který nectí svých velikánů. O padesátém vý
ročí úmrtí Františka Veverky nozmínil se žádný
český list. Enad 3. března 1899 napraví české no
vipy, čebo opomenuly a jistě nebude dne 6. břez
na sni jediné české rolnické obce, hospodářské
jednoty a besídky, která by největší chlouby če
ského roloictva, Františka Veverky, slavně ne
vzpomenula.

Svědomí národa.

Maďaři neumí snad jen klíti, jak je kdosi
pomlouval. Oni umí taky pékab spívati, Mají jed
vu národní píseň, v které „při maďarském bohu“
přísahcjí, že zůstanou Maďary. Až posad jsem si
vzal málo práce 8 přemýšlením o tom maďarském
bobn. Odbyl jsem to zkrátka. Já věřím v jednoho
Bohs stejného pro všecky. A tek ten maďarský
bůh není jistě nic jiného, než nějaký nižšího drubu
bůžek, nějaká modla, ktorou bych si představoval
asi jsko husara s namazanými kníry a se šavlí,
kterou všecko rozseká, co není „Maďar“. Ala tu
hle na konec masopustu jsem o tom počal vážné
konati študie. Jeden pán totiš vyplnil napomenutí
proroka řkoucíbo: Trabte troubou na Sionu (Ioel.)
Volej, nepřestávej, jako trouba povyš blasu avébo
a oznam lidu mému nešlechetnosti jejich. (Ie.) A
skutečně. Ne sobě, ne lidu svému, ale nám kato
líkům, čili klerikálům, — ano i saméma bisku
povi, — oznámil pán ten nešlechetnosti naše Jsou
tak hrozné, že už jinak býti nemůže, než že svě
domí národa valí nám kámen (pro Hasův pomník)
na náměstí staroprašeké. — A vážný tento —
onoho páva, kteréhož aspoů k malým prorokům
čítám, hlas — přinutil mne ještě v masopustě —
v úterý večer před popelcem — ku [kajicnému
rozjímání.

Povídám si: Tak on tedy národ má svědo
mí! Jnu, když mají Maďaři maďarského boha, proč
by nemoblo býti nějaké česká svčdomí. Vždyť jsem
už juko dítě slýchal na kázaních, že evědomí je
hlaa Boží v nás. A je-li taky nějaký český bůh,
musí tadíž býti taky nejaký českého boha hlas v
Češích, musí býti nějaé české svědomí. To byl
první odstavec mého magopustního rozjímání. Pak
jsem šel k odstavci drahému.

Obrátil jsem věc tu a pravím: České svědu
mí dle prorockého blasu sionského skutečně jest.
a proto že svědomí je blas Boží, musí býti taky
nějaký český bůh. — A tu jsem narazil na veliké
nesnáze. V hlavě mé vířily myšlénky. Jak si to
boto bůžka mám představiti? Povídám — a je to
ode mne klerikální zlomyslnost — opatř si podo
bizny těch, kteří ten kámen tam na to náměstí
valí, a budeš míti toho bůžka, tu modlu před se
bou. To Bo lehko řekne, Ale on ten kámen na to
náměstí neralí jen jeden, ono jich je více. Tak n.
p. valí ten kámen všickní pastoři a jejich potomci.
Valí jej tam n. p. kovář Jech, který dle Č. V.
dostává obecní práce. Valí jej jeden doktor, který
se ujímá všech, jimž by pivovárníci nějaké bez
práví činiti chtěli. Valí jej tam jedén pán, který
vyrábí rukavice pro Čechy i Němce; takto je ka
tolik, ale ne klerikál, a „na svou víru si sabati
nedá“. A musel bych dlouho všecky vypočítávati.
Valí jej tam celá jistá strana, která chce z Libně
udělat Praha, aby prý tím spíše měla většinu na
radnici. A tak jsem v drubém odstavci své maso
pustní kajicné úvahy přišel k tomu radostnéma
přesvědčení, že my Čechové jsme kubíci nad Ma
dary. Ti mají jen jednoho maďarského bůžka, ale
my jich máme celý zástup. Co to je pořáde za
chvástání se, 'že Meďaři jsou veliký a mocný ná
rod? Cbuděrkové tuují sotva jediného bůžka « my
jich máme tolik, že jich ani spočítati nemůžeme.
Ale je to štěstí. Kam pak by jediný bůžek stačil
s tím ohromným kamenem!

To byl drubý odstavec mé úvraby, a přešel
jsem ku třetímu. Pravím sám k sobě. I kdybys
měl podobizny všech těch Českých bůžků, ještě
bys se tím na dno té věci nedostal. To jsou obráz
ky, a slyš, co ae ti praví: Neuděláš sobě podo
benatví, abys se mu klaněl. To je při konfirmaci
děti evaojelických jeden z hlavních článků, na
který se každý jak se patří pastor, táže. A každé
jen poněkud čistým učením ogvícené dítě ti poví,
že to je modlářalví. A tak jsem přišel konečně

k tomu, $e ti bůžkové pohamští nebyly původně
osoby.

Byly tu baď některé sjevy přírodní k. p.
oheň, sluuce, atd. anebo lidské ctnosti a nepravosti
k p.opilství, seilstvo. A z těchto nepravostí udě

ladí pobanéosoby a dali jim jména. Tak opil
ství nazváno jest Bachua, smilstvo Venube atd.
A poaěvradě lidských vášní jest moobo, porstalo
tadíž i bohů mnoho. A ubohý pohanský lid v ně
věřil a domníval se, že masí činiti, oo prý tí bo
hové poroučejí, svědomí jeho atalo se blasoms bůš
ků, hlasem třebas i — vděmí a nepravostí. Neboť
se k. p. na počest Bachna-a pilo a na počest Ve
puše se činilo, co sde ani říci se neodvatují.

Zkrátka! Vášně lidské staly se boby, a ho
vění vášním stalo se domnělou povinností Tak
velice zbloudilo svědomí pobanůl

A podobně děje se s tím valením kamene na
velké staroměstské náměstí v Praze čili stím svě
domím národa v ohledu tom.

Svědomí to jest u unobých hlasem jistých
bůžků, hlasem vájní. Na prrním místějmenujeme
turosmaslenostcitu mnobých pastorů a Jejích od
chovanců

Ti páni naříkají jen a jen na to, co skosili
protestanté čeští, ale zavírají oči před tím, co zku
sili katolící od protestantů. Protestanté čeští do
půstili se n. p. surového z oken vyhození Marti
nice a Slavaty; protestanté čeští začali s vypoví
dáním katolíků ze zomě a se zabíráním statků
katolických. V Anglii věšeli katolíky a vyřezávali
jim srdce, ba jako divoši ještě jiné údy. V Nigo
zemí posazovali katolíky na nádobu s hladovými
krysami, aby se zakousávali do těla!! Švédětí a

jal trestem smrti trestali eloužení mše av. A vůo násilím zavedli v přemnohých semích víru
svou. — Ale o tom ani muk! — Kdyt však oni
něco trpěli, nad tím vzdýchají po stoletích ještě
dnes, a bylo nám hodnověrným svědkem dopsáno
no, že jeden již zemřelý kazatel na Poděbradaku
dětem vykládal, katolíci že se proto tak jmenují,
že katovali evaajelíky !! Což divu, že bohyně „ros
mazlenost“, rodí tímto způsobem bůžata: zášť a fa
natismas. A ty pak panují i va svědomí, a jimi
opanované svědomí valí ten kámen na náměstí
staropratské,

A projdeme-li ty velikány, kteří nedávno hla
sovali pro ten kámen na radnici pražské, shledá
me tam zajisté bůžky šeredné, Jejich jména ní
jako nejošklivější vášně lidské k. p. lakota, pýcha,
sobectví. Jako drabdy na pouáti o zlatém teleti
bylo řečeno lidn israelakému: Hle totoť jsou bo
bové tvoji, kteří tě vyvedli z Egypta, tak to jest
zásadou jistých evajenlíků i „katolíků“ z radnice.
Zisk, zbobatnutí, to jsou bohové naši. A proto
musí Hus ns náměstí, abychom 8e na radnici udr
želi a svým bohům sloužiti mohli. Tak jest to ve
skotečoosti, a na papíře se tomu říké svědomí
národa| :

Ale nejhlavnější bobyní jistých pánů, kteří
ojišťujt, že jsou katolíci, ale ten kámenna námě
stí valí, jest — nechceme říci hloupost, — řekne
me iírněji — nevědomost. Ani jeden z nicha ani
jedenz tisíce, kteří jim krom radnice přisvědčají,
spisů Husových nečeti, o jeho nepřijatelných na
ukách, o jeho povaze, onásledcích jeho působení,
ba ani o jeho vlastenectví a o jeho emrti nepře
mýšlel. Stálo by to k. p. za sázku, najdonli se
lidé, kteří uvěří, že Hasa apálili kněží v koatnici
na hřbitově, bude li to v novinách. Neboť převeli
ká část našich husitů ani neví, co Kostnice, v níž
Hus byl apálen, byla, kde jest a zda-li jest. Ná
rode český! Tato nevědomost o Husovi — i mezi
vzdělanci — to jest tvůj bůh, který tě prý vyvede
z otroctví egyptského, chci říci, římského. To je
to tvé „svědomi“,

Kdyš začalo křesťanství na světě se šířiti a
působiti, byli křesťané v převeliké menšině. A
přece oni právě to byli, kteří učením apoštolů
osvícení zbavili svědomí své děsných bludů, právě
oni měli svědomí, které bylo jim hlasem Boha je
dině pravého. A proti tomuto svědomí křesťanů
dslo se v boj svědomí pohanů. Všecky ty vášně
a nepravosti lidské — vládyohtivost, lakota, pý
cha, smilstvo, fanatismus, nejvíce pak nevědomost
zařily proti svědomí křesťanů. Bludné svědomí po
banské srazilo se sa srědomím křesťanů. A kdo
zvítězil? Svědomí křestenů pokácelo bůžky a sno=
vuzrodilo avět, zdokonalilo vzdělanost, kde nějaká
byla a kde nebyla, tai k ní základ položilo.

Podobně je to dnes! Svědomí katolíků i
ohledně Husa osvíceno jest za dnů našich učením
apoštolským. Meri „vzdělanými“ jest v menšině.
Proti němu zuří svědomí učením novým v blud
uredené a avědomí novopohanské. Přičiňme se,
aby svítězilo avědomí katolické. Neboť jen poká

síly a čisté křesťanské vzdělanosti národa našeho.

Drobná obrana.
' Poněmčovánívlestinaší protestanty.

stvím ú vlastemčení v Hradci Králové.
Je známo, že postupováním orapjelictví postupo
valo i němectví v Čechách. Hoed jak císař Ru

ném zavádění evanjelictví, vzali 8i evanjelici čili
protestanté kostel sv. Křížev Praze za německý



Číslo 8. Předpiatné na robu 1 sl.
„ na rok

čtvrt
cdý 4

František Veverka
vynálezce ruchadla.

Na den 3. března 1899. připadá památka
stoletých narozenin vynálezce ruchadla,
Františka Veverky. Prostýtento muž jest
chloubou našeho rolnictva, neboť prostý rolník z
Rybitev ukázal světu, že český sedlák dovedl v
ujařmeném stavu nejen robotit na panském a dříti
ge Da svém, ale že dovedl též myalit a učiniti
vynález, který pro zemědělství měl význam epo
chální. Hospodářský apolek v Pardubicích oslaví
výročí stoletých narozenin Veverkových místní
slavností v Rybitvech a pološí dále věnce na pomník
bratranců Veverků v Pardubicích i v Rybitvech
svolá slavnostní achůzi a v jubilejním roce v letní
době velkolepý rolnický výlet na družnou Moravu.

František Veverka, první a jediný vynálezce
ruchadia, muž ozemědělství světa nejzasloužilejší
narodil se v Rybitvech v čísle domu 1. dne 3.
března 1879. Rodičové Františkovi jako majitelé
prostředního selského statku byli nejvážnějšími
Bousedy nejen v celé dědině, ale i v širém okolí.
Hlavní jich ctností bylo, že starali se svědomitě
o zdárné vychování dítek avých, navádějíce je k
pobožnosti, pracovitosti a k lásce vzájemné. Ku

Školedo Rosic, na bodinu cesty vzdálené, museli
i za největší nepohody, doma přidržování byli k
práci a nenecháno jim času k zahbálčivémupotu
lování ani nejmenšího.

Již za mládí vynikal František meri ostat
ními svou bádavostí a důmyslností Málo času vě
noval společenským zábavám a radovánkám za
městuávaje 80 spíše vždy doma pořizováním a
opravou menších potřeb v domácnosti. Dovedl ro
zebrati, vyčistiti a opět aložiti každé hodiny, opra
vovat vzácné tehdy kávové mlýnky. Ve mlýně při
padl na myšlénku, zhotoviti si pro domácnost;
mlýnek na čistění obilí, užívalofse po tu
dobu k účelu tomu všeobecně tak zvané žejbro
viny. [I řezačka s kolem, po spůsobě nynějších
řezacích strojů měl již mladý Veverka. Vzal si
od vozu kolo, k toma přičinil kosy a k pošinování
slámy použil kusu režného plátna a cihly.
zanku prý řezával „jako kropičky“ a to prý „ty
nové řezačky takovou neřežou“ — pravil starý
jeho vrstevník před lety. Již z toho patrno, že
Veverka byl duch hloubavý a bádavý. S hoblíkem
a pořísem uměl zacházeti jako koláf a trahlář a
brzy přemýšleje zpytoval dále, zda-li by se nedal——————
©FEUILLETON.

Vrabol.
Napsal J. Čáslavský.

Dělali mne opravdu nervosním,
A kdo?
Inu vrabci

-,. Nervosa jest teď moderní nemoc a proto
jsem řekl, že i mae dělali vrabci nervosním, ač
jsem tehdy v oné době, již na mysli mám, ani
ponětí o nervose neměl Bylť jsem tak klukem

. desítiletým.
Ale to konečně na věci ničeho nemění. Ne

známe li jméno nemoci, jíž stůněme, přec mů
žeme snad býti nemocí tou zachváceni a stíženi,

Odjakžíva nemobl jsem vrabce ani viděti,
A nedivím se tomu. — Co by mne bylo

také moblo na tom ptáku zajímati? — Peří, vzrůst,
síle, užitek, zpěv? — Ani jedno, ani druhé, an:
třetí, ani čtvrtél — Jeho jediná dobrá vlastnost
jest, že jest nanejvýš vlezlý, drzý a nad lišku chy
trý a že člověka neopustí nikdy ani v nejhorší
bídě a psotě. — Okřídlený pes!

Z nenávisti jen strojil jsem naň v zimě léčky,
ele nechytil se, házel jsem po ném v létě kame
ním, ale cbybil jsem. Snad to byla ode mne ukrut
nost a bestialita, ale nemohl jsem si pomaci, ne
návidél jsem ho. — Proč byl první při šrádle,
když se v zimé hodilo slepicímP Proč v lété ses
zobal nejlepší a nejrannější třešně? — Proč v ce
lých boufech zalétal na dozrávající ječmen a já
celý den musil u něho běhati, seděti, ležeti a hií
dati? — Kdyby nebylo vrabce, měl jsem volnost

V Hradci Králové, dne 24. února 1899.

poříditi nástroj podobný hoblíku na zkypření
půdy. Myšlenka jednou so,ujavší nedala mladému,
blouznivci více spáti a dozrála v pevné předse
vzetí, když mladý hospodář ©Veverka jda jeden
kráte z HradceKrálové, viděl a pozoroval, s jakou
potíží jest spojeno tak zvané hákování pole pro
potah i pro pracujícího. Na místě koupil řečený
hák za tři dvacetníky a spěchal 8 ním domů, aby
předělal jej na rádlo. S tím vyjel si na pole,
zkoušel, zkoušel, leč nedodělal se výhody žádně.

Neustál — předělal železnou radlici na způ
sob boblíku a připojil k uástroji dvé koleček, jakž
u pluhu obyčejem byly. Pln naděje vyjel s tímto
jak myslel, zdokonaleným nástrojem do pole, však
naděje jeho byly sklamány opět. Odhodiv nástroj
svůj ulehl vedle něho rozmrzen nad nezdarem po
kusů svých. — Pojeduou vyskočil — sebral radlici
a běžel s ní k bratranci svému Václavu Vever
kovi, kováři v Rybitvech, aby dolejší roh radlice
mu zahnul. Domnivalť se právem, že tím, posta
ví-li radlici šikmo, blína sama odbrnouti se bude.
Toťtedy první myšlenka nynějšíhoruchadla
a odtad také vysvětliti si lze podání, že myšlenka
ruchadla vznikla Veverkovi ve snu.

Momentu, jak rolník František Veverka vy
avětluje svému bratranci kováři Václavovi Vever
kovi svou myšlenku, užil sochař Josef Strachovský
při modelování pomníku bratrancům Veverkům
v Pardubicích.

S ohnutou radlicí činil Veverka nové pokusy,
kteréž již již se mu dařiti počínaly; ohýbal a
zkoušel pak tak dlouho, až dal železu tvar, jehož
až podnes při ruchadlech všeobecně se užívá. Se
strojem již zdokovaleným vyjel Veverka na pole
své za kovárnu v průvodu několika sousedů, kdež
začav orati prohodil: „ono to, helečkové, neoře,
ono to ruchál“ Načež přítomný šenkýř Publovský
prohodil: „Ha, ha, ha! tak to bude ruch adlol“

Žertovné jméno se udrželo a bodří sousedé
z Rybitev snad tehdy ještě netušili, jakého oce
nění a rozšíření pluh jejich v celém světě dojde;
skromný Veverka spokojil se uznáním svých sou
sedů. Památná tato událosť be stala r. 1824. Roku
1827. užívalo ae ruchadla v Rybitvech i ve všech
okolních vesnicích. Tak ve Lhotě pod Libčany
určitě jiš v roce 1827. oralo se ruchadlem, jež
přišlo Višenovic od Markalousů s připomenutím,
še je to Veverče, tak totiš nazývali okolní rol
níci nový plub.

Veverče čili ruchudlo šířilose ode vai
ke vej, každému zalíbil se nový pluh, kdo jej pra
l
a mohl jsem mezi kamarády. Ale hašteřivý tento
opeřenec připravoval mne o nejcennější věc na
světě — o svobodu.

Kdosi nazval vrabce proletářem mezi ope
řenci, ale já tak neučiním, abych se nezdál po
smívati se jisté vrstvě lidí, kteří tímto jménem a
názvem chlubně se honosí. Mohli by si mygsliti,
že je mám také za takové povalovače a hašteřivce
mezi lidmi jako jest vrabec mezi okřídlenci.

Nenávist moje k vrabci šla až do krajnosti.
— Zasršel jsem vždy vztekem, kdykoli jsem šel
okola kostela vesnicí. Na vysokých topolech prali
se vrabci, a sláma a peří a trus líta.y dolů na
chodce. A křiku a rámusu a štěkotu až uši zalé
haly, — S jakou radostí byl bych po nich mrštil
kamenem! — Ale u kostela byla okna a mohlo
některé snadno vzíti za své. Rozum přec jen zví
tězil, ale ne na dlouho,
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V naší vesnici byla fara nízká, chudá, jedna
z těch starých náboženského fondu. Střecha vy
soká, šindelová, přesahující nízké zdi na metr a
bonosící se vyčuhujícími trámy, Okna sama sebou
malá ztrácela se stále ve stínu téchto nemotorných
starcbylých pokrývek. Jedinou jejich předností
bylo, že snad sta jiřiček a vlašťoviček pod jejich
pohostinným okrajem sídlilo, jakmile se na jaře
k bám z teplých krajin vrátily.

Jednou z jara přilítly zase v naši vesnici ji
řičky a vlašťovky. Přilítly, zakroužily nad vesnicí
dvakrát, třikrát, čtyřikrát a po dvou, po čtyrech
rozlétly se po jednotlivých cbaloupkách, kde již
loni bnízdily.

I k faře sneslo se několik párečků. — Co
tu bylo povídání, co štěbetání, co okukování, co

ne,počkajíkeoně: | V. Ročník.

covati uviděl. Rechadlo zalíbilo Be též hospodář
skému úředníku Kuinzovi z Choltic, když jeda «
Pardubic do Králové Hradce viděl ním za Pablov
kou orati. Na místě zhotovil si nákres a přijeda
domů, vyzval Choltiekého kováře Jana Pebmanna,
aby podobný plah mu zhotovil. Týž shleduuv ru
chadlo Veverkova učinil tak hned.

Vynález skromného českého rolníka, přisvojil
si a drze za evůj původní prohlašoval německý
úředníkK ainz. Tehdejšíslavná vlastenecká
společnost bospodářekábyla sice dobře zpra
vena, že v okolí Bohdanče již po několik let užívá
se nového pluhu rochadlo zvaného, sedlákem Ve
verkou vynalezeného, a stala se o tom tóž zmínka
v její zprávách z r. 1831., ale proto přece nevá
hala přiřknouti prvenství vynálezu Němci Kainzovi,
že snad se jí nedůstojno zdálo přiřknouti takovou
poctuprostému českému sedlákovi, i na
zváno „ruchadlo veverče“: Kainzpflugneb
Starzpfiug. Takovou nespravedlnost nemobl snésti
velezasloužilý řiditel hraběcího Harrachovského
panství ve Stěžerách p. L ausch munn a důrazně
hájil u vlastenecké společnosti prioritu vynálezu
Veverkova. Jím byla hospodářská vlastenecká spo
lečnosť donucena, že její zpravodaj, slovutný pro
fessor hospodářství na bohosloveckém ústavě v Krá
lové Hradci p. Igaác Lhota byl vyzván tajně,
aby nový vynález popsal a čím a jak se různí od
plubů do té doby užívaných vylíčil.

Professor Ig. Lhotský, poctivec v nejšir
ším slova smvalu, vyšetřil co nejbedlivěji a nejsvě=
domitější celou věc, vyslechl v průvodu českého
básníka a bohdanečského rodáka J. Langera četné
svědky o Veverkovu ruchadlu, dal jejich výpovědí
protokollovat a zaslal je vlastenecké společnosti,
ale protokolly ty se divnou nehodou ztratily. Páni
v Praze nechtěli se patrně k vůli prostému české
mu sedlákovi blamovat.

Výpovědi stařičkého professora Lhotského
však potvrdili jeho synové, zvěčnělý advokát JÚDr.
Moric Lhotský a bratr jeho, bývalý purkmistr
královéhradecký. Vys. dp. kanovník královéhra
decký J. A. Šrůtek, bývalý řiditel pardubické
realky p. Jiljí V. Jahn a professor téže realky p.
Frant. Vrat. Sova zjistili a obhájili nade vší po
chybnosť původní vynález Františka Veverky.

Tento nozišťoě dodával pluhy jeho soustavy
za výrobní cenu, dle možnosti je i rozdal, neboť
nezištnost, štědrost a poctivost byly hlavními coostmi
Františka Veverky. V té příčině,jak praví p. prof.
Sova, „byl Veverka muž dokonalý, jakýchž, ho

(n
švitoření! — Nedovedu si ani dědinu bez vlašťo
vek mysliti.

Jeden páreček však byl nešťasten. Přilknul
k bývalému svému hnízdečku, chtěl jej okouknouti
problédnouti, pozpraviti k budoucímu štěstí než
— z útulné dírky ve hnízdě vynořila se rozcu
chaná, špinavá vrabčí hlava a ostrý zobec nemi
losrdně počal kolem sebe šermovati a pravým
majetníkům jich spravedlivé nároky z blavy vy
tloukati ..

Vetřelec zvítězil. — Jiřičky po marných po
kusech vyhnati křikloune z hnízda odtábly a ra
ději stavěly nové hnízdo jinde.

Ale mne to nedalo. Krev ve mne vřela a
kypěla. Tisíc chutí jsem měl uchopiti kámen,
mrátiti jím pod střechu ve bnízdo a potrestati
násilné porušování oprávněné držby. — Ale ve
faře bydlil přísný pan farář. Viděti mne — oheň
na střeše. Přísná pokuta a trest ve škole nebyly
by mne minuly, neboť jsem nikdy s panem fa
rářem na dobré roze nestál.

Odkvetly již dávno na loukách blatouchy a
petrklíče, vrby u potoka byly již opředeny chun=
delatými kocoury, »holata« na třešních již se za
palovala a jsro, krásné, milé, líbezné jaro již le
tělo v kraje jiné, neznámé, když z hnízda vrab
čího pod farní střechou ozval se pískot. — Vrab
čák odlítnul vždy a zas přilítnul a házel jakousi
kremi do bezedných volat mladých vrabčisek.

S hněvem díval jsem se na toto vraběí štěstí
rodinné. — Tem mohly býti nyní jiřičkyl —
Staré mobly kroužiti kolem a šveholiti nějakou
milounkou ukolébavku mláďatům a tenhle pro
tivný vrabčák stěká tu až uši zaléhají. — Křikloun,
opposičník, násilník, rabulista . . . I



Vraťte mi mé dítě!

Dojemný odehrál se v minulé dny výstup
v porotních místnostech mladoboleslavských. Pod
vodoý úředník záložny tamnější — Wilt — byl
souzen. Do soudního domu dostavila se i matka
jeho blasité štkajíc a volajíc: Vraťte mi mé dítě!
Když pak kolem ni vedli eyma odsouzeného, jenš
ji jak se zdá delší čas vůbec ani neviděl, padl jí
v náručí a na srdci mateřském plakal, plakal dlou
ho, plakal hořce.

Podobně stalo se předlety, když v Rusku
odsoudili k smrti mladého nihilistu, vraha cárova
Tebdáž volala matka jebo: Vraťte mj mé dítě! Já
jsem vám dala syna nezkaženého, bohabojného,
ale vaše školy bo zkazily. A když jate ho zkazili,
nyní mi bo věšíte: Vraťte mi ho tak, jak jsem
vém bo dalal ' ,

Zdaliž pak vzpomněli protikřeefanští a bez
božečtí filosofové a profesoři, když počali viklati
křesťanským učením v srdcích jinocbů, že jim bu
dou platiti tato zoufalá slova: Vraťte mi mé dítě!

Zdaliž pak nvažojí svobodářští čili liberální záko
nodárci, kteří avými protikřesťanskými zákony o
školství, o tisku, o nesvěcení neděl, protrbli hráz
velikému přívalu rozkošnictví, že oni to jsou, jimž
platí to srdce pronikající volání: Vraťte mi mé
dítě! — Zdaliž pak si toho jsou vědomi ti jisti
naši spisovatelové, novináři, vlastenci, kteří ve
své zaslepené zášti všeho, cokoliv jen z daleka
a náboženstvím — a tudíž pak i s náboženskou
bázní Boba vševědoucího — souvisí, seděsí, .že oni
to jsou, kterým volá tak mnohá dobrá matka:
Vraťte mi mé dítěl

Zákonodárství naše zapovídá krádež a pod
vod a trestá je. Ale příčiny — nejvniternější
příčiny — zločinů, — bezbožnost šíří se v nyněj
ších státech státy samými, totiž jejich vyBo
kými a jinými Školami, jejich zaslepeným strachem
před vlivem církve, jejich přílišnou volností nejen
bezbožeckého nebo protikřesťanského tisku, ale
vůbec jejich vinou zavedenou přílišnou bujností
života. Vzpomeňme jen n. p. na ty ostavičné „ple
gy“ a „slavnosti“,na ty plněhostincea na prázdnější
kostely, a ueodulátne té pravdě, že společnost sa
ma apoluzaviňuje zločiny. Kdo zaviňoje příčinu,
zaviňuje i následek. Státy nynější 8 velikou ja
kousi oblibou jmenují se bezkoofesními, dovolují

jednání obmezají. Smí-li příslušník státu mysliti,
mluviti a tisknouti, že svědomí není zákonem a
soudem Božim, kterak se od něho najednou žádá,
aby jednal dle svědomí? „Vraťte mi mé ditě“,
platí tudíž i celé společnosti. A my pravíme: Vrať
te nám Boha, ale nejen jako strašáka pro sprosté

lidi, nýbrž všem bez rozdílu. Vratte nám Boha
jakožto bytost vševědoucí a spravedlivon — zlé
trestející. Vraťte nám Boha, jakožto bytost milo
vání hodnou a pramen vezdejší i budoucí blaženosti.
Ale toho nijak jinak nedokážete, než když vrátíte
lidu i vzdělancům, a těm více a dříve než lidu
— křesťauství 8 jeho něžnou láskou k Bohu,

Vidím v duchu jakoby vznešenou a laskavou

a obětovnou matku, vychovatelku národů, a jméno
její jest — cirkev. Vážnost její jest pod -opána,
vliv jeji na srdce lidská jest čím dále tím menší.
Státy, národové, jednotlivci matku, která je zro
dila, vychovala, nejšlechetnější učení jim větípila,

považuji buď za svou nepřítelku, aneb aspoň za
cizí, které se vadalovati dlužno. Za státnickou
moudrost považuje se v liberalistických státech
tato zásada: Aby ten lid se něčeho přeci bál, ne
vybubme církev z úplna, ale © po německu ře
čeno — „ty klerikální stromy nesmíme příliš vy
soko růeti nechcti“. Ano ty klerikální stromy jsnu
bodně seřezány. Jenže klerikalismem neul tu jen
snad ta domnělá vládychtivost církve i ve věcech
světských čili politika, ale samo náboženství. Zrov
na dětinou bychom museli nazvati toho, kdo by
se domníval, že ten odpor proti „klerikalismu“
není odporem proti katolickému náboženství. Dá
me příklady. Má li se někde konati missie na po
lepšení života katolíků, bojuje kde který lístek a
radikál až i nadávkami proti ní — a přece missie
opolitiku ani nezavadí. Má-li býti biřmování, zra
zují se tejně mladíci, aby se biřmovati nedali, ač
de tedy jedná jen a jen o náboženství. Má-li se

světiti škola, je to klerikalismus, jeptišky v ne
mocnici jsou klerikalismus, vodění dětí do kostele
za dozoru učitelů jest klerikalismus, účastnění se
v náboženském průvodu jest klerikalismus, nesení
baldachýnu nad Svátostí jest klerikalismus. Jen
úplná náboženská spovsta, nenávist církve A ne
návist Boha — jen to není klerikalismna.

Ale jak to stakovýmto neklerikalismem vy
padá ve státě, v národech, obcích, rodinách, v
úřadech, záložnách, toho doklady čím dále křikla
vější se dostavují. A nepřebánějí ti, kteří praví,
že žijeme v podvečer krvavé revoluce. A co je
vlastně revoluce? Dle našeho zdání, jest to me
tla Boží na národy. Jest tudíž svrchovaný
čas slyšeti hlas matky národů, volající: Vratte mi
mé dítě! Dejte mi nazpět národy zbloudilé, ať
přivinu je k srdci, aby z něho čerpali si opět
pravdu a mravnost a život.

Ovšem, že toto volání jest zase — klerika
lismem. Jen aby jedenkráte nebylo pozdě. Až ten
nejvyšší božský sond úade všecky poroty povýšený

Mkn svůj výrok, pak bude pozdě. Znám jednohozbloadilého syna matky dírkve. Jest to národ če
ský. — Na Bílé hoře vyřknut a vyměřen byl jeho
trest. — A vyšla mu vstříc matka, jejž ho byla
vychovala, od níž však daleko vzdálen byl. —
Pojď na srdce mé, volala mu ústy lidí nejšlechet
nějších pro pravdu vše trpěti hotových. Žnenáhla
sice, ale přece vrátil ee k srdci matky té.

Když děsnon měrou dolehl na něj trest ruky
Nejvyššího, na tom srdci si zaplakal, pookřál 8
povetal k životu novému.

A dnes zase noho a mnoho jest vzdálen od
urdce toho, a inetly trestů hrozí již zase. A zase
volá matka: Vraťte mi mé dítě! Jen na mém srdci
pookřeje zase. Jen z mého srdce načerpá si po
třebné pravdy základu mravnosti, jen z mého ardce
načerpá sieily k životu zdravému, základu blaho
bytu.

Čím déle bude váhati, tím déle bude potom
Ikáti, tím těžší přijde zase trest.

A nešťastné Rakousko! I ono je vychováno
matkou církve. Avšak i ono se od ní vzdálilo a
— hyne. Kóžby jeho řiditelové a zákonodárci
slyšeli blas: Vraťte mi mé dítěl A i kdyby kajic
ně s uznáním chyb proti matce učiněných mělo
se vrátiti k srdci matky té, kdyby mělo si zapla
kati ua srdci tom, přece je to lepší než zahynutí.

A to je tedy ten náš klerikalismus Vraťte

k Bohu připraví se i návrat národů. A 8 návra
tem tím vrátí se národům i jejich síla a pokoj a
roskvět a nový život.

Regulace Labe a odvodnění u
Hradce Králové.

V neděli po 2. hod. konala se za příčinou re
gulace Labe a odvodnění vody z malého náhona ve
řejná echůze v sále měšťanské Besedy v Hradci Krá
lové. Do schůze se dostavili z Hradce Králové jmeno
vitě starosta města p. dr. Ulrich a městský rada p.
JaroslavČervený, z Pražského Předměstí doatavili se
tři radní zplnomocnění jeouce panem starostou Ti
chým, dále ee dostavili starosta a předseda záložny
z Nového Hradce Králové, starosta z Kaklen a dosti
četní interessenti.

Schůzi zahájil starosta p. dr. Ulrich jménem
přípravného komitétu několika srdečnými slovy. Pra
vil pak, že na upravení Labe v Hradci Králové po
mýšlelo se již dávno, leč otázka tato dělala jisté ob
tíže. Baron Malowstz nechtěl o koupi povnostních po
zemků bez současného provedení regalace slyšeti. Tu

Bepodařilo odděliti od sebeotázky zakoupení pevnost.hradeb a regulace. Dnes je obec královéhradecká ma
jitelem pozemků, steré může k regalování Labe levně
poskytnonti. Otázka apravení borního Labe činí a nás
regulaci Labe akatní, abychom záplavami ještě více
netrpěli a proto městská správa věnovala otázce re
galační jiš delší dobu pozornost.

Na to představil a přivítal p. starosta přítom
ného inženýra zeměděleké rady panaKlicmanna
a poslance p. Formánka a MUĎraMoravce, jež
současné požádal, aby u vlády naléhali na rychlé

rovedení regulace Labe od železničního mostu až
k důstojnickému parka, za nimž se e Labem řeka
Orlice spojuje. Pan starosta děkoval také všem pří
torným za jejich návětěvu, neboť tim dali na jevo
zájem pro upravení řeky Labe. Protože je to schůze
veřejná, žádal p. starosta, aby el. shromášdění si sv0

Inoorty

lilo předsedusehůsa. Ba návrh p. rady Jar. Červ
ného svolen sa předsedu jednohlasně starosta p. dr
Ulrich a za zapisovatelep. ředitelPasourek a

JUDrPalbner.a to objasňuje předložené plány regulační

promiavil p Klicmann, inženýr zemědělskérady.ravil v podstatě toto:

Průvodní zpráva.

Dne 30. srpna 1898 podali pp. Dr. Fr. Srdínko,
advokát v Hradci Králové, podepsaný jako předseda
a Jos. Kolíř, řiditel měšťanské školy tamtéž, pode
psaný jako jednatel jménem zařizujícího se družstva
vodního žádost zemědělské radě o dobrozdání a návrh
na možné odvodnění Hradce Král. a Pražského Před
měatí.

Na základě toho vykonal přednosta technické
kanceláře zemědělské rady pro království České dne
17. června 1894 předběžnou přehlídku území, v žádo
sti smíněné vyjmenovaného, a podal dne 13. února
1846 dobrozdání v ten smysl, že nutno vzíti v úvaha

1.) zřízení kanálu odlehčovacího pro vody Labské,
2.) prohloubení a rozšíření mlýnského náhona

s Plotiště přicházejícího, event. podvedení odvodňovací
strouhy pro vody „Stěžerské“ pod náhon ten

Čo se týče zřízení kanálu odlebčovacího bylo
v dobrozdání tom vytčeno, že úprava ta souvisí
s úpravou Labe a že bylo by záhodno ohledně toho
dorozamět se se zemským výborem.

Co se týče úpravy náhona mlýnského, vysloven
v dobrozdání náhled, že by se musilo utvořiti z ma
jitelů pozemků sousedních vodní dražstvo, jehožto
meze teprve po bližší studii by se mohly vytknouti
a stanoveno, že studie ta vyžadovala by asi týden
časa pro práce měřické.

Přípisem alar. parkmiatrovského úřadu v Hradci
Král. ze dne 2. března 1895 sděleno, že slavná měst
ská rada potřebný náklad, s měřením spojený, schvá
lila. —

Na to vyslán dne 5. července 1895 do Hradce
Králové inženýr zemědělské rady Frant. Tomeš. Při
podrobné informaci a na základě obšírné přehlídky
shledáno však, že na'no pro bazpočné posouzení všech
poměrů zaměřiti rozsáhlou plochu a že měření trvati
bude nejméně 6 neděl dvěma technikům a že ovšem
náklad podle toho 80 zvětší.

Než slavná měst. rada schválila ihned i tento
náklad a tak s předběžným měřením započato dne
11. Července 1846 a svěřeno inženýrů Frant. Tomšovi
společně 8 inž. adj. Boh Klicmanem.

Detailní měření to provedeno na pravém břehn
Labe od náspu severozápadní dráhy až k osadě Fa
rářetví a samotě Rybárně a na levém břehu od dráhy
až k pevnostnímu příkopa a k potoku Piletickéma
v katastru Věkošském a Hradeckém.

Za příčinou neodkladného dokončení jiných pro
jektů, dříve prohlášených a zaměřených, mohlo 8e
přistoupiti ke studování projektu Hradeckého teprv
v zimě 1897—1898 po nanesení výsledků detailního
měření a nařízena práce ta podepsanému.

A tu musí být předem vytčeno, že se nám ni
kdy nenaskytla možnost, za povodně poměry odtoka
velké vody ž vlastního názora poznati. Zaměřeny byly
ovšem veškeré zachované a udané známky velké vody
před r. 1865 a innundace takto vyšelřená zanešena
je v situaci.

Ale o poměrech odtoku a o množství velké vo
dy bylo nutno informovati se u místních pozorovatelů
a pamětníků.

Popis povodně,

Pokusím se o popis zátopy Pražského Předměstí
a Labských kotlin (kotliny slovou uměle snížená luka
koiem pevnosti, která bylo lze k účelům válečným
enadno a rychle vodou zaplaviti) velkou vodou, jak
mně očitými pozorovateli vylíčene byla,

Pro velkou vodu, která zaplaví pozemky severně
od dráby severozápadní, zřízeny jsou na pravém bře
hu Labe v náspu dráhy 3 innundační propůstky (po
znamenané a P) a sice P, o světlosti 4, 4 m, P, o
evětlosti 2, o m a P, o světlosti 2, o m.

Voda, těmito propůstky tekoucí, vrací se podle
dráhy zpět do Labe; teprve při nejvyšším stavu pře
lévá se v šířce asi 26 m přes pole čp. 766/1 dle udání
mejitele pozemkutoho.

Voda, zatápějící pozemky na levém břehu Labe,
protéká innundačním mostem pod Věkoší a sbírá se
v pevnostním příkopu, odkud dostává se zase do Labe

Začne li voda na Labi stoupat, vnikne vejdříve
do pravé borní labské kotliny čp. 167 udvodňovacím
propůstkem (pevnostní zařízení) na jižním konci ko
tliny této a teče pak podle vily p. Dr. Srdínky čp.
272 po pozemku čp. 710 do Pražského Předměstí u
saplavaje znenáhla i lučiny severně od Pfedměstí ku
dráze a samotě „U zabitého“ ležící.

Když však nastane na Labi takový stav vody,
že přeleje hráz podle pole čp. 766/2 zařízenou, teče
do Pražského Předměstí a zaplavaje obvod jeho jako



dříve, avšak zároveň teče smíněným jiš odvodňovacím
tkem, vlastně širokým pron v místě, kde

k tento stojí, do Labe tak že v tomto
místě při jistém určitém stavu vody směr proudu se
docela obrátí v opáčný.

Voda valí se do Prašekého Předměstí dvěma
rondy kolem domku čp. 231 jednak velkým innun

dačním mostem M, na silnici do Hořic, jednak přes
tuto silnici mostem M,, který je teď však sražen a
místo něho pouhý propůstek pro silniční příkop po
nechén (to má za následek vyšší stav velké vody
v proudu, který se valí severně od domku čp. 211 a
nelze dobře pochopiti, proč inundační most tento byl
srušen dříve, než nějaká opatření proti povodním učí
něne). Na louce parc. čís. 681 se oba proudy spojí a
valí se podle nádraší širokým příkopem, mostem M,
skra drábu ven, pak skrze kaklenskou silnici s most
M, nazpět skrs dráhu, podél silnice přez jezírka J, a
J, s prorvou ve hrásí u Šosten dále k Farářetví, za
tápějíc vše a roglévajíc se po kotlinách nazpět ka
8 Jnici a Pražské silnici.

Při vyšším stavu vody nastane u nádraší nový
roud hlabokým oupadem čís. parc.696 přesjesírko
, a skrz innundační most M, dojezírka J,, pod kte

rýmě se s původním proudem spojaje. Konečně začne
se přelévati voda téš přes pole čís. parc..660/1, 670,
671, 673 e 678 a přinejvyšším stavu teče také širo
kým příkopem le erární silnice do Huřio čís, p.
1793/1 a podle pole čís. p. 678.

Přes silnici s Hradce akrz Předměstí do Kuklen
se dle udání žádná velká voda dosud nikdy nepřelila.

Avšak mimo tuto silnici a domy podlení polo
ené, je v čas povodně vše ostatní mezi nádraším,
Šosteny a Hradcem jediné jezsro, ze kterého tu a tam
některé ostrůvky a jednotlivá zatopené stavení vy
čnívají.

“ tomuto zlu má se odpomoci.

Spůsoby odvodnění.
Pomoc možná je spůsobem trojím:
1. stízením laterálního kanálu pro vody Labské

a současným zřízením stoky provody Stěžerské,
2. zvýšením cesty k „Zabitéma“ a zřízením stoky

pro vody Stěžerské,
3. regulací Labe a zařízením stoky pro vody ŠStě

žerské.
s) Laterální kanál.

Byla zajisté přirozená myšlénka, rachytit vodu
jnondační nahoře u dráby a odvést ji laterálním ka
nálem až ačkam k Rybárně.

Kanál takový tedy do situace zanesen. Je široký
20 m a při naznačených rozměrech a sestrojení a při
epáda 1%, proteklo by jím 68 m* vody a tedy by asi
ntačil pro vody, které do dnešního dne Pražské Před
městí a Labské kotliny zaplavnjí. (Mnošství vody,
protékající inundačním mostem U,, udává se na 50 m;'.

Ostatně kdyby se jednou toto množství mohlo
měřením přesně vypočíst, dal by se profil podle toho
přiměřeně zařídit.

Voda, tekoucí skrz drábu inundačními pro

půtky, zachytila a svedla by se stokou sběrací doanálu laterálního, jak naznačeno v situaci (kdeš na

značena etoka sběrací ovšem pro případ, že bw 8e regalovslo Labe od dráhy dolů; pro náš případ lze to
snadno přiměřeně přispůsobiti).

Stoku tu dlužno počítati od km. 0,0 do km
0,330 pro množství vody, protékající propůetkem
P, = 0, 9 m,, od km 0, 330 dokmO, 450 pro množ
ství z propůstků P, a P, — 4 km, a v konečné trati
pro množství vody ze všech 8 propůstků — 15,8 m,.

ie profily měřené a podélný a příčné profily sběracístoky).
3 Vezměme teď v úvahu kanál laterální. Z podél

ného a příčných profilů vidíme, že by kanál sotva
z polovice profilu byl zaříznut do rostlého terraina
a ostatek mucil by se vytvořit hrázemi, jeji chšto pro
vedení a náležité zabezpečení vyžadovalo by zajisté
značného nákladu.

Na labských kotlinách projektováno jest dlo
schváleného regulačního plánu pro Hradec Král. celé
rozsáhlé nové město; rovněž Pražské Předměstí se
značně dle plánu regulačního rozšířiti má. A tu Be
známe ze situace, kde zelenými čarami příští regulace
obou obcí zanesena jest, co by mostů přeskanál la
terální stavěti se musilo, jednak ihned a jednak dle
potřeby v blízké budoucnosti.

Neohlížejme se však na náklad a přihlédněme
blíže k následkům zřízení kanálu Jaterálního. Uvažme
jen, jak by takový kanál stěžoval kanalisaci Praž
ského Předměstí; že byl by většinu roku suchýaza
jisté zavdával příčinu ku mnohým stížnostem se sta
noviska hygienického; že vedle něj musilo by stejně
ještě býti postaráno o odpad pro vody Stěžerské a že
by se musila také ještě zvýšit a upravit bráz po pra
vém břehu Labském. A za to za všechno byl by zisk
velice pochybné ceny, totiž vedle staré řeky povstala
by ještě řeka nová ve dvou mohntných hrázích, ve
škerou kommanikaci náramně stěžající. Lépe než zří
diti pobočný kanál bude rozšířit etarou řeku tak, aby
veškerou vodu pojala. Pak nabudeme výkopem na
snístě nadbytek materiálu na hráz a to hráz jedinou,
která zároveň byla by už projektovanou ulicí nábřežní.

b) Druhý možný epůsob ochrany sdru
šených obcí proti povodním

by bylo svýšení cesty od Střelnice na Pražekém Před
městí ksamotě „u Zabitého“ u dráhy. V tom případě
musile by se erární silnice u střelnice prokopat a
musil by se tam přenést most M,, tak aby měl tutéž
průtočnou plocbu jako ne svém nynějším místě, zvát
denou o průtočnou plochu železničním mostem M,,
tak aby veškerá voda tekoucí za povodně ekrg Před
městí protéci mohla tímto novým otvorem. Zároveň
by se ovšem musila zasypat jezírka J,. J; a J, do
takové výše, aby voda zpátky do Předměstí vniknouti
nemohla. Návrh tento by však vyžadoval mnoho ma
teriálu a kromě toho zůstaly by kotliny Jabské v in

nundaci jako dosud. Z tohoto projektu měl by Králové Hradci sotva prospěch a Pražeké Předměští mu
silo by se o uskntečnění tohoto projektu postarati
samo.

o) Bogulace Laba.

Nejpřirozenějším jest zajisté projekt třetí, ros
šířit a upravit starou feta tale by veškerou vodu
sama pojala. Množství velké vody, protekající Pra
ským mostem udává soukromý vatel na 2140“
a množství vody, která zaplavuje Lebské kotliny a
Pražské Předměstí asi na 50" m, tedy dohromady %46
kostkových metrů. Povodí Labe aš k Hradci Králové
měří však 3152 km? a ta, kdyby se vsal koeffioient
odtoku deště jen pro krajina pahorkovitou s mírnými
svahy (0, 16 m? sa sekandu a 1!km" dalo by to jiš
množství vody 823 m*, tedy množství snačně větší,
než pozorováním ehledáno. Počítejme, že musí protácí
železničním mostem ještě více kostkových metrů, tedy
400 m* sa vteřina. Počítá se, še by bylo řečiště na
dně 24 m., nahoře 44 m. široké a 46 m. hluboké.
Most šelezniční je 80 m dlouhý a tu by se vedle ře
čiště mohla pod ním vésti cesta na straně Praž. Před
městí 4 m Široká a na straně k Pouchovu % m šíro
ká. Při povodni je tu voda 5 metrů hlaboká a 0,
metra by so dalo řečiště snadno prohloubit. Kdyby
se prah splavu vodárenskéhoníž o 1mav Praš
skóm mostě byl by ponechán na nejvýš jeden pilít,
ta by i za největí povodně dale we snadno veškerá
voda tečištěm odvést. Příčinou posavadních povodní
jest súšení Prašekého mostu silnými kamennými pilí
ři a zvýšení splavu sa příčinou inundace při zalo
žené pevnosti.

Vody stěžerské.

Při každém ze tří možných způsobu navrhova
ného odvrácení povodní od Praž. Předměstía Lab
ských kotlin bylo vědy ještě připojeno se současným
zřízením stoky pro „vody Stěžerské“. To jsou vody,
které se sbírají za nádražím a přicházejípropůstkem
M, rovněž na Pražské Předměstí. Vody tyto vlastně
má zachytiti mlýnský náhon, který přijímá některé
potůčky od Chlumu a Břízy. Avšak za nádrařím nad
strojovnou přelívá se náhon hlavně z jera, kdyš je
zamrzlý a přijde rychlé tání. Protože jeho levý břeh
je nízký a propůstek u Kuklen skrz erární siln.ci je
úzký, tu rychlý příval vody přeleje se snadno přea
úzký lový břeh do lak a polí za nádražím. Uprave
ním náhona a jeho prohlonbením dalo by se sabrá
niti zaplavení Pražského Předměstí vodami Stěšer

skými. Avčak k dokékoli úpravě náhona masilo by senstariti vodní družstvo sestávající z interossentů
majících pozemky neb práva podél náhona. Tato
úprava náhona byla by lepší neš olvádění vod Stě
žerských skrz Pražské Předměstí. S regalací Labe
byla by nejradikálnější a jedině racionelní odpomoc
svízelným vodním poměrům. Dokud však k úpravě
nábena nedojde, dlužno se postarat o odvedení stě
Zerských vod sakra Pražské Předniěstí tak, aby so co
možná hodně výhodné plochy stavební pro příští re
galaci města nabylo.

Nejvýhodnější stavební místs jsou ovšem podél
erární silnice k nádraží, kde jest jezírko znamenané
ne pláněs J,. Navršena tedy pro vody Stěžerské stoka
tak, aby se silnici vyhnula. Vody by šly do jezírka
J, jako dříve. Bylo by pak úkolem regulačního plánu
obce, jak později tyto vody dále odvést, aby postu
pojícímu ruchu stavebnímu v navrhovaných komple
xech novadily. Pro ten čas bylo by nejjednodněčí a
nejlevnější zahradit pouze jezírko J, a pozemky od
něho podle silnice ku dráze ležící. Vody atěžerské
přiváděly by se pak přímo do luk pod Šosteny „va
rianta A na plánech), kam dříve také přišly ale v jiné
době a jinými cestami. Nastely by ta nové poměry
vodní a zajisté i protesty proti nim. Proto lze dopo
račiti ponze ten návrh, aby se vody stěžerské odvedly
přímo do Labe, ovšem aby Labské vody potom Praž
ské Předměstí nezaplavovaly. Masail by se proto sra
šit propůstek M,, aby vody podél nádražní nilnice do

městí vnikat nemobly, a od propůstka M, vedla
by se stoka, přes níž by se vystavěly 4 mosty. Při
ústění vod stěžerských do Labe nepoužilo by se utaré
strouhy, nýbrž udělal by se průkop nový, aby voda
nevnikals do luk níže položených. Než stoku tuto tě
ško provésti dříve, dokud nebude Pražské Předměstí
před záplavou ochráněno, Jak již řečeno, stokou by
se chránilo před záplavou pouze jezírko J, s okolím
nejbližším a pro takovéto odvodnění, které by se ne
týkalo celóho Pražského Předměstí, musilo by se
ntvořiti zvláštní dražatro blišších interespentů.

Na základě přiložených plánů moblo by se pro
vésti předběžné ediktální řízení za tím účelem, zdali
by se dostalo povolení úředního ku provedení navrho
vané atronby a zdali by bylo lze docíliti a za jakou
cenu výkup pozemků ve eměra tratě. Pak by teprve
vypracovala kulturně technická kancelář rady země

dělské podrobný projekt této strouhy a vypočítal by
se potřebný náklad. Z toho pak dalo by se udit,
vyvážíli cena nabytých stavebních pozemků náklad
na strouhu. Na šádost družstva ze dne 20. arpna 1898
za rychlé provedení celého odvodnění vody labské,

= náhona a vody stěžerské nelze prozatim odpovědětia rovněž nelze vypracovati podrobné projekty, poněvadě
výhodnost tohoto provedení se neuznává.

Snadno a bez velkých obtíží dá se opravit náhon
z Plotišť přicházející, tak aby též vody Stěšerské pojal
a odvedl. Náhon by ee masil prohloubit s vědy v po
řádném stava udržovat. Zřizovati zvláštní odvodní
stoky které se z náhona vylóvají hned tu neb onde,
protoše je náhon v nepořádku, nebylo by účelné a
přirozené, protožeby se mohl náhon brzy zase jinde
přelévati. Protoje účelným upraviti náhon celý pomocí
dražstva, které by se zvláště utvořilo.

Co se týká vod Labských, tedy má-li se na všdy
a důkladně sátopě Labských kotlin a Prašakého Před
městí odpomoci a tak nový základ k rozkvětu nově
budovaných měst položiti, nemáli ee čilé frekvenci
překážeti, nemá-li se mařit čas a plýtvat penězi,tu
třeba náležitě regulovat Labe od šelezničného mostu
až k ústí Orlice. Zemědělská rada není však kompe
tentní vypracovati podrobné regalační projekty a roz

po ta třeba obrátiti se na vládu s zemský výbor.oť obsah dobrozdání pana inženýra Klicmanna,
Říšský poslanec p. Formánek uznává pro

spěch regulace Labe, ale dosud jí bránily spory mesi
státem a zemí, komu náleží regulaci provésti. Teprve

v sedávaých letech vyslovila vláda ochota pří na
regulacistředníhotokuLabeodMělníkaažpo
Králové dvěma třetinamí nákladu, když země třetinu

regulačníhonákladu se. Dotyčné projekty jsou jiš. Avšak Labeod Hradcepo Jareměř je prý j
bes a Boha, ročně so pí 4 až 5 tisíc jiter,
udělají ee škody nesmírné, takže stát nucen jest ode
psati aei 8.000 sl. daní. Utvořiti sebe větší vodní
drušatvo k regalování Labe aš po Jaroměř pro velké

náklady nelze a ta nesbývá, meč-Ji dovolávati se pomoci země i státu. Té byse nám mělo dostati tím
dříve, an horní tok Labs je regulován a horské voda
tím větším a rychlejším spádem k nám so žene. K žá
dosti za provedení regulacetřeba však projektů a tu
předevšímnutno studovati rychlost s mobutnost toku
a zátopy. Náklady s povoléním inženýrů v čas po
vodné spojené hradilo by zajisté město. Na to praví
p. Formánek, še před novým rokem společně s p. po
slancem Jarošem podal na sněmu návrh, aby semě
vyzvala stát k vypracování projektu. Od návrhu k jeho
uskutečnění je ale vždy daleko. Snad usilovnou agi
tací na Hradecka a Jaroměřsku dalo byse docílit, še
by se náklad na vypracování projektu povolil. Ale to
prý bude déle trvat.

Pan Frydrych s NovéboHradcos»Královétouží
trpce na to, jak úrodnoa prať dravé proudy Labe od
vášejí, jak šírná luka a polo pískem a štěrkem zaná
šejí a strašné škody se tím spůsobují. Velké křiviny
toku třeba propychy.odstranit | Prosí za rozvinutí

agitace, neb úailí jednotlivce při opravách břehů jemarné, Ještě ostřejšími slovy tcaší p. Jaroslav Čer
vený na hříchy, kteréstát za stoletého trvání por
nosti na Králové Hradci savinil České poselstro musi
bráti ohled ne smutný náš stav a sice celé a ne pouze
jednotliví poslanci. Erár dostel zs pornostní pozemky
rvavý ponís « město by se zakrvácela, kdyby na

regulaci větší náklad něstí mělo. Pan Chrudimeký
ve táže, zdali byl pozván státní zástapce do echůze.
Pan Dr. Ulrich praví,že so uc. k. okr. hejtmanství
oznámení o veřejněschůsi etalo. Poslanec Formánek
lituje, že vláduý referent schůzi přítomen není, ab
pak jaksi ex offo vyšší instanci o tušbách abol
našich zpráva podal. Pan Kulíř řiditel myslí, aby
se provedla zatím regalace od důstojnického parku
ně po železniční most.

Redaktor Štábl myslí, že poslanci to mají
v rukou, aby si větší pozornost a povolnost u vlády
vynutili. Ať sostaví data o povodních od r. 1846, ať
vyvočtou pravdě podobné škody, které od té doby na
Hradecka utrpěli, ať porovnají škody ty se škodami
v německých krajinách Čech a zemí alpských, kde
pro regulace řek « vodní stavby měl stát vždy hned
dosti peněz a ať pak žádají, aby vláda stejně epra
vedlivě se chovala ke krajinám českým. Stěžovéní, še
není peněz na vypracování projskiů, které jsou pod
kladem pro povolení subvrencí regulačních, tu nepo
může a zrovna tak málo pomohou petice. Není-li pro
jektů s peněz na ně, pak ať řeknou vládě naši po
elenci, že jí nepovolí milionové staré a židané nové
daně, pak-li nepovolí satímné náklady na vypracování
projektů a paksabvence na nejnatnější opravy. S ros
hodným takovým jednáním bude vláda za nynějších
poměrů počítat.

Železniční inspektor k Kuthan žádá, aby seregulace Labe provedla od Kydlinova, poněvadžodtad
hrozí voda majíc spád proraziti si nově řečiátě k Před
městí. Pan inženýr Staněk není pro čekání a myslí,
že by se vypracování projektůmohlo svěřit soukromým

inženýrůua.Pan Fryd rych je pro realování Labeaž po Opatovice, neboť Labe dělá hrozné škody
u Střebše pod Novým Hradcem.

Pan inženýr Klicmann vysvětluje, če zemský
výbor změřil již tok Labe až k Jaroměři, Třeba zemský
výbor jen žádati sa brzké vypracování projektů a
rozpočtů a mohla by se již v nastávajícím zasedání
sněmů podat petice sa regulování Labe od Hradce po
Jaroměř.Panu Kulířoví a Staňkovi se ten návrh
zamlouvá, ale oba myslí, že by soukromí inšenýři
mohli začíti bned s pracováním projektů. Pan Ch ru
dimoký se bojí, že by to mohlo státi desítku zde a
desítku jinde a dohromady třeba 25.000 zl.

Pan starosta Dr. Ulrich pravil, že město pra
covalo v otázce regulační soustavně, neboť známo, še
stát o věcech velkých pracaje malými prostředky. Je
pro regalaci Labe od ústí Orlice poKydlinov pro
zatím. Bývalýměstský inženýr p. Suhrada vypracoval
data o velkých vodách a nejsme proto bez dat. Regu

lace Labe od Kydlinova po Jaroměř bude vyžadovatvíce práce a peněsa činí proto návrh, sby shromáš
dění se usneslo, aby město Králové Hradec, Pražské
Předměstí a okres královéhradecký požádaly zemský
výbor, aby vehledem k blískému zasedání sněmu 13
racoval projekt a rozpočty na regulaci Labe od ústí

lice po Kydlinov a poslanciaby požádáni byli pod
porovati tento návrh, který p. poslanec Formánek
doplňuje tím, aby jiš příštíma sněmu na sákladě
těchto projektů a rozpočtů mohla se podat žádost za
povolení subrence na regulaci Labe. Návrh tento
přijat jednohlasně a schůze skončena o 4'/, hod. odp.

Politický přehled.
Pan dr. B. Pacák ©politické situ

ael. Roku 1891 rozšiřovaly »N. L.« domnělý
výrokHavlíčkův:»Stane-li se dr. Rieger
vůdcem národa, stane se jeho hro
bařem=. — Každý soudný a poměrů znalý člo
věk ví, že Karel Havlíček neužil nikdy podobného
výroku o svém nejlepším příteli a rádci, jaký mu
nesvědomitý jebo životopisec z redakce »Nár. Li
stů« do úst vložil. A přece neostýchaly se =N.
L.« psáti doslovně: »Býti ještě dnes panem dr.
Riegrem kandidován jako poslanec Český, zna
mená jen býti vydánu v podezření odpadlictví od

ráv národních a naprosté služebnosti vládní«.
Jako poctivý a vlastenecký skutek velebily N. L.,

pak-li voličové vystoupí proti Riegrovi a jeho
kandidátům, Hře a ještě sprostěji psal o p. dru



Riegrovi »vlastenecký orgáne páně Pacákův. A
dnes? Dnes český národ svůj úsudek o Riegrovi
opravil, ele opravil jej také o jeho dřívějších za
přísáhlých odpůrcích, aspoň o mnohých a jmeno
vitě téš o psnu dru Pacákovi. Za spasitele ná
řoda jej nikdo více nepovatuje s o řečích jebo
soudí velice skepticky. Pan dr. Pacák pravil v ne

ale nikdo prý se nemůže zaručit, že se tato dru
bého dne nezmění. Nalézéma se tedy v situaci
bodrého Valcha, který drže se za haluz, musil
každým okamžikem očekávati, žeudělé do dravé vody
— úbpluňk. Dr. Pacák tvrdil voličům, že čeští
poslenci měli s br. Badenim určité ujednání, která
schválila koruna. Bedliví čtenáři se pamatují, že
p.dr. Herold, Engel a jiní poslanci určitě tvrdili, že
s brabětem Badenim neměli žádných ujednání. O
tvrzení pana dra Pacáka musíme tedy říci zde
známou kupletaí písní: »Ve hvězdách to stojí
psáno, ale já to nevěříme. Pan dr, Pacák tvrdil,
že v otázce jazykové jsme v posledních pěti le
tech dále pokročili, než-li před tím v 30 letech.
Tentokrát nebudeme psáti, že je to ve hvězdách
psáno, ale po rozhodnotí některých soudců ve
Slezsku, na Moravě a v Čechách v době nejpo
slednější nepotřebujeme dokládati, že p. dr. Pacák
si v neděli zrovna tak zaprášij, jako když jazy
ková nařízení prohlásil za vymoženost pětačtyři
cetiprocentní všech našich českých požadavků. Udě
láme-li zítra žbluňk do bahna neb bláta, vezme
také rarach celou tu 45 procentní vymoženost
okamžité. Pan dr. Pacák bájil v neděli velice hor
livě nynější drobečkovou po itiku v Čechách, na
Moravé i ve Slezsku, doznal, ?e mluvil dříve proti
vyrovnání s Uhry, ale tato otázka prý se musí
posuzovati se stanoviska politického i hospodář
ského. V Čechách prý žije průmysl od zeměděl
ství a naopak. Kdyby prý byl průmysl poškozen
od zemědělců, musilo prý by mu zemědělství
platit 30 procent premie — nu a proto, inu proto
nechal on i jeho přátelé prospěchy zemědělské,
Tento »premiový vynález« dá si p. dr.
Bedřich Pacák sotva patentovati, poněvadž žádný
rozumný rolník tomu zrovna tak nevěří, jako v
chytristice vynalézavý p. dr. Pacák. Pan dr, Pa.
cák a jeho přátelé mluvili od r. 1885 až do r.
1846 proti hofratům. Když jim však pan dvorní
rada Albert ve Vídni vyložil, co u nás hofrát zna
mená, nechali posavadních hloupostí a byli rádi,
když prosadili ve Vídni, v Praze neb jinde když
jiš dne hofráty, tedy aspoň koncipisty, sekretáře
a rady. — Pan dr. Pacák problásil v neděli v
Kutné Hoře přímo za neštěstí, že dříve vydáváno
bylo heslo, aby naši synové nevstupovali do stát
ních služeb. Roku 1892 smál se jeho orgán mi
nistrovi krajenovi, nestál o ministry, k vůli takové
hodností prý se mladočeští poslanci nedají od
vlády navnadit. V neděli Jiboval si p. dr. Pacák,
že pan dr. Kaizl jest ministrem a po úřadě mi
nistra krajana touží nejen Herold a Engel, nýbrž
i p. dr. Pacák. Jak viděti, pan d.. Pacák zménil
se v zařezaného oportunistu a co dříve aa Rie
grovi a Staročeších baněl, to dnes na výsost ve
lebí. Vedle malého pana dra Pacáka chtěl se v ne
děli zablískocut pan Novotný z Přítok. Pan tento
je veliký evangelik i svobodomyslník a proto si
svobodomyslné zeprášil o psnu poslanci Práškovi
a jeho bratrovi: dělal ze sebe i mučedníka. Hro
zili prý mu dokonce i bitím, pak-li se odváží
mluviti o hnutí zemědělském, ale on prý se ne
bojí a mluvil, ale co mluvil, nebylo ani chytré,
ani moudré, ani pravdivé, což oba páni bratři
Práškové potvrzují. Pan Novotný přál si sice
lepší organisaci rolnickou, ale bez nátěru politi
ckého, Škoda, že pan Novotný, Janda, Pacák, He
rold a Engel nemluvili tak před utvořením Selské
jednoty a Sdružení zemědělců. Pak by nebylo bý
valo rolnictvo do politických rejdů zároveň a živ
nostníky vtaženo, oba stavy byly by ušetřeny
zklamání a mnohá věc byla by se lépe pro ně
vyřídils, kdyby byla posuzována bývala se stano
víska věcného a nikoli se strannického stanoviska
politického. —Nedělní schůze kutnohorská neo
svítila oynější politickou situaci pranic, ale pou
čila mnohé, jak mladočeští poslanci se změnili,
jak nyní bledí na politické i národní otázky mno

hem ion nežslidříve,šská rada scjde se na počátku května,
aby vykonala volby do delegací; dále se musí se
jíti kvotové deputace. Praví se, že nová vláda
uherská jest pro zvýšení uherské kvoty z 314
na 35 procent. Bude-li později říšská rada schop
na projednati rakousko-uherské vyrovnání anebo
zdali je uskuteční rakouská vláda na základě$

14. een 4 zákonů, je dosud nejisto,ký a slezský směm bude svolán
snad sž v dubnu. Němci se rozhodli, že sněmu
českého neobešlou. Slezští Němci chtějí dělati
„svorně“ oposici. Brněnský mluvka dr. Lecher je
těšil, že od r. 1903 budou mítř Uhry samostatné
území celní a že Rakousko bude muset vstoupit
do celního svazku s Německem,

Na dolnorakouském směmu navržena
změna volebního řádu, dle něhož by z posavadních
skupin zůstaly na sněmu jen virilisté, obchodní
komory a velkostatkáři. Hlavní město Vídeň má
tvořiti zvláštní kurii. Města ostatní a venkovské
obce mají se rozdělit v nové společné okresy, tek

ny 1 poslanec připadal na 3.200 až na 4.000voličů. Vídeňské volební okresy mají čítat 6.300

10.000 voličů, Dále se ařídí nová volební kurie
na sábladě všeobecného hlasovacího práva. Vo
Jebnímimísty budou obce s nejméně 150 obyva
tely. Celý sněm bude čítati go poslanců.

v a nastoupilo nové ministerstvo
v pondělí svůj úřad. Ze starých ministrů odstoupili,
jak jsme již naznačili: Daniel, Perzel a Erdelyi;
Hegedus se atal ministremobchodu,dr. Plosz
spravedlnosti a předsedakabinetu Koloman Szell
ministrem vnitra. Odstouplý Bánffy vyznamenán
byl velkokřížem sv, Štěpána. Oposice, která zví
tězila a s nynější vládou se dohodla, hází po ném
ještě dnes kamením. Může o sobě říci, že 0b
strukcí a násilím zvítězila.CislajtánštíNěm
ci doufají podobnou zbraní zvítěziti a po nedělní
Pacákově řeči v Kutné Hoře panují v táboře če
ském takové obavy.

V Sudama sebral poražený kalifanové síly
a Taichi, náčelník Dervišů táhne s 16.000 muži
k Omdurmanu. Kalifa sbírá horlivé pole v Kor
dofanu a Darfuru. Mobamedány pobouřilo, že ví
tězný anglický generál Kitchener paša dal prv
nímu mrtvému mabdimu — vyhodiv jej z hrobu
— stíti blavu a pak dal hoditi trup do Nilu, aby
tyto pozůstatky dervišové neuctívali, Angličané
budou míti teay s fanatickými derviši novou práci.

Drobná obrana.
Český radikalismas a měmeckého

původu Interanismus spojenec!a bratří.
Jako jindy, tak i letos opisuje 5e zvláštním „ape
týtem“ Evanjelický církevník, časopis německo
českého luteranismu nejapné výroky radikální
Osvěty lidu. — Žvastem — dle obou těchto listů
— bylo prý tvrzení Obnovy, že jistí pánové
v Praze nechtí bnouti sochou mariánskou na ata
vém náměstí ze strachu, anit jinde brzy umřeli,
kdo booli sochou sv. Jana Nep. — My těmto pá
nům z dvojspolku česko-luteránského pomoci De
můžeme. Jisto jest, že v tom námi naznačeném
městě ti, kteří hnnli sochou sv. Jana, skutečné
v roce pomřeli, « že to tam v čerstvé paměti
lidu dosud jest. — Lidu věřícímu promluvila ta
smrt slovo vážné, nevěřícím jest to ovšem žvast.
— Za to pak, že se o tom strachu těch pánů
pražských v lidu mluví, nemůžeme zase my. Je
to blaa lidu. A jestliže hlas lidu je našim ubran
cům lidu fvastem, jskáž pomoc?! I kdyby neměl
tento prostný srdce lidového blas mnoho podataty,
jest aspoň jistě vážnější, než do roubání zabíba
jící žvasty lístků radikálních a luterských. — Ná
mmitka,že jiní a mezi nimi Dr. Herben houli exi
stencí — jsoucností — Jana Nepomuckého a žijí,
sluší síce listu beakonfesnímu, ale „pobožnému“
aogěpuráčkoví to ukryté posmívání se věci tek
vážné nesluší zajisté, leč by měla dosud platnost
zásada velikého muže Božího augšpuráčkem vo
lebeného:„Proti papežatví jestnámvše
dovoleno“. Jestliže vše, tedy i posměch,není
li pravda? Jenže páni spojenci zspomněli, že
svým nevědeckým a pamfletářským spiskem o sv.
Janu Nep. hnul Dr. Herben 8ice svou elávou tak,
že zavrávorala až k zemi, ale ne jsoucností av.
Jana N. Pravdou, že sv. Jan Nep. byl, dnes již

nemůže nikdo rozum ní hnouti.— Jen umíněnávášeň může fíci, že nebyl ten, jehož hrob nápisem
jeho jména opatřený byl otevřen, v němž jeho
kostra a neporušený jaryk jeho nalezen. Událost
ta jest přemnobými přísežnými učenými, nejen
duchovními ale i světskými profesory a lékaři ja
kožto očitými avědky stvrzena. Ten jazyk a ta
kostra musely snad přece kdysi skutečně živému
člověku patřiti. A ten, jemuž patřily, byl za sva
tého vyhlášen. A ať se i dějepisci o udáních ve
dlejších neshodovali, dnes, kdo ai dal práci a
nehledí si jen „žvastů“, ví, že Jan z Nepomaku
byl 20. března 1393 utopen, pak u sv. Kříže pro
tatimně pohřben, konečně pak 16. května na den
Nanebevstoupení Páně k av. Vítu přenešen, a pak
16. května po zádušních službách Božích tamtéž
pochován. Na hrob jeho byl pak dán kámen 8 ná
pisem jeho jména, o čemž svědčí kronikář husit
ský. — To jest tedy jsoucnost 8v. Jana Nep., ale

an JeJsoncnost sdravého rozumu jistých odpůrcůe

——==

Drobné zprávy,
Zprávy dlécesní. Jmenování: p.Jos.

Čížek, b. notář, farář v Dobrém,jmenovánvikariát,

ním eskretářem.Ustanovení: je VojtěchBrix,katecheta v Králikách, jmenován farářem na nově
zřízené faře v Horní Dobrouči, p. Alois Broul, farář
Skořenický, ua faráře v Heřmanově Městci, p. Dr.
Karel Troxa, kaplan v Oujezdě, zs ředitele na dívčím

poedegosiu tester Voršilek v Kutné Hoře, p. Bohumilek, kaplan za administratora ve Vejvanovicích.
Uprázněné místo: Skořenice,fara patronata
kníš. Kinskýho, od 1. března 1899.

Vyzmamonání. Vdp. farář Václav Hlavaa
v Rokytnici vypnamenán byl od Jeho Veličenstva ndě
lením záslužného kříže s korunou.

Potěšitelný ruch ve II. sboru. „Osvěta“
libuje si, že ve II. sboru voličekém byl potěšitelný
ruch při letošních volbách, proto přece však buší proti
svolavatelům veřejných achůzí zrovna tak, jako to

učinil svým spůsobem městský fysik, p. dr. Klampar.
Svolavatelé totiž nevzali el dovolení od výsadně oprav
něsého dodavatele obecních starších, proto ten rámou,
Voličoré II. sboru všsk vědouce, še dle 8 4. shro
mažďovacího sákona může kdokoliv svolati voličskou
schůzi, nedbali na přísahy p. městského fyslka, čeť
„on nejlíp vl, čeho město potřebuje“, a sestavili si
svou vlastní kundidatní listinu, která kromě 2 ná
bradaíků úplně prošla, takže výrok „Onvěty“ o ně
jakém „pohoření“ vyplynul z patrného nedopatření,
Pomíjíme úplně kritiku o vystupování pana městského
fysika v obou voličských schůzích, protože si každý
o tom případný úsudek ačinil sám, neboť všichni od
sozovali projevy oeobní zášti a nevraživosti vůči osobám,
které samy ujkdy anl nejmenší příčiny k nepřátelství
nezavdaly. Usudek jednotí se v tom, že v budoucnosti
obejdou se voličové aspoň II a I. sboru beze všech po
koutních schůzí a bez dosavadního privilegovaného
dodavatele obecních starších, který v III. sboru va
ruje měšťanstvo před salsristy v II a I. sbora opět
je proti nim a k vůli „osvěžení“ práce kandiduje pány
nejméně čilé. Zvláště to nebude budoucně trpéno,
aby obecní úředník sostavoval si sám svou vrchnost
v obcí i v okrese, jako se to dosud dálo. Zákon za
jisté má dobré důvody, proč nedovoluje městským
zMzencům pasnivního práva, proto tím méně jest do
voleno, sby obecní zřízenci si avé představenstvo ur
čovali. Hradec ostatně potřebuje touto doboa méně
politických agitetorů a více horlivých lékařů, My
se k tomuto křiklavému zjevu ještě vrátíme, pro dnes
chtěli jsme doplniti stranický referát „Osvěty“ o 2.
voličské schůzi v Grand hotelu.

Valná hromada Okraélovacího spol
ku v Hradel Králové konatise budedne 4.
března t. r. v 7 hod. večer v „Besedě“, Program:
1. Zpráva jednatelova. 2. Zpráva pokladní. 3. Volba
fonkcionářů, 4. Volné návrhy.

Suppcova opereta „Dívčí ústav“, pro
vedená Eliškon v sobotu večer a v neděli odps
ledne v hradeckém Klicperově divadle, zdařila se ke
cti sbormistra p. řed. WůnscLe a všech účinkají
cích. Žvláště všem zamlouval 5 solový kvartet, v němž
sl. Novobradská měla příležitostnkázati lahoda,
plnost a přirozenost svého materialu blasového a ubla
zenost hry. Obeceustvo hradecké znalo již její krásný
ton z koncertů pořádaných v Adalbértinu, a proto
tím vice se těšilo na její poslední vystoupení v divadle.
SI.Pětioká, Květenská a Wůnschorá sho
etily se svých solových partií též velmi čestně. Ač al,
Gubova zahrála klavírní průvod mistrně a s pravým
porozuměním, předce nemůžeme zapříti, že orchestrální
průvod, který by jistě Filharmonie dovedla, by uchrá
nil tak mohutný sbor od distonace a vyrovnal by ne
určitost v nástupu, jež tu a tam byla patrna. Bylo
by Jistě v zájmu hudebního umění, kdyby zdejší spolky
hudební a pěvecké, mezi nimi nově organisovaný
Slavjan a Jednota cyrillské, mohly spoleb
nontí na vzájemnou výpomoc spoluúůčinkování, a ne
byly vystaveny systematickému ubíjení, — | Pozvaná
sl. Tolmanova z Nymburka a pan Urbánek z
Praby dodali predakci Elišky patřičného lesku. Paní
Vávrová s pravým porozuměním a náležitým prací
těním přednesla Fibichův melodram „Štědrý den.“
Nedělní koncert Elišky navštívili opět četní hosté z
Hradecka a odcházeli z něho potěšení a plač uspo
kojeni.

. Přednáška p. Babnovav tovaryšskéjednotě
těšila se četné návštěvě a vlídnébo přijett, neboť p.
Buben dovede své životníi odborné zknšenosti podati
tonem příjemným a poutavým. Jest patrno, že častým
vystupováním vyškolí se p. Buben na znamenitého
ře!níka, neboť 4 tomu má bobatý duševní fond a po
třebné řečnické vlastnosti, Zdař Bůhl

Filharmonická jednota v Hradci
Králové pořádá v úterý dne 7. března 1899 kon
cert, prokterý získána virtuoska na klavír el. Nočmi
J irečkova šlechtična ze Samokova. Program: 1.
Massenet: Scěnos pittoresgues. Suita pro velký or
chestr. Věta III. (Angelus) a IV. (Fčte Bobčme). Před
nese Filharmonie. 2. a) Beethoven: Variace C-mol ; b)
Smetana: Fantasie na české národní písně, Přednese
Nočmi Jirečkova ši. ze Samokova. 4, Zd. Fibich: Tři

(sč pro dva ženské hlasy (nastudoval pan Dr. L.
Řeheiner). Přednesesbor dám, u klavíru pan Dr.L.
Scheiner. 4. a) Chopin: Noetarno C-mol; b) Chopin:
Mazurky; c) Chopin: Polonaise brillente Es-dar, Před
nese sl. Noěmi Jirečkova 8l. ze Samokova. 5. Čajkov
ský: Serenada čís. 2. pro smyčcový orchestr. Přednese
Filharmonie. 6. a) Dvořák: Mazarka C-dur; b) Deli

bes: Passepied; 9 Paganini-Liszt: Ozvěna; d) Lizst:Rhapsodie VILÍ. Přednese sl. Noemi Jirečkova šl. ze
Samokova. Čísla orchestrální řídí p. U. Knepr, ředitel
Filharmonie. Klavír ochotně propůjčila firma Al. H.
Lhota v Hradci Králové. Začátek o půl 8. hod. večer,
Konec v 10 hod. Ceny míst: Lože 3 zl. Křeslo 70 kr.
Sedadlo I. třídy 80 kr. Sedadlo IL. třídy 50 kr. Bal
kon I. 60 kr. Balkon IL. 30 kr. Místa k stání: Par
ket 30 kr., stadentský a garnisonní lístek 20 kr. Ga

lerie, jakožto nejskastičtější téměř místo našeho divadla, vyhraženo jest nedadlům, za to snížena cena

parterro. Parterre 10 kr, Záznamy a předprodej vstunek obstará ze vzácné ochoty knihtiskárna pp. Bratří
eřinů. 

Čtenářsko-hospodářská beseda ve
Velichovkách jmenovala zemského poslance a
okresního starosta pana Jana Jaroše z Čáslavek za
neocenitelné zásluby, jež sobě o zvelebení stavu ze
mědělského získal, svým čestným členem. Velmi vkosně
provedený diplom byl zvláštní deputaci se starostou
spolku v čele panu poslanci již doručen.

Jednotě bohoslovcůkrálovéhradec 
kých laskavě zaslali dosud ua založení lidových



knihoven tito P. T. pp.: Monsg. Jos. Šrůtek, kanov
ník knihy, Ant. Pogert, kanovník 1 si., Ant. Suchá
nek, rektor bísk. semináře B al., prof. Frant. Tondl,
v Hradci Králové knihy, Fr. Reyl, rektor Boromaes
1 al. 20 kr., Fr. Simek, kaplan v Ústí o. Orl. 1 sl.,
Fr. Smetana, kaplan v Dobrušce 1 sl., Josef Flesar,
farář v Dobřanech 2 zl., Fr. Klenka, koop. ve Zruči
50 kr. Fr. Barvíř, kaplan v Opočně 40 kr., Ant. Van
čura. koop. v Lipnici 60 kr., Josef Brakner, admin.
v Nové Vsi1 sl, Fr. Martinek, farář v Proseči 1sl.,
Josef Procháska, děkan v Dobřenicích 1 sl, Antonín
Dvořák, děkan v Nebovidech 4 sl., Al. Černík, kaplan
v Chocni 2 sl., Ant. Brdíček, farář v Jestbořicích 1 sl.,
Frant. Brýdl, kaplan v Cerekvici 1 sl, Ant. Jiříček,
děkan v Dol.Újezdě 2 2l., Jos. Herkner, farář v Tře
mešné 1 si., Alois Vašátko, farář v Kr. Městci 1 zi.,
Jos. Uhlíř, farář ve Skuhrově 1 El., Jan Volanek, farář
v Bestvině 1 zl. - Zaplat Bůh!

K volbám IIL sboru. „Osvěta“má ra
dost, že kandidati „klerikální“ strany při volbě pro
padli. Chceť patrně svým stoupencům s „Nerudy“
osladiti tu trpkou pilulka, če mnozí z nich nedostali
ani tolik hlasů, co kandidati „klerikální“. Jinak to
ovšem vysvětliti si neumíme, neboť p. redaktor „Osvěty“
dobře poznal při poslední volbě, že nerozhodují o
úspěchu ani zásady ani občanské cnosti, nýbrž čiperní
kortešové, kteří dovedou pro své pány sehnati ode
všech vdov a sirotků plné moci. Tedy agitace a „jiné
důvody“ platí více, než sebe duchaplnější rozpravy p.
Hajnovy „u Strnadů“ o záležitostech obecních. Neza
sloušít tedy „klerikálové“ ani tolik tiché sonstrasti
jako dlouhou dobu jiš ohlašovaní „otcové města“ z

usiteké gardyprot klerikáluí, o Čeměovšea „Osvěta“
chytře pomlčela.

duá valná hromada IKi. šivmo
stenského společenstva v Hrudel iirá
levé. Představenstvo III. živnost. společenstva v Kré
lové Hradci, zahrnajíc v sobě ony živnostníky, kteří
v Hradci Králové a v Malšovicích provozojí živnost
bostivukou (obsaženou vůbec v $ 16. Z. f.), řeznickon,
úzenářskon, zvěřinářskou, pekařekou, krupařskou, per
nikářskou, Cakrářekou s přidělenou hokynářekon, savo
lává řádnou roční valnou bromadu-na den Ď. března

1899, ne 2. bod, odpolední do místnosti Živnost,
čtenář. jeinoty, Praogrom: 1. Zpráva jednatelská a
účetní za rok 1898. 2. Volba 3 výborů a 1 nábrad
níka vedle $ 16. stanov společenstva. Dle stanov od
stupují = výboru pánové: Zákravský Václav, Česák

řábek. 8. Voloé návrhy. Josef Dadek, t. č. místosta
roste. Josef Fials, t. Č. předseda.

Odvod ma Královéhradecku v do
plňovacím okrese c. k. 18. pěš. plaku konati se bude
v Kostelci nad Orlicí 1., 2., 3. a 4. března, v Rych
nově n. Kněžnou 7., 8. a 9. březnu, ve Dvoře Krá=
lové vad Labem 10. 11. (12.) a 13. března, v Jaro
měři 14., 15. a 16. bfezne, v Hradci Králové 18.,
(19.) 20., 21. a 22. března, v Hořicích 24., (25.)
27., 28. a 29. března, v Nechanicích 4., 6. a 6.
dubna, v Opočně 8., (9,) 10., v Novém Móstě u. M.
13., 14. a 15 dubua, v Skalicí České 17. a 18. dubna,
v Náchodě 19., 20. a 21. dubna, v Polici 22, (28.)
a 24. dabne, v Broumově 27., 28. a 29. dnbna,

Politický spolek pre Královéhra
deechký koná v neděli dne 5. března 1899 o 3. bod,
odpol. svoji velnou bromadu ve Věestarcch v hostinci
Pana Morávka. Pořad: 1. Zahájení valné haomady sta
rostou, 2. Čtení protokolu poeledví valné hromady.
B. Zpráva jednatele a pokladníka, 4. Přijímání členů
a skládání příspěvků. 5. Volba starosty, místostarosty,
8 členů výboru. 4 náhradníků a 2 přeblížitelů účtů,
6. Proč ve sborech zákonodárných se nevyřizají po
třeby obyvatelstva vůbec a bospodářské zvlášť. | Po
jedná říšský =«zemský poslanec psn Václav For
mének = Hradce Králové, 7, Vniterný politický
přehled za poslední čtvrtletí, Promloví říš. a zemský
poslenec pan Dr. A. Dvořák z Opočna. 8. Volné
névrhy. Valná hromada jest veřejnou a kuždéma pří
stupnou. Za výbor polit. spolku pro okres Kralové.
hradecký: Bedřich Weyr, t. č. starosta, Rudolf Ko
štál, t. č, jednatel.

Cakrovar v Kuklemách. V článkapod
tímto záhlavím v minulém čísle uveřejněném zůstalo
několik typografických chyb neopraveno, sčkoli chyby
tyto byly na první pohled zjevné a laskavý čtenář si
je opravil sám. Tak v příjmech vysázeno chybně
za 10.000 metrických centů řízků po 15 krejcarů
21.250 zl. místo správného obnosu 2.260 sl. Při po
ložce „řepa“ měla státi výloba za řepové semeno na
1 metr. cent řepy nikoli 08 kr. nýbrž 60 kr. t. j. ni
koli '/, kr. nýbrž 6 krejcarů. Ve vydáních vynechána
byla dále zcela položka: doplatek na náhradu vyvozní
premie c. k. eraru v obnosu 6.000 zl. čili 2 kr. na 7
metr. cent. Konečně vydání za uhlí, jehož se spotřebuje
ne řepu počítáno 16%, £. j. 45.000 g dle udání všech
tázaných pánů ředitelů cukrovarů a ne 40.000 g, ob
náší po 90 krejearech uprávně 40 600 zl, a ne 36.000
sl. (Výtečného ublí atačilo by méně neš 45.000 g u
nás blavně užívaného elezského wsldenbnrgakého, ale
toto jest zase poměrnědražší). Celková vybá :aná suma
vydání mění se tím na správných 5601.630 zl. čili
187-21 kr. na 1 metrický cent řepy a ne 497.130 zl.,
jak mylně vytištěno. Konečná ztráta při 119, výrobě
a ceně řepy 90 kr. měnila by ce na 98 87160 zl. neboť
Sa 33.000 g utrží se 1166 zl celkem 381.480 zl. Máme
2a svou povinnost uvedená nemilá nedopatření v naší sa
zárně tímto opraviti, pokad se týče doplniti, ač nepo
obybujeme, že laskavý čtenář v záležitost tato blíže
se interesující, tím spíše pak odborník výše citované
poklesky sám si byl již poopravil. Náš přibližný výkaz
příjmů a vydání cukrovuru se spracoráním 800.000 g
vsat jest dle průřezu, jak se pro onkrovary ve vý
chodních Čechách počítá Úmysl redakce Obnovy při
uveřejnění těchto dát byl a jest, aby se eventuální
koupě cukrovara kaklenského posuzovala ze stanoviska
čistě věcného. Naším přesvědčením osobním bylo a jest,

še akciový rolnický oukrovar prospívati může jen
tehdy, pak-libude akolový kapitál botově a plně sa
placen a pakli bude míti mezi rolníky sabespečeno
800.000 g řepy. Cukrovar na dinze a drazekoapený
neměl by zcela trvalý zdar zabezpečený, naopak mohl
by v budoucnosti jen se výminečně přísnivých po
měnů prospívati. U starých, konsolidovaných onkro=
varů počítá se oena strojů 200.000 sl; cena budov
100.000 zl. Kolínský akciový cukrovar, velmi dobře
sitaovaný počítá 800 svých akcií po 800 slatých ssa
celkové stavební i strojní zařízení počítá v níské sumě
240 000 zlatých. Takový cukrovar můše dobře přestáti
třeba i dvě nepříznivé kampaně, ale za to cakrovar
téže velikosti, který se počítá sa 450 až 600 tisíc zla
tých, ten stojí ovšem jiš méně pevně, neboť větší ztráty
mobou velmi citelně etihnouti, jak se to ukázalo v
letech 1872—1876 a pak 1854—1887. První poprask
cukrovarský strhl u náe hlavně ty podniky, kdene
byl akciový kapitál plně splacen a drahý se stal osud
ným blavně těm rolníckým závodům, které měly stroje
a budovy vysoko započítány, ale neměly dostatečných
reserrních fondů. Zkušenosti takto nabyté třeba míti
na mysli Dobře kapitálem i řepou sabespe
čený rolnický cukrovar může i teď dobře
prospívati, jak o tomověděírolnické akcio
vé cukrovary na Moravě, které podnesse
udržely v rukou skatečných rolníků. Proto
radíme rolofkům na Králové Hradecka, Nechanicku a

Pardabicku, oby sřísení takového závodu se »řetelenespouáštěli a-aby po případě již stávající cukrovar
kukleneký zakoupili, ale radíme k nálešité rozvaze a
opatrnoati, které jsou 30ti letými zkušenostmi zcela
odůvodněny.

Odsouzený movinář. Litoměřickáporota
uznala novináře J. Bt. Heveru, zde známého vin
ným přečinu urášky na oti, jehož se dopustil proti
panu Fiorjanskému a soud přiřkl mu trest sedmimě

síčního vězení a odsoudil jej k náhradě útrat ve výši267 zl.

Strana mladočeská nemělajiš smužilosti
ucházeti se o mandát na Blatenska po zemřelém po
slaaci panu Steinerovi aprázděný. Nemínila prý ani

roti kandidátu českých zemědělců psnu starostovi
ovotnému z Březnice kandidovati dobřevédouc, že

by e vlastním kandidátem tak jako na Sušicka pro

padle) a proto poslala do Bistně„see bývalého člena redakce Národních Listů, dra Fořta,aby odbojným
voličům vyložil nutnost národní avorností a škodli
vost hesla: „Nevatupovat do klabu!“ Pan dr.
Fořt, který býval také odbojníkem a nespokojencem
v klaba, vysvětlil to voličům dle Národních Listů
snemenitě. Strana prý není účelem, ale praatředkem
k dosažení síla. Bozbije-li se však mladočeská straca,
bude prý zle. A na to trrdil p. dr. Fořt, še sákladní
myšlénka státoprávního programu je stále vůdčí hvěs
dou poslanců. Radikalismus zná jedině v lásce ku
vlasti, v sobezapření a v úmorné práci. V taktice všau
zjevno, če oatražicí máme býti jako hadové a obytří
jako lišky. Páni voličové volali výborně, tuze moo se
jim to líbilo, ale škoda, že páni poslanci dle lepavé
ho a lapavého tohoto hesla = pravidla nejednali. Na
to pravil p. dr. Fořt velice rozumná elova, že s lid
stvcm se to má jako s organickou přírodouvůbec:
ne právo, sle moc a síla to roshodnoa! Kdy
by tato slova byla hlásala r. 1889 a později mlado
česká strana, nebyla by potírala lžemi Staročechy a
klerikály, nebyla by je proti dnešnímu svému evor
nostenskému hesla v $ivotě veřejnémi soukro
mém ubíjels, nebyla by se posmívala Rregrovu a Brá
fova hesla o jednotném postapu českých vojů. Dnes
se mladočeská strana bojí následků své zlé setby z let
1887—1893 a proto dr. Fořt brojil proti rozkolu a
nesvornosti pravě: „Stane-li se tak, bude li dělová
rána vypálená s blatenských niv proti jednotné o
nisaci národa skutečně signálem k početí nov
dlouholetého sápasu v našem vlastním lůně, pak
dán bude důkaz, že národ český nezaelabuje jiného
osudu neš otrockého Nechť skloní se pak raději dřív

nežpozěji v hrob, na nějš postaví sloup hanby s nápisem: „Taktresce bůh plemsno ovárlivců, kteří rvonce
se vespolek, rdousí vlasť“. Na Blatensku dám pakbu
de k sloupu tomu první fundament! — Pan dr.Fořt
nám odpustí, pravíme-li, že slova jeho jsou přemrště
ná. O malé schopnosti své strany k plodné positivní
práci jest asi jako rýtečný pracovník sám nejlépe pře
ovědčena proto soudíme mnohem stříslivěji my, kdyš

pravíme: „Národr P i před mladočeskoustranou a bude i po ní“. Tímnechceme říci, aby se dnes
strane ta poškozovala, pokad by tím byly současně
poškozeny skutečně zájmy národa. Toho neamí chtít
čádný Čech!Že ostatně fráse dr. Fořta na vo
Iíče březnické mnoho nepůsobily, tobo důkazem je
svolení p. Frant. Novotného 150 hlasy, kdežto kan
didát mladočeský p. Šebek = Pliškovíc dostal pouze
31 hlasů.

Přispějte mnastavba gymmasla v
Místku! Provolání k lidu českému! Konečněnade
šla doba, kdy Matice Místecká musí přistoupiti ku
stavbě budovy pro české gymnasiumv Místku, má-li
jeho budonengst na pevné základy býti položena. O
potřebě Českého gymnasia pro kraj místeoký a pro
celé sonsední vóvodetví Těšínské avědčí jeho čtyřleté
trvání, za kteroušto dobu počet žactva zůstává na
stejné výši, přes to, že před drěma lety otevřeno české
reál. gymnasium v Mor. Ostravě. Máť ve 4 třídách
196 žaků.Suma státní práva nznala to poskytnutím
státní unbrence, ovšem jen ve výši 2000 al. Dokazuje
to i láska všeho okolního lidu českého — i slezských
horalů, s jskou Inon k tomuto vlastní silou saloře
nému učelišti. A a jakou naděenou láskon před čtyřmi

lety ké lid lašský aakládal tuto českou školu, «touže láskou hotorí se dnes ku postavení budovy.
I nejchudší rolník snaží se přispěti k jejímu vybudo-
vání bezplatným dovozem stavebního materialu. Český
lid pořáda obětavé sbírky po celém kraji. — | Avšak
on nestačí sám na tentodkol, neboť kraj po nejvíce
jest chudý a veškerá industrie jest v rakou cizích.
Ačkoliv při etavbě hodláme uskrovaiti ee jen na to
nejnutnější — páčí se rozpočet na badoru pro úplné
vyšší gymnasinm na 60.000 sl. Matice Místecká má
však všeho všudy hotových 10.000 al. a pomemek,takže
sbývá uhraliti 50.000 sl. Teto suma jest pro nás ne

sdolná a jeme nuceni obrpostí se ku šlechetným vlar

stencům po oslé koraněsv. václaveké e prosbou© x
datnou pomoc bmotnou. Má-Ji české S mnasinm stecké po prázdninách otevříti pátou třídu,musí míti
vlastní budovu a tato badovu můžeme postaviti jen
sa pomoci všeho českého lidu. V kraji našem není
bohatých mecenášů, zení přísnivokv tak mocných sni
peněžních ústavů tak silných, od nichž bychom pomoc
očekávati mohli. Voláme tedy k u všemu po
vlastech českých slory nehledanými: „Nedejtezahy
nonti nejzazší větvi českoslovanské horou Lysou,
vedoucí zápas obrovský s přesilou germanisace, která
zachvátila města a hotoví se zachvátiti i vesníce nade.
Od budoucnosti českého gymnasia očekáváme národní
obroduje kraje našehoa bohdá kraj tento jednou uplatí
národu, co dnes proň učiněno bude. hové .
pojištěním českého gymnasia v Místku — zachováme
sobě vévodství Těšínské — tuto dnes nejvíce ohrože=
nou perla korany svatováclavské. Proto doufáme, de

rosba našn u lidu českého nezůstane oslyšens a že
Řašuý. kdo cítí věrně s pokrokemčeské věci — zvláště
českého školství v zanedbaných a ohrožených krajích
— rydatně pomůže dnes darem vánočním na zbndo
vání jedné s nejdůležitějších škol českých. A doufáme,
de nejen pomůže sám, ale i jiné povzbudí ku dobro
činnosti a vlastenecké oběti. Ačkoliv časký lid toato
dobou na mnoba stranách obrannou akcí jost zaměstnán
— přece doufáme, že při malém jen porozumění pro
důležitost kraje našeho, jenž jest posledním mostem
a východním Slovanitrem nás spojujícím, nezůstanou
štědré race jeho uzavřeny a že potřebný obnos snadno
nasbírán bude Nepřátelé naší od věků snaží se tento
český most poněměsti a podařilo se jim to jiš ujař
mením měst. Neš proto jich musíme dobýti zpět, ne
másli most ten padnonti a český národ tak v moři
germán<kóm úplně osamocense ocitnouti. Český národ.
bohdá pochopí důlešitost okamšiku — pochopí dale
kosáhlý účinek záchranné akce naší a nenechá nás —
evou vérnoa Českou stráš pod horou Lysou — opu
štěnn. Nuže i k Vám — vysíláme prosebný svůj hlas,
byste dle možnosti přispělí k ochrannému dílu celého
národa a na zasláno sběrací lístiny co nejvíce milo=
darů na etarba českého gymnasia v Místku vyprosili
Letoší rok — předposlední to v devatenáctém století
— věnován budiž obraně naší na východ a české Tě
šínsko bude jednou vítěznou trofejí národa našeho a
trváme v úctě veškeré Vám oddaní Výbor Matice Mí
utecké: V. Procháska. Dr. Ant. Dostál. P, Josef Hájek.
P. Tam. Kopecký. Jos. Kadičák. Ant Mojšíšek. Karel
Nebaška. František Linhart. Dr. A. Řeha, Jos. Vrána,
Fr. Lacina. Ant. Hrdý. F. Sobert. L. Konečný. Frant.
Šlapeta. Ant. Stanedsk. Dr. E. Parma. P. Fr. Grydil,
P. R. Nogol. F. Blecha. E. Červenke. JUC. Fr. Hra
dečný. O Onderek J Gabriel. V Polívka. Dr. A. Po
lívke. Fr. Kuča R, Doletel. Fr. Volný. J. Volný.

Poprava mmobonásobného vraba
v Chradimi. František Novotný30ti letý ženatý
dělník v Komárově odsousen byl v loni 30. listopadu
krajským soudem v Chradimi k smrti trestu provašem,
že v letech 1888 až 1894 v Komárově otrávil nejméně
své čtyři manželskédítky. Zemřelywu: František
dne 9. srpna 1888, Julie dne 1. července 1889,
Marie 17. sáří 1801, Emilie 27. září září 1803
a Františka dno 18. června 1894. Zjištěno, fe
otrávil své mladší děti Emilii 9 února 1896 a ne
mavtelské své dítě Františka Karasa dbe Z8, Sřessa
a Marii Puvriovog v Komárově chtěl přemlavkí k
vyhnání jejího ploda. V pátek o 10"/, budině dopo
lední oznámeno Nurotaóma, že „nejvyšší sond rozeu
dek smrti potvrdil a poprava fe bude vyko áaa v 90
bota o '/8 hodiněráuo, Pan zem. soudní ráda Ctibor
vysvětlil odsouzevci, že ma žádný světský soudce více
vepomůže, povzbuzoval ho ke kajicnosti a odporočil
bo milosti soodce Nejvyššíbo. Dechovní správce věz=
nice dp. Richard Randák, člen řádu kapucinckóbo měl
Novotného připraviti na cestu jeho do věčnosti, No
votoý odveden do cely kajícníků, kde před 18 lesy
meška! jeho přítel, rovněž popravený travič Jomef
Englich z Komárora. Novotný uapřed naříkal, odro
lával se na avé věrné vojenské služby, které císaři
konal, pak zaříl. Odpoledne nemohl se Novotný knbse
dočkati s poslal pro něho, Tobto ma po 3 hodiny
vykládal blavní zásady náboženství, připravil ho na
věčnost, načež se Novotný zkroušené vyzpovkdal,
Později střídavě e dp. Baodákem modlil se dp. kaplan
Zuzávek s odsouzencem, podávajíce mu poslední útěchu, 
Po šesté hodině ranní obdržel odsouzenec rozřešení, *
pak slonžena mše sv,, po které přijal František No=
votný tělo Páně. Novotný byl v moci před popravou
chvílemi jako pomatený, myslil, že simulováním od
ročí popravu © dostane milost; pak zaso vášnivě líbal
krucifiz, — O nastávající popravě spravil p. president
Wolimann matku, šenn, bratra a dvě sestry odsou
zence, Přijela pouze matka a synovec. Při shledání
s matkou nastala scéna srdce rvoucí, oba duchovní,
eprávce a stráží věznice, četníci 1 přítomné dcery
p. správce věznice bolestně Štkali. Matce pravil se
usedarého pláče odsonzenec: ©„Odpastte, odpnstte,
drabá matko! Už jenom pár minut a musím zomřítil“
Dp. Richarda objal a volal úpěnlivě: „Tatíčku, jenom
ještě malou bodinku mně propůjčte s mojí maminkon“t
Když elyšel, že to maroo, prosil oba „tatínky“ —
tak říkal dochovním, — aby ho k šibenici doprovo
dili, že se chce ještě se všemi rosloučiti. Také na
soudce dole na droře shromážděné prosebaě volal:
Panáčkové,tatíčkové,ještě obrílčička. S Pénem Bobem|
Děkuji všem! — Za tklivého svonění umíráčkem byl
Novotný katem Wollechlůgremodreden k šibenici, na
které skončili r. 1966 Haborhaner a Haberechild a r,
1886 Englich. Zde stáli sondcové a diváci, mezi nimi
tři dragounští důstojníci z Pardubic, bývalí předsta
vení odsonzence. Novotný prosil, aby mu ponechali
kruciix, který mu oba duchovat podávali k políbení,
Pod samou šibenici, kterou obstoupilo 12 četníků com
z okolí povolaných, odehrála se ještě scena varašající,
Novotný maje již oprátku na krku stálo se všemi te



„věvmděkoval,přálsoběještěpolíbitobakněs
“ Pešatáte eirálce,cel vetakéstalo
voltje stále: „S PánemBoheml“ Všem odpooštím,
jezem .. <.. V tom jiš serzněl povel kajovapří
rušého Frencla: Vshůral a — za několik vteřin bylo
ověteké spravedlnosti učiněno zadosta oděiněno těžké
provinění odsouzencovo. Celý akt popravy trval as 10
minat. Dp. P. Bicbard Rendák vysval přítůmné, by
se s ním porsodlili sa duši odpraveného, což se tak
stalo třemi Otčenášl a Zdrářas za hlubokého dojmu.
Po vykonané exekuci přistoupil kat k soudnímu dvoru
bláse německy, de jest exekuce vykonána, pan pre
sident však hned vykunavatelé amrti Česky korrigóval:
„Dobře, dobře“ | Načež po 11 minutách konstatoval
soudní lékař pan MUDr. Štěpán, smrť popraveného.
Mrtvola popraveného Novotného po odchodu souduí
komise sňeta se šibenice a pološena do prosté rakva.
Za nedlouho přišla matka jebo prosíc, že by ještě
Jednou syna svého ráda viděla, Bpatřivší vynova mrtvolu
v rakvi vrbla s6 a pláčem navi, nadzvedla ji z rakve,
libela a objímala, Štkajíc hlasité: „Nešťastný syoa,
proč jsem té porodilal“ Nebyla od mrtvoly an' k od
trbnutí, Žádný « přítomných nedovedl se ubrániti
slsám a mocnému dojmal % sobotu večer byla o 8.
hodině mrtvola odsouzencova tiše na hřbitov za Novým
městem vyverena A tam Dnazad hřbitova v pískové
cestě, v hrobě Eogichově pochována. Jaké to pře
smutné bra osudu. Po popravě rozdáváno mesi pří
tomné obecenstvo jak ohvyklo toto tiskem vydané:
vypsání vražd, kterým Fraatišek Novotný rozeudkem
c. k. krajského Co porotaího soudu v Cbradimi ze
dne 90. listopadu 1898 byl uznán vinným a pro které
byl dne 25. února 1899 popraven. František Novotný
narodil se dne 10. května 1863 ve Chvojenci co tyn
ohalupníka tamtéž. Jemu dostalo se přiměřeného vy
chování a choval se jak v domě rodičů tek na vojně
správně. V roce 1886 oženil se s nynější avon man
želkou Anastazií a ukoupil společně s manželkou sta
vení č. p. 30. v Komárově. Svárlivá a tvrdošijné, jakož
1 zasmušilá povaba Františka Novotného byla příčinou,
še nepohodl se se sousedstrom, še vedl více sporů 8
že začaly různice s manželkou jeho Acastazií, které
vedly ke omutným koncům. Avastssie Novotná před
eurovostmi Františka Novotného hledala ochrany soudní
e byl nak Františok Novotný pro nebezpečné obrožo
vání svá manželky rozvodkem c. k. krajského soudu
v Obradimi ze dne Ď. září 1896 č. 9296. dle$ 100.
tr. £. odsouzen ku dvouměsíčnínu těžkému žaláři.
O nábožensko-mravní okleslosti Františka Nyvotného
evědčí také rozsudek téhož souda zo dne 1, března
1898 č. 1157. tr., kterým byl František Novotný k
taháma vězení osmi dnů odsouzen proto, poněvadě
postaviv kříž e nápisem své zdechlá čubce posmíval
se obyčejům křesťanských církvi František Novotný
teké ozpámil u soudu svou manželku Anastazi!, je če
ládku naváděla ku krádežím. Roztržka mezi manželi
Novotnými měle za následek, že manželku opastil s
přistěhoval se ku vdově Marii Povrlové, a kterou jiš
dříve v milostný poměr se zapletl a a kterou nyní
šil jako správce jejího hospodářství. František No
vetný neměl v době evárů © manželkou již žádné
jmění, protože hlavně výlobamí sporů voudních své
Jmění zadlužil a svou polovici usedlosti č. p. 30. v
Komárově své manželce Anastazii postoupil.

O ceně jazykových mařímemí reměla
Obnova“ nikdy přemrštěného mínění a roshodně

jicb nepovažovala za 4čti procentol splátku českých
národních požadavků, jak to byl učinil nešťastnýotec
a kmotr jazykových nařízení p. poslanec dr. Pacák
+ Batné Hoře. „Obnova“ znala obsah jazykových na
Mzení před jejich vydáním v měsíví dubnu r. 1897
a napsala také v čísle 105. ze dne 19. břesna 1807
mesi jiným: Nařízení je již hotovo a bylo o něm ve
výkonném: výbore strany mladočeské jednáno, Jsou
dotiš páni Mladočoši nad obsahem jeLo poněkud sklí
čení, jelikoř obmezuje se na souduí a politické úřady.
A ani pří těch nemá čeština státi se úplně rovno
právnou s němčinou ve všem vnitřnímúřadování...
J když nepodaří se Mladočechům docíliti snad něja
kého rozšíření příliš těsně vymezených těchto ústupků,
tedy jest přece nepochybno, že o plném provedení rov
peprávnosti ve všech státních úřadech v temi nebude
naprosto řečí, Binozí Mledočeši svad peseimistickgýo
koncesích od hraběté Badeniho nám dávaných tvrdí,
že jsou to pooktace v sboršeném vydání. Tak přísně
souditi nechceme . . .“ Úsudek „Obnovy“ oceně ja
Aykových nařízení byl z počátka v Čechách ojedinělý,
neboť staročeským časopisům bylo uloženo, posazovati

„jesyková nařísení co nejpřísnivěji, jelikoš bylo vy
moženo za epolapůsobení konservativní šlechty, Vy
„chvalování a velebení nařízení nedalo se však ve
smyslu pane dr. Pacáka dlouho udržeti. Hned v prvvích
dnech po uveřejnění jazykových nařisení uveřejňovaly
časopisy stížnosti z řad obecenstva, advokátů, ba i
úředníků. Jazyková nařízení rozšířena byla na Morava
a nedávno též na Slezsko, avšak etlšností neubylo.
Mnosí optimisté věřili, že úředníci v krajích němeských
přestanou rozhodovati proti smyslu Jezykových nař.
zení, když se českému adrokátoei p. dro. Hliňákovi
podařilo vymoci jadikát nejvyššího sondu, který pro
hlásil, že jazyková nařízení rpočívají na platném zá

"koně, £. j. na elauřekém dekretu z doby absolutní
-vlády a še tedy json pro úřady závazné. Tyto dny
vůsk byla české veřejnost poplašena zprávou, že soudní
sekretář Herlinger v Opavě odepřel advokátoví dru.
Mičanoví a konciplentoví pana dra. Stratila sepsati
česky protokol v při vedené jazykem českým, pro
tošesi nedá vzíti právo zkoumati plat
nost jasykových nařízení. Případ tento a jiné

„mkasejí opět, na jek vratkých základech jasyková naříse

ueapočívajíajak pochybooucenu pro nás Čechy mají.
Dnes, sosdí o jazykových nařízeních téměř všecky
českéčasopisysouhlasně s Obnovou, která to
ovšem nikdy nevsdala práva míti o politických, ná
rodních a bospodářských věcech svůj samostatný
úsudek a nopřísabatibned na kašdé tvrzení a diktát:
2 Praby ha venkov přicbázející. Ve altutečnosti a po
zákonu soudní sekretář Herlioger nijaké nepřekročil
právo své, nýbrž dodával se čl, 7, základího zákona
o moci soudcovské, který praví: „Zkoumání platnosti
řádně prohlášených zákonů soudům nepřísluší, Naproti
tomu meji soudcové práro zákonným pořadem štolic
rozhodovati o platnosti nařízení.“ — | Vedle případu
chebského a libereckého máme tu tedy nové případy
slezské, kde soudce vrepřel se jazykovým nařízením
u kde nastoupiti se masf cesta instanční, aby práve
jizyka českého ministerským nařízením stanovenému
zjednána byla platnost. Proces takový formální věc
může se dloubo vléci, nežli pořadem stolic se vyřídí
a výsleček není nijakž jistý. Jestli v Čechách roz
hodnat spor v Chebu a Liberci cestou instanční ve
prospěch jazyka českého, vo Slezsku může rozhod
uutí konečné zníti v neprospěch jasyka českého. Mimo
to i rosbodnotí nejvyššího sonda zjednávají právu
stran platnost pouze: v této určité při před nejvyšší
soud vznesené s nemají platnost pověachnou a zá
vaznost pro snudce, kteříč mohou v jiné při zase
rozbodnontí srovna tek jako soudní sekretář Herlin
Ger, 1 kdyby nejvyšší soud v případě opavském roz
bodl proti noudci prvuí stolice, což, jak praveno, není
nijakž jisté. Nežli dojde k několika rozhodnutím nej
vyššího sonda od sebe se různícím a vyřadujícím
plenární schůzi nejvyššího souda a judikát pro soudce
pak ovšem závazný, může projíti mnoho let. Tyto
poměry ukazují, že jazyková nařízení — nehledic ani
k tomu, že každá nová vláda může je zrušiti a na
braditi jinými — mají vůči zákonu o právomoci Bond
covské cena vždy jen velmi problematickou.

Senzační zmičemí. Konkursanynějšísmut
ný osud bývalého hlavního trafikanta Hoznourka
v Hradci Královéjest na Hradecku znám. Kdyby
byla jeho paní, rozená Marie Mayerová, byla paseiva
svého chotě vyrovnala a dosti výnosnou zdejší blavní
trafiku na ové jméno dále vedla, byla by se uvarovala
zlých nóésledků nejen pro sebe, ale pro celon rodinu.
Panf Marie Hosnourková podepsala se svým manže
lem, neš se od něho odstěhovala, zdejší záložně eměnky,
avšak včas dospělosti jich neplatila. Byla žalována a
exekvována. Otec její, p. Josef Mayer, mnž velmi zá
možný, koupil některé věci. Poněvadě obnášel výnos
exekuční dražby pouze několik set zlatých, byla na
žadosť záložny uložena přísaha pení Marii Hoznour
kové, že ničeho mimo jí zabavené věci nemá a ničeho
nezamičela. Když paní Hoznourková tuto přísahu slo
Šila, byla záložna nucena bájiti své zájmy. Skandální
tato věc byla veřejně přetřásána a protože v městě
bylo známo, že paní Marie Hoznourkova dostala větší
věno a výbavu, nešli se našlo a adalo, podala záložna
na pí. Marii H. trestní oznámení. V městě se povídalo,
še mnohé její věci jsou ukryty, jež paní Marie Hoz
nourková ve ovém vlastnictví měla. Při prohlídce v
polovici měsíce února našly se také mnohé věci. Ač
tedy p. Josef Mayer, jeho choť Marie a svobodná dcera
věděly, že v domě jejich jsou věci jejich dcery, po
případě sestry Marie ukryty, aby je záložna nemohla
sabsvit, ač věděli, že se po nich pátrá, nepřičinil, aby
věci byly vráceny. Protože se po městě vypravovalo,
že věci ty vydati nechtěli, a de prý je baď sami
neb slašební sem tam přenášeli u schovávali, tedy
soud nařídil drahou prohlídka. Při bedlivé prohlídce
naleseny dva koše porcelánového nádobí, rozdělané
srcadlo a prý též jiné věci, které sluška Františka
Hořicová takó runda zanesla. Četní svědkové těchto
událostí rozšířili ovšem pověst hned po celém městě
a vypravují jmenovitě, čehlavním pachatelem při ukrý
vání byl dělníkŽalízko, který byl hned po první pro

hlídce zatěcn a p složka paní Hoznourkové,Františka Hořicová. Cenatěchto věcí prý obnáší asi 7004l.
Kdyby je manželé Mayerovy byli nechali klidnězabavit,
byli by se nvarovali nejtrapnější události: zatčení
svého a své svobodné dcery Událosť tato byla v pon
dělí přetřásána v celém městě. Manželé Mayerovi prý
mají přese200.000 sl. jmění a protože ae jim dostulo
toho největšího vzdělání, tedy si n Jze jejich jednání
vynvětliti jinak, neš chorobným mamonáfstvím.Šetr
nosť jejich jest v městě příslověcná, před lety odepřeli
také stavět oltář o Božím těle, protože to bylo spo

jeno s ne sem vydajem, vůbeo spořili a odpíraliei, co mohli. Nyníjsou ve vydetřovací vazbě. Nevíme,
sla věe ekončí před soudem či v chorobinci, kde se

nalézá též jejich zeť Hoznourek, který přišel před no
vým rokem úplně na smigina. Nermálními manželé
Mayerovi a jejich dcery zajisté nejsou. neboť k vůli
tak nepatrným penčsůr nevydá se žádná rodina vše
lijakým řečem a soudnímu vyšetřování šance.

Z perotmí símě královéhradecké.
Radolf Nentwich v celné a Kraliků hrál dne 23. října
1898 při taneční zábavě v hostinci Josefa Jirouče
vJamném a tu se pohádal s hudebníky soustražnický
pomocník Adolf Pecháček a hodil po nich «klenicí,
která ae roztříštila. Hostinský Jironš popadl Pecháčka
za krk a přitiskl ho ke zdi, a v tom ubodil a krvavě
srenil Nentwich rozčertěného Pecháčka. Vzdor toma
mlátil mazikant do krvácejícího hubatkou od basy.
Na to hostinský Pecháčka vyvedl s hospody a shodil
ho dolů s nízké terasy. Procitnav ze mdlob, vrátil se
sice Pecháček do hospody, ale nemohl více promlu
viti. Jeho sestry odvedly jej v žalostném stava domů
a pak do Jamberecké nemocnice. Zde po dlouhotrva
jícím trápení Pecháček zemřel Nentwich se vymlouval,
že ohtěl Pecháčka uhoditi jen do zai a že chtěl po
moci hostinskému, který prý ho na pomoc volal a
kterého prý Pecháček sklenicí obrožoval. Obžalovanébo
hájil obratně pak dr Heller. Porota nenznala Nent
wicha vinným ani Eločinem zabití ani překročením
nutné sebeobrany. Porotci uznati 8 blasy, že mosikant
jdnal v sebeobraně a še nutnou sebeobrana nepřekro
čil. Obžalovaný Němec děkoval na kolenou českým

porotcům sa výrokosvobosující. Dle vysvědčeníobso
msho úřadu v Jamném byl Pecháček velice řádný,
pilný a veselý hoch a při mazice jednal patrně v opil
ství, — V úterý byle souzena pro sločin vraždy dítěte
Anna Adamcová se Žamberka. Jest to mravně otrlé
ženská a v tříletém daláři a o čtvrtletních půstech
bude míti přílešitost pykati svého děsného činu. —
Ve středu souzen byl chalapník Madr s Dlouhé u

Opočna. Odsouzen byl pro podvod na 4 měsíce dovězení EM
Volby: če obecního zastupitelstva

skončily se v pátek a-zroleni byli do výboru unvršení

děkan a vys. dp. Matěj Maeil, městský děkan, dále
c. k. zemětí soudní radové Karel s Izakoviozů a Ja
roslav Moravec, náměstek pnrkmistra p. Vilém Val
dek, stavitel a mějitel domu p. Viktor Weoinhengst,
p. Jan Křamper, řiditel gymnasia n. 0. a majitel do
mu p. Antonín Sluka. Dále zvolen stavitel a bývalý
městský indenýr p. Tomáš Suhrada, který nekandido
val, avšak prohlásil, že volbu přijme. Za náhradníky
avoleni: p. Alfred Kulderer, c. k. vrch. pošt. oficiál,
p. Th. dr. Ferdinand Benel, p. dr. Gastev Habáček,
unbstitut c..k. návladnictví, p. Čeněk Uzel, c. k. pro
fessor a p. Viktor Collino, majitel lékárny.

Zvěsti z východních Čech.

Ze St. Plesm. Hospodářský spolek
Jaroměřeký konal dne 26. m. února svouvalnou
schůzi na St. Piese, kde o zajímavém a časovém the
matu, totiž o zřizování obilních akladišť rolnických

řednášel zemský poslanec p. Jaroš. Schůze byla z ce
ébo okolí četně navětívena, takže prostranná mlut

nost tak valnému účaetenetví nikterak nestačila. A
nikdo z přítomných nelitoval, že schůze té se účastnil,
Pen poslanec způsobem zvláště poutavýma jemu vlast
ním přesvědčil přítomné o dalekosáhlé důležitosti rol
nických ekladišť obilních, takže všichni přítomníjed
nomyslně vývodům p. řečníkovým přiavědčili a uznali,
že natno jest vymaniti se z rukou (vl. drápů) křivo

nosích dravců, kteří rolníka rdousí a do posledníčáryvyssávají. Pan poslanec mluvil jako zkušenýodborní
—asice jako zkušený v každém ohledu. Vykonsl
dalekou cestu po Bavoreku i jiných částech Německa
kde podobná instituce rolnická věsobecně zavedena
jest a již blahodárné ovoce nese; mlavil jsko zkušený
hospodář, který zaži! trhy před 25—30 roky konané,
a který výborná zná nynější způsob trhový, kde ně
kolik židovských obchodníků dovede trpělivost rolní
kovu na tržišti natáhnonti až do prasknutí — a pak
obilí za ponižujících okolností skoupí za fatka. A tu
ovšem v té zoufalé tísni maví býti heslem rolnictva:
„Svépomoc“. Ovšem naše rolnictvo k podobnýmspo
lečným podnikům chová nechuť a nedůvěra pro krach
spolk. cukrovarů (s konečnějest irysem národní naši

vahy počátéčné nedůvěra k novotám apolkové cu
Črovarr byly pak založeny na nezdravých základech
— pozn. dopisovatele), ale byvši poučeno v tomto
ohledu bude rolnictvo, snašiti se, by v čelo celého
podniku postavilo mude poctivé, bystré, dacha ob
chodnío, povahy žalové, poněvadž tomuto závodu
bude projíti křížovým ohněm špinavé soutěže a trni
tou cestou všemožného podezřívání. velé skladiště se
etroji nejvýtečnější konstrukce bude asi dle přiblišného
rozpočtu státi 14.—16.000 zl., náklad bude hrazen
tím způsobem. že účastníci nřeknou se ušitku z boep.
záložny vyplývajícího na dobu 8—4 roků. — Obilí
bude přijímáno ve třech drazích dle ceny na měsíc
předem dle karsu ustanovené a nice dvakráte týdně;
zadina bude črotována a rolníkům za výrobní cenu
přenechána. Zásoby nabídnou se ihned velkozávodům
a sice dle tří vzorů. Po ukončení kampaně uzavře se
bilance, a výtěžek bude opět poměrně dodavatelům
rozdělen. Tak stračnými alovy načrtl jsem asi jádro
důkladné přednášky p. poslancovy, jež byla za bouřli
vého souhlaen všeho posluchačstva přijata. Panu po
slancovi dustalo se ze všech stran tolik důkazů lásky
a důvěry, že může býti na svou činnost oprayda
hrdým. Zde máme vzor, jak poslanecmá a může pro
své spoluobčany pracovati. Můžemeříci: Přišel mezi
své — a oni bo přijali.

Z Kutsé Hory. Restanrovanýlvreckýpi
vovar nemá na růžích ustláno. Trpínedostatkem vody
a jeho pivo boykottojí teď socialistá. Ač nejsou na
Kutnohorsku socialisté tak četní, utrpí boykottem přece
finsnce města. Počítáme-li velké náklady v poslední
době na pivovar učiněné a sárokování těchto nákladů,
dále olementární neštěstí a boykott pivovaru se strany
socialistů, tedy jest naprosto nemožno očekávati z lo
reckého pivovaru výnos, který jest v městském pivo
varu na letošní rok rospočten. Celý městský rozpočet
jest vlastně illueorní, neboť ještě na r. 1899 počítá
do příjmů obce, co jiš roka minnlého bylo vydáno.
Kdo jen poněkad sa kulisy vidí, jest přesvědčen, že
výsledky příjmů a vydání na rok 1899 budou zcela
jiné, neš-li jsou k vůli nastávajícím volbám dosta
veny. Snad ani jediná cifra nezůstane nezměněna v
rozpočtu, o Čemš se popletníci na vlastní škodu brzy
přesvědčí.

Z Čermileva.Přischůziinteressen
tů vod. družstva v Černilově navrženíná
sledající pp. do výborn: dp. farář Soidl, Ponec ř. uč,
z Černilova,p. Horák J. č. 19., p. Prokeš V. č. 68.
oba s Černilova, p. Hojný « Výravy, p Píša H. ze
Správčic, p. Fabián z Velké skalice, p. Grošek ml. z
Libnikovic, p. Adamíra z Vlkova, p.Velc z Rasošek,
p. Tiáskal z Librantic. Za náhradníky: p. Beran ze
Smršžova, p. Vyhlíd Frant., říd. ně. z Čibuze, p. Jos.
Bouček = Malé Skalice, p. Falta z Divce, p. Divecký
z Hubilesa. — Při této kandidátní listině vzat ohled
na střed ústřední aprávy a zvláště na hojné práce,
jež v každé jednotlivé obci připadnou místním výbo
rům, kteří co nejdříve po volbách ústřední správy vo
lení badoa.

Z Radimi.c Jičína. (Smrtelný úras.)
Dne 17. února přišel k úrasa smrtelnému Jan Uman,
domkař ze Buběraze u Jičína. Zabýval se dřevařstvím
v panských lesích. Nepochybně že měl v té práci



skulenosía aručnost,bylpřizí mocodvážnýma wou
amělost drase zaplatil, Kácel strom osudného dne, a
pří odskoku an strom k semi padal, klopítnul, opadl
Da zem a v tom okamiiku strom Da něho se skácel.
Druhého dne skonal Ubehého oplakává vdova s pěti
pedospělými dítky. — | Zvláštní při tom, že jak se
praví, ten nešťsstník letošpího roku s jakousi nechutí
do té práce odcbázíval, a še orudného dne, maje do
práce jíti, rodině své s snámým ovým s Bohem dával,
Jako by se s ními loučil,

Z Kuklem se ném píše: Stav zařízenícu
krovara kuklenského jest dobrý a není potřeba ná
kladu 150.000 zl., aby byl zařízen na 3000 metr. osntů
denního zpracování, poněvadě se stávajícím zašísoním
bez nákladných oprav lze 3.600 metr. centů fepy
denně zpracovati. V posledsí kampani zpracoval ku
klenský cukrovar 170.000 g řepy za 47 dnů, coš rovná
se 3.600 metr. centůmsa jeden den. — Dle pětiletého
průřezu docílil cukrovar kuklenský výrobu cakra

12:6%/,a proto mnsí se s touto VÝnhou při normálnímroku počítati a nikoli e 11%, V článku „cakrovar v
Kuklenách“ počítáno vydání při zpracování 1 metr.
centu řepy 77 kr., coš jest nepoměrně vysoká číslice.
Kdyby kartelované cukrovary a touto číslicí počítaly,

pak by cena řepy značně kleslao 90 kr., neboťcenu za řepa určuje kartel. S kartelem musí rolník
tati, — Když byl letos pro cukrovary rok velmi

obrý a rolník obdržel o. kartelu pouze90 kr. za
řepu, musí s tím počítati, že obdrží při méně přízní
vém roku zajisté méně(?) —neboť cakrovary kartelují
se proto, aby chránily tebe a ne rolníka. — Rolník
masí přijíti k tomu poznání, že řepu svoji ve svém
cukrovaru zpracuje ei zajisté za lepšícenu, než za tu,
kterou mu určí kartel. — Kdyš budoumíti rolníci
dostatek své řepy zabezpečené a závod stávající ku
klenský za jeho skutečnou cenu převezmou, jsou pro
všechny nehody zabezpečení, poněvadě si vyplatí jen
tolik za řepu, zač si ji zpeněží. — Okolí králové
hradecké se osvědčilo, má řepu dobrou. Toho dů
kazem je pětiletý průřez výroby kuklenského cu

krovaru 126 proc. Dostatek dobré ep vlastní jestneomylným podkladem k dobrému výsledku. — Pro
ulýchá se, že cukrovar kuklenský přejitím do rukou
jiných přestal by snad dokonce pracovati. Kdyby se
tak stalo, byla by to pro rolnictvo a celé okolí škoda
nedozírná. Co se jiš popsalo papíru ohledně zdra
žení rolnictva a vždy ostalo združení jen na papíře.
Nyní jest doba takovému združení příznivá; pole
národohospodářské jest nejpříležitější k združení rol
nickému a jest-li rolnictvo okamžik nynější propase,
více tak příznivá chvíle se sotva vrátí. Proto ra
díme upřímně, sáhněte rolníci s chotí k dílu jest to
v zájmu rolnictra celého okolí královéhradeckého.
Rolníci ať koupí kuklenský cukrovar za skutečnou
cenu, kterou udají znalci ve stavitelství a ve stroj
nictví a k nimž mají rolníci důvěru.

V kostele Panmy Harle provedenobude
v pátek dne 10. t. m. o půl 6 před kázáním „Stabat
Mater“, jež složil neapolský mistr J. Pergolee
(1710—1786)a ješ upravil Dr. Fr. Witt.

Z Bovně u Pardubic. (Sv. missie a sv.

biřmování.) V„pe edních dnech tohoto měsíce připravili nám skvělé duchovní hody věhlasní kazatelé
pražští, P. Cibulke a P. Jemelka. Výsledek jejich sv.
missie byl neočekávaný. Na prstech by spočítal ty,
kteří nepřišli do kostela, a kestolu Páně jich při
stoupilo 1.549. Kostel byl neustále přeplněný a i
s cizích osad bylo hojně účastníků. Koranon av. miesie
bylo vztýčení miseijního kříže u kostela na hřbitově,
Ke 100 drůžiček, jež postaraly se o ověnčení kříže a
nepřehledné zástupy účastnily se této slavnosti. Lid
náš tak si zamiloval péčí vdp. sekretáře a faráře Sta
rého pozvané kazatele, že je s 30 banderisty na koních
za zvuku roveňské hudby provázel až do Dašic. Když
bral se průvod kolem jednoho stavení, povídali ze zá
stupu jeden druhému: „No ať aspoň slyší ten, co nebyl
v kostele na sv. missii, aspoň hudbu provázející mis
sionáře, když sám se považuje za lepšího řečníka a
jich nešel poslechnout! Aťz těch misail má také něco1“

tek dne 24. t. m. přijelk nám z Hradce Králové
J. B.M. nejd. Vrchní PastýřEdvard Jan, aby uděle
ním av. biřmování utvrdil nás ve sv. víře a dobrých
úmyslech vzbuzených ev. missií. U Holic přivítán byl
starostou z Litětin, p. Bačinou a provázen do Rovně
40členným banderiem. U brány proslovil k J. B. M.
srdečnou řeč p. starosta Teplý z Horní Rovně, drů
žička Františka Ročkova tlamočila přání jménem abro
mážděných dítek, načež představil domácí p.farář
J. B. Milosti c. k. komissaře, c. k. okresního školního
inspektora = Pardubic a ostatní přítomnéhodnostáře,
Ve svém kázaní projevil nejd. VrchníPastýř radost
nad vzácným výsledkem sv. miesií, vzpomněl svého
prvého pobytu v naší osadě, kdyš před 15 lsty kása)
při svěcení kaple ev. Václava, a celé usadě vřele od

roučel, aby následovala vždy Krista tichého a po
Řorného srdcem. Zajisté významná to slova pro naši
obec. Když J. B. M. vracela se odpůldne zpět do
Králové Hradce, zástupy lidstva přišly se s ním roz
loučit a četné benderium provázelo jej k Holicům,
Zasluhoje ještě zmínky hanopis uveřejněný v posledním
čísle Nendvislých Listů pardubických, v němš jakýsi
dopisovatel hrubým pohaněním domácího rolnictva,
nadávkami a špiněním zasloužilých možů, výeměchem
ev. missif a urážkami J. B. M. učiněnými hleděl ob
čany zdejší odvrátiti od účasti na missii a av, biř
mování. Ale zmátl se; jeho nesmysly otevřely všem
oči a působily k zdaru misie a biřmování blahodarně.
Slyšel jsem na vlastní uši, že ten a onen so vyjádřil:
„Neměl jsem úmyslu přijati av. svátostí ale hanopie
tento mne k tomu pohnul.“ Ano přiměl i stařičké lidi,
že šli k av. biřmování, způsobil, že přihlásilo se 20
členů ke kat. Jednotě, a přinutil každého soudného
člověka k úsudku, že nelze očekávati pravdivého po
souzení od člověka, který sám má sice plná ústa
o charakteru ale dle doznání nejbližších přátel sám
bn neukazuje, a že nemá ceny člověk ten, který dnes
slibuje rolníkům hájiti jejich zájmy a zítra se přidá
ko straně, která dle jeho vlastního výroku pro zájmy
zemědělců nemá porozumění, a že uhlazená škořápka
slušnosti a bezcenné fráse farisejsky v sobě skrývají
velmi špatné jádro. V dobré společnorti rneké, polské,

německé, švédské, dánské,
sa mojvěíší neslušnost a

otesanosti, pak-lí kdo mlavípormělně o víře a náboženských úkonech. U nás bohužellidé takoví trpí
te podnes v popředí veřejného života.

Z Čermíleve. Dne «. t. m. konaleCyrillské
jednota avon drahoa valnou hromadu, koněfctak prvý
rok svého působení. Jak ze správy p. jednatele patr

no, činila se jednota naše dosti, pěstujícpěv chrámový v ducha církevním i ušlechtilé písně národní.
Celkem čítá 26 členů, kteří pilně dvakráte v týdnu
skoušky navštěvovali, bujíce se ochotně pokynům
p. ředitele kůru J. Vanického. Pro nastávající rok
svolení tito pánové: V. Černý, zámečník opětně za
předsedu, vip. J. Mynařík, kaplan za místopředsedu,
p. J. Vanický, řiditel kůru za cvičitele, p. J. Kareš
Za jednatele a pokladníka, mimo to p. Jan Hojný a
p. Jos. Hojný jakožto výboři. Pracovati pro Čest a
sláva Boží bylo heslem naším po celý rok a při he
ele tom setrvati chceme idále. Kéž dojdeme brsy po
rozumění i u ostatních.

Lístárna redakce,
Pánům depisovatelům. Krátkéa včasné

správy všeobecně zajímavé jsou nám vědy vítány.
Interesseomntkuklemského cnkrova

FW. Co sondíme o dopisu = Králové Hradce v Obraně
zemědělců? Že je 10 jen tvrzení bez důkazu ač se
tam vášně tvrdí, že akcionářská řepa se zaplatí za 4
leta tím, oč rolníci vrolnickém cukrovaru za svou fe
pu více dostanou, než v cukrovaru jiném. Pan dopi
sovatel z Hradce Kr. píše doslovně: „Vždyť dostává
me-li dnes ta 1g 90 krejcarů, dostaneme jako akcio
náři nejméně 1ai. 16 kr. a 25 násobeno 250 (g) činí
62 zl. 80 kr., tudíš téměř celý čtvrtý díl ceny akcie,
který musíme aložiti“. — Pan ten zapomněl že na
dlah kupená věc se musí 6 proc. t. j. asi 18.000 zl.
úrokovati, že dále pohltí úroky z obchodního kapitála
nejméně 6.000 zl, atd. — Co se týče skutečné ceny
strojů a budov, o tom rozhodnou znalci. Vydání se
spracováním 1 g řepy při epracování 800.000 metr.
centů spojené slíbil podrobně vypracovati p. řiditel
Voltr. Dle výpočtů těch posoudí se, zda li a jaký vý
nos garantuje, ale jsk dopisovatel H. Obz. slibuje
větší výnos z 1 g řepy o 20 kr. při ceně 3. 11:56 —
to je nedokázané. Známe rol. akc. závody, které platí
rolníkům ne 1 zl. 40 kr. za akciovou řepu ale 40 až
66 kr., nebo nepletí ani vindry, jsou-li totiž zadla
ženy. Jen zdravý rozam do brsti a dobře se podívat,
co to tam! Zálohy také nejsou zdarma.

m "Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 25. února 1899. 1 bl.

přenice sl. 7-70 aš 8:06, žito ul. 6.50 ně 5-70, Jedmaca
4-45 až 4-95, oves zl. 2-70 až 8:15, proso el. 480 až
600 vikve sl. 4-90 až 6-10, hrachu zl. 760 až 900,
čočka sl. 10:00 až 14-00, jéhly ui. 9-00 až 000, krup
8-76 aš 21-—, bremborů rl 1-20 až 1-40, máku 19 zl.,
lněného semene 7-45 zl., 100 bg. žitných otrop 5'60 sl.,
1 kg. másla čerstvého 006 sl., 1 kg., sádia vopřovéhu
080 sl., 1 kg. tvarobu 0:14 zl., 1 kopa selí 000 sl.,
1 kopa kapnsty 000 sl., 1 bl. cibuo 880 al., 1 kopa
drobné zeleniny 3-20 zl., 1 hl. nrkve 000 tl.

K
Chrudimská spořitelna

přijímá a zúrokuje vklady v každé výšiKo0

počínaje nejbližším 1. a 16. dnem dotyčného měsíce.
"Důchodkovou daň z úroků platí spořitelna sama

se svého beze srážky vkladatelům.
Zápůjčky hypoteční, zálohy Da cenné papíry,

eskont směnek, jakož i všechny ostatní záležitosti spa
dající do působnosti peněžních ústavů vyřizují se
v době nejkratší ze podmínek nejvýhodnějších.

Účet poštovní spořitelny č. 816.964. Telefon č. 12.
Vklady koncem roku 1898. . « £l. 5,924.91803
Zápůjčky hypoteční roku 1898.. . „ 4,£11.423*80
Reservní fond (vlastní jmění spořitelny), © 291.32841

Z výboru chrudimské spořitelny.
Y CHRUDIMI, dne 1. února 1892.

JUDr. Jes. Sýkora, | Josef Klimeě,
ředitel kanceláře. parkmistr, co předseda,

jcké atd. porašuje se
u novmdělanosti a ze

Vyhláška.
Definitivnívolby

do ústřední eprávy koná vodní družstvo pro Černilov
a okolí v hostinci pana Václava Jindry v Černilově

ve čtvrtek dne 9. března 1899
od 8. hodiny ranní.

+ Nesejdo-li se dostatečný počet účastníků o 8.
hodině, budou volby o 9. hod. sa každého počtu účast
níků právoplatně vykonány.

Listiny vyloženy jeon do 8. března dopoledne
u příslušných obecních úřadů. Bližší na plakátech.

'V Černilově, 2t, února. 1899,

Za výbor:
W.J. Poneo, Jan Horák, J. P. Seidl,

jednatel, náměstek. předseda.

tronátním úřadům a valebcému duchovenstva

k vykonání všech prací pokrývačských. Kryje
a dodává krytiny na věže, k římsám a arký
Him, provádí solidně a důkladně krytí bři
dlicí, taškami, lepenkou a a«faltem, obstarává
sa ceny mírné voškeréopravy a aafalto

vání zdí proti vnikání mokrosti a vlhka.
O
JOSEF STĚPAN,

závod pozlacovaěský v Pardubicích

opravuje jakoš i nově staví

oltáře, kazatelny. všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

Akciová továrna
na vyrábění

srojenýchOno

nabízí pánům bospodářůmsvó osvědčené
druky hmejiv. Zvláštěupozorňujena své

superlosláty,
chilský Jedek a složitá hnojiva

k řepě, k řepce, ke Inu, k vínu atd.

na hnojivo na luka a na super“
fosfátovou sádru

k pícním rostlinám.

Čistá kosťová moučka
pro veškerý dobytek.

= = placB W zdarma

Orané ménia: Kotva.

LINIMENT. CAPOIGI COMP.
. zRlohtrovylékárnyvPraze

uznává bolesti utižujícínatiráni;
n aliděvevýcohMlárnácksa 40kr. 70kree 1.
Všeobocačoblíbenýtouto

„domácíprostředek
žid jen v původních láhvích Íochrannou
máku etyeué »Rloktrvrylíkárny
Buďopatrný apřijmijen láhve s tou!

ochrannou zmámkou fHipravka.zapůvodnípi

Riohtřova lékárna „U zlatého ira“ v Praze, JM

a U

vitých, téžstroje pneumatické a elektromagnetické. Mo
dell k nahlódnatí v závodě se nalézá. Veškeré opravy 8
předělávky se vzorně provedou. Doporučení po víceletém
užívání paeumatických strojů jsou k nahlédnutí. Harmo

nia vědy hotovájou na skladě. Cennfkya rozpočty zdarmafranko. voje zánovní vyměněné varhany jsou na
prodej. O přízeň ct. ducho vensva prosí

Ant. Mólzra synové.
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každého jednotlivého listu

lům chrámovým se hodící

65 cm diroké, metr 1 zl 10 kr
Koberce ta

Koberocs je

u——————
Za praktikanta

"příjme mrarného mladíka « přiměřeným vzděláním
, s úbledným rukopisem

knihkupectví
G. FUKAČE, ažtve J. POSPÍŠILA

v Hradol Králové.

KAUOKOKKM
- Křestní listy

: ex offo :

40 kusů 30 kr.
nabízí

shotovají se dle potřebnýchrozměrů v kašdé libovolné velikosti te Bisk. knihtiskárna.
vzorkovaných neb

i V. Vacek
m sárod
E škelkář ký

k| v Pamět.
niku

3 " « Chlumce

K „nabízí pro zinat a jarní
sování stromy ovocné

soké ikraky,sazen ice pro
živé ploty,křoviny ozdobné,
konifery, divoké| stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma

n
3000G000000000000GE

1 1 Pravé čistokrevné

K dl anglickéŤ beranovitékráliky
7 měsíců staré, párek 10 zl.,

„---—W, 6 měsícůstaré,párek8zl.,
W-prodáji

František Machač, kaplanve Žlebech.

zo9.3
B1šátatjili0000

Osvěděila ee již po léta jakožto nejvýbornější přísada ke kávě |

při nedokrevnosti atd. lékařsky doporoučena. — Nejoblíbenější

Dlabačovy české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 60 kr.

Lomnické suchary
—— 1 kg 80 kr., 1— sl., 120 sl. —

Císařské suchary
1 kg 10 8l,

Čajové zákusky
4 kg 150 £l., 180 zl, 2-10 zl,

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 350 ul.

Velkývýběrcukrovinek ma vánoční
stromek krabice 1'— zl. až 450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, enkrovinek ku bo
stinám a pod.

Poltooní-sásilkyJirát denně od 5 sl. počínaje

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

„Svoji k svému a vždy die pravdy.“

František Šolc, X
rukodilnétkaloovství

v Čeveném Kostelci (Čechy)
—= Sokolská třída číslo 6. =——

doporačuje a dodává přímo soukromým odběra

telům v jakostech zaručené stálých epší drahyplátenického zboží zvláště pak: plátna čistě Iněná
90 cm široká, plátna prostěradlová 150 cm široká,
lněné grádle damaškové 90 cm široké, kryzety
bílé na podvlékačky 120 cm široké, šátky kapesní
bílé i barevné, ručníky obyčejné a damaškové
utírky, plátna bavlněná a jiné do oboru toho

spadající zboží.

Vzorky 1 cenník zasýlám na požádání
vyplaceně.

Cenyjsou velmí mírné. — Obsluha solidní. U
V Každá 'objednávka vyřídí se obratem

pošty a v každém množství.

Česká a křesťanská firma.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchoveonstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířvChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a sotříbřenézačseračj
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co ne
Levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná ae 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, ciborií, relikviářů,
nádobek na 5v. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější. patenek atd. co nejvíce.

Velectinému a mnohozasloužilému pánu panu

Anton. Mólzrovi,
staviteli varban

VKUTNÉ HOŘE
projevuje podepsaný farní úřad

veřejný dík a vřelé odporučení
Za solidní stavbu nových varhan pro zdejší chrám Páně

sv. Víta.

*pourgeuouofo3fndny

Podporujtedomácíprůmysl.

Stroj Vaší osvědčenou a hledanou firmou postarený
odpovídá i zevnější úpravcu slohu našeho útulného poly
chromovaného chrámu Pání a vnitřním zařízením pofadav=
kům zákonu i moderní techniky. Mechanika zcela přesná
a pneumaticcé rejstříky — řídká a vzácná to novinka —
umožňují snadnou manipulaci a barvivosť hry — intonace
jest čistá velmi jemná; k sesílení hlasu slouží čtyři rejstříky
a dvě spojky, manuálu totiž a pedálu; všech dvanáct roj
stříků manuálových v přiměřené síle sestavených a dobře
volených činí stroj dokonalým; obzvláště líbí se krásní
„Acolina“; — měchy — plíce to varhan, jsou zdravé a dá
vají hojnost vzduchu a sice stejnoměrně. Při těchto všech
dobrých vlastnostech nových varhan jest cena velice mírná
— a chování pracujících dělníků v chrámu Paně chvály
hodno!

Odporoučím sávod Vaš České veřejnosti vřele!

Farní úřad v (es, Libhavách 26. února 1898,

Čeněk Mencl,
farář.



INeš nakoupíte svých potřeb
Dro jarní setí

ilustrovaný cennník kře

stanské firmy:

OMP Týž obsahuje veškeré ovocné 1 okrasné

stromya kvě'iny."ji který se sdarma sasílá meckých."W

úvod křesťtavako-sociální.

Veledůstojnému duchovenstva doporučaje
uĎ tkalcovna celolněného zboší

JOS. AUG. LELEK,
ve Zbečníku p. Hronov

Zi výborné plátno eystému preláta Kneips, plátno [E

aj m oradlé kostelní asoukromé, celo něné da
mašky, šátky a ručníky v cenách nejlevnějších.

Čenník a vzorky franko. Ceny mírné,
zboží čeratvé ,

pR$“ Nojlepší "JN

slováckou slvovic
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M Nesňa] v Uherském Brodě
(Morava). s

Pro dobu

postní
nabízíme:

Křížová
cesta

Pána našeho Ježíše Kri
sta. Z pramenů českých
čerpal a českému lidu
katolickému podává Ant,
Kaška, farář v Chlenech.

Stran 20 — 8),
Cena 8 kr.

„ezapomeňl“
Šestero řečí postních, jež
r. 1896 žákům svým ko
nal prof. Jos. Militký,

továrna na kyselina

soukeník

ddll Horák, rkemoen
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.

M43 na splátky bez zvýšení cenl

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí

dílně na umělé truhlářské i čalouve své vlestní
: nické zboší vyrobena

úplná zařízení do pokojů
ne dřeva ořechového, dubového, derného a vyklá

daného

DW pérovky a žíněnky, 08
spony a záslony do oken, hladké i edrhované dle

franc. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

původu animálního a minerálního

chloru a arsenu)

vBřeclavi- Poštorné
a v Lisku-Roztokách.A SCHRAM

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, ©. 612-VII.
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uctivě
své chvalněznámé:Bochy, oltáře, křížové cesty,

Jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpovědnice, křtltelny, konsoly,svícny, lustry, pulty
atd. dle slohu kostelů“ 266

Renovace starých oltářů a kostelních
zařlzení.

Původní nákresy, cenníky » rozpočty bezplatně
franko. :

MB-Založeno 1843. -O8

JAN KALIS,
(bodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
doporučuje

svůj hojně zásobený sklad zlatého u stříb. zboží,
hodin kývadlových, kapesních v cenách mírných

a se zárukou,

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.Gognat

Gognat*2/7,Xp54be,dere,+te po
Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

len tatránských jalovčinek,
Borovíčku hit poBo kr. ve Siakostívýborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUČ. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

. — Čognec, který se z uherských továren 1
litr po 80 až i zl. ve velkém prodává ado Praby
v značném moožství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť t litr pra
vého prima cogoacu 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,

Vzorkyzasýlají se zdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

LUDVÍK NEJEDLÝ,
dekoračnímalíř

v Novém Bydžově
dřive v Hradci Králové

| odporačnje svůj atelier k provedení všech do.
| korativních

maleb“ Kostelů ©
při trvanlivé malířské technice.

- Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhoepracování, restaurují staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma

“luji obrazy nové. 12)
Návrhy ve slohu stavby kostela se na

požádání ochotně vypracují u rozpočty předloží

Dobrovolnádražba
hotelového zařízení: nábytku pokojového,
peřin, ložního prádla a pod. pak zařízení
kuchyňského, koaati se bude v sobotu dne
4. t. m. dopoledne od 9. hod. ráno, pak
v pondělí dne 6. t. m. ano po případě po
příští soboty

v hotelu „u zlat. beránká““
w Hradec! Králové.
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nou vodon akrápěti, aby 6e kachňátka dobře, líhla.

Kdežto totiš kachní kvočna samavejce svležoje, D0chává je slepice saschnouti, takže kachňátka ani se
skořápky dostati se nemohou a Často v ní zahynou.

Krtky lze vypaditi ze zahrad velmi snadno,
aniš bychom jinak nditečná ta svířátka museli zabu
biti. Postačí, kdyš do krtčích děr nastrkáme hadříky

moče v terpentinu a petroleji, jejichšzápach krtkysepadí. i
Nevyšiví-li kobyla hříbě pro nedostatek mlé

ka, ta ze odporučoje dávatí hříběti po kašdém krmení
syrové vejce rozkloktané ve vlašném mlóce, které se
mu ze sklenice do huby naleje. Tři až pět vajíček jde
bříběti snamenitě k dubu. Navolkostatcích přikrmpjí
někde podobným spůsobem tolata.

Politická pochozíkomise pro stavbu
elektrické dráhy z nádraží de Hradce
Králové konala se v pondělía v úterý za účasten
ství pana Střízka vrch. inž. zástupce ministerstva, p.
c. k. místodržit. rady Filípka a stavebního rady Svo
body s Prahy, pana c. k. Pirchana zdejšího okresního
hejtmanství, pana vrchního inženýra Řepiše z Hradce
Králové jakožto zástupce silničního eráru, 4 zástapců
voj. erára, p. vrch. inspektora 8V.-z. dráhy Tragyho
a inep. téže dráhy Kutbana, zástupců- obce králové
hradecké p. starosty dra Ulricha, náračatka p. Jarosl.
Červeného, pana rady měst. Ladislava Knypla a. To
máše Súhrady, okresního starosty p. Střemchy a- jeho
náměstka p. Hynka Srdínka, -ae zástupců Pražekého
Předměstí p. porkmistra Tichého a členů obecní rady,

řečetných intereaentů, dále pana poslance sekretáře
Juc. Jana Sedláka, zástopce elektrotechnickétovárny

a Kříšíka atd. V úterý meškal také v Králové
Řradci pan inženýc Křišík. Při politické pochozí ko

misi navrhovány byly některé změny rené projektu, dále činěny 8e strany interosent
a výhrady, tak jmenovitě od zastapců severozápadní
dráhy. Zdá se, že dráha elektrická zatím nepůjde, en
by výkap pozemků na Svatojánském náměstí byl
příliš nákladný. Elektrická dráha půjde zatím Komen
ského ulicí, odkudž se strany Slezeké brány byl by
přístup na náměstí enadnější. Elektrická dráha v Krá

P ABradci ma býti zřízena pro dopravu osob i ná
Zamýšlená koupě kuklenského cn

krovaru se strany rolnictva docházíz1
aloužené pczornosti. Tázali jeme se po mínění před
ních našich národních hospodářů o táto věci. O vý
nosnosti surováren panuje velice střízlivé mínění a
souhlasný je náhled, že jen velmi dobře postavené
cukrovary mohou vynášet. Ve východníchČechách,
kde je 1 metr, cent ablí až o 20 kr. vyšší s doprava
eurového cakru do Ústí n. L. až o 0 kr. dražší, může
jen ten cukrovar vynášet, který má stroje a budovu
velmi nízko v rozvaze účetní započítanou, který má
dostatek řepy k zpracování a potřebný obchodní ka
pitál. Kdyby posavadním majitelům byl koklenský
cukrovar se vyplácel, tedy by ho vůbec neprodával;
nikdo přece neprodá závod, který mu vynese přes 25
procent, t. j. jak se nyní slibuje 25 krejcarů z ka
šdého zpracovaného metr. centu řepy. Kde jeon pří
snivější podmínky než v severovýchodních Čechách,
tam docílí i za nynějších cen cukru slušný výdělek.
Tak platí jeden rol. akciový cokrovar ne Hané, kde
rolníci dodávají na každou dvoustovou akcii 100 g
řepy za tuto v kampaní 1898/99 kontrabentům 86 kr.,
akcionářům 1 zl. 10 kr., tedy 25 kr. více. V kam

i 1897/98 platil kontrahentům 80 kr, akcionářům
1 zl. (=+-20 kr.) v kampani 1896/97 kontrahentům 95
a akcionářům 1 zl. 6 kr. (+ 10 kr.) a roku 1894/96
kontrahentům 1 zl. 20 kr., a akcionářům 1 zl., čili o
20 kr. méně. Zůročil se tam tedy akciový kapitál
loni 12%, předloni 109%., a před 3 roky 5'/,; za to
v kampaní 1894/96 utrpěly akcionáři ztrátu 109, ak
ciového kapitálu. Režie na 1 g zpracované řepy ob
nášela v uvedených pěti kampaních průměrné krej
carů 4766 a vedlejší výlohy za řepu: krechtování,

zemky, vážení, dovozné při 1 g řepy činily 10'62
r. Čena drobného ostravského uhlí stála 1 g — 70,

kr., tedy o 19*/, kr. levněji neš u nás a spotřeba I g
řepy od 1159/, až 139, g. Výsledky hanáckého pol.
akciového cukrovaru jsou tedy velmi uspokojivé. V kri

-tické době 1873—76 masili rolníci ekciouáři přinésti
ovšem velké oběti, ale vytrvalí Hanáci toho nelitovali,
neboť udrželi cukrovar v rukou rolnických a pozdě
Jitovali, kdož ze zlosti neb malomyslnosti zbavili se
akcie zn zlatku neb litr piva. Cukrovary zadlužené pla
tily v Čecháchod r. 1894 60—70, 90, 80, 80, 90, tedy
méně 10—50, 10, 25 a 5 kr. než kartelové, Že v Král.
Hradci řepou a kapitálem zabezpečený solidně a poctivě
epracovaný rol. cukrovar může prospívati, o tom ne
pochybujeme a radíme proto rolníkům, aby pro zří
zení rolnického cukrovaru i nadále horlivě agitovali.
Co náš se týče, vynasnažíme Be, abychom co nejvíce
epolehlivých zpráv o cukrovaratví sobě opatřili, aby
rolnictvo mohlo pracovati na pevném a spolehlivém
sákladě.

Svatý Otec Lev XETE. seutěšeněpozdra
voje; veškeré nebszpečí, které drabý jeho život obro
žovalo, úplně zmizelo a proto bylo také zastaveno
vydávání lékařských bulletinů. Papež Lev XIII. byl
tentokrát vážně uemocen. Přijímaje v posledním týdnu
měsíce Února mnoho návštěv a maje pilná práce, chtěl
se procházkou osvěžiti v rozsáblých zahradách Vati
kánských, při čemž se nastadil. Radili sv, Otci, aby
ulebl a šetřil se, leč drobého dne přijal vzdor tomu

sbor diplomatický, jmenovitě francouzského velevy
elance. Příštího dne se dostavila horečka, která za
dvondenního průběbu sc zvýšila až na 39 stupňů.
Tělesný lékař av. Otce Lapponoi oznal za dobré př.
brati k poradě do Vatikánu slavného cbirnrga 8 roz
poznatele nemocí Mazzoniho. Papež trpěl zemdlenosti
bolestmi v kyčlích a mimo to se soudilo, že dostal
zánět plíc. Dr. Mazzoni poznal, že příčinou horečky
jest veliká boule, která prý povstala před mnoha laty
následkem zastaralé zlaté žíly a počala bnísati, takže
hrozilo nebezpečí otrávení krve. Operace se stala

nezbytnos. Lev XJIL.,maje hluboký nábošezskýcit s
čistou vírs, miluje život jako nástroj vyšší vůle.
Před oporací pravil slubovi: „Drž mne pevně starý
Seneco s buď pamětlil svého velikého předebůdce“,
Moaszonivyřízl na to bobulí větě než pomeraní, Sv. Otec
edal se sni napati a enesl operaci klidnéa v dobré,
až obdivobodné náladě. Po odstranění příčiny, klosala
borečka v následující dny očividně a též rána se bo
jila nápadně rychle. Uváží-li se, že sv. Otec 2. března
vstoupil do 90. rokn svého životaa že 3. března slavil
2ltý rok své vlády papežské, nad míra obtížné a na
mabavé, tu jest jeho uzdravení obdivuhodné. Br. Otec
i po operaci básníl obvyklé a vynikající své znělky,
dal si předěítati běžné zprávy, ba čítal i zprávy ča
soplsů o zdravotním svém stavu. Některé zprávy byly
poplašné, mlovily o možném Jeho úmrtí a o Jeho
nástupcí, ale to sv, Otce z klidu nevyrušovalo. Jednon
pravil lékaři Mazzoninu: „Ti tam (vo Kvirinále t. j.
královská italská rodina a vláda) budou ráči až mne
nebude“? —tu odpověděl slavný lékař sv. Otci: Ni
koli ev. Ocče, celá Italie Vác miloje. Stříbrovlasý
papež kmet se usmál a pravil: „Vím to vím.“ Nemoc
papeže Lva XIII. budila také největěl zájem všech
koronovaných blav, státníků a politiků bez ohledu ua
jich národnost a víru. Toť nejlepší důka», jak čelý
evět blavo katolické církve cti, jak ctí zejména pá
peže Lva XIII., který povznesl papežství ne dávno
již nebývalý stopeň vážnosti, moci a slávy, 8v. Otec
vzdor svéna vysokému stáří pracuje mnoho bodjn
denně, ačkoli kousek omelety, sire, vajíčko,polévka
neb krapet vína jsou skromncu jeho výživou. M4 zdra
vé srdce i žaludek, Celý katolický nvět prosí Otce
nebéského, by viditelnou blava katolické církvi ještě

Komcert Filkarmonie pořádanýv Hrad
ci Králové docílil přes nahodilé překášky pěkného
úspěchu. Slečna Noemi Jirečkova, ješ pro chnravost
v poslední chvíli odfekla spolnúčaat, měla v koncert
ním mistrovi p. Křídlo Bedovi velmi důstojného zá
stupce Přednosem Beethovenovy (1770—1837) obrom
né sonaty do C op. 64, kterou dedikoval Beetboven
svému dobrodinci hr. Yalduteinovi, ukázal p. Křídlo
pravé pochopení pro klassícké nmění a jevil vnejob
tížnějsích pasážích naprostoa bezpečnost. Eleganci a
do detailů propracovaný přednes ukázal na Smetano
vě fantasii národních písní. Jeho vlastní skladby
„Polka“ a zvlašrě „Valčík“ svědčí opět o pozorabod
ném talentu skladatelském pana koncertisty. Ač ne
dávno výtečně absolvoval jeko žák profesora Jiránka
pražskou konsorvatoř, v hudebních krazích pražských
předpovídá se mu veliká budoucnost. — Též orchestr
Filharmonie zasluhuje vší chvály. Jeho souhra jet
čím dále dokonalejší. Výběr programních čísel avědčí
o snaze podati obecenstvu pouze díla ryze umělecká
a jeho vkus hudební tříbití, A toho nynější generaci
žijící ve znamení odrhovaček jest na nejvýš nutno.

Dnešní hudební predakce. Dnosvpá
tek dne 10. t. m. provedeno bude v kostele Panny
Marie v Hradci Král. polyfonní oratorium „Stabat
Mater“, již složil J, Pergolese a v mužský čtverhlau
opravil a obohatil baritovým solem Dr. Fr. Witt.

Spolek mládesců pro Josefov a
okolí pořádá ve prospěch ošacení chudých dítek v
sále hotelu „U slunce“ v Josefově koncertní a divu
delní večer o půl 8. hod. večer. za laskavého spolu
působení klarfrní virtao<ky slečny Írmy Lówy-ové z
Prahy, +1. Mařenky Vendralovy ze Semil, al. Josefiny
Daňkovy, sl. Marie Murkovy, al. Emilie Plahsřové, p.
Karla Růžičky ze dvora Králové a hudby al. c. a 4.
pěš. pluku svob. pána z Bouvardů č. 74., osobním ří
zením kapelníka p. Vil. Pochmanna.

Z Pardubie. Hospodářskýspolek pro okre
ay pardabický, holický a přeloučský atří k nečinněj
ším v Čechách. Svědčí o tom opět jednatelská zpráva
za rok 1898. Jubileum padesátiletého panování Jeho
Veličenstva oslavil vypsáním 100 dakátů ve zlatě na
vysazování ovocného stromoví. Jabilenm zrušení ro
boty oslavil rovněž důstojně. Výbor hospodářského
polka upozornil na význam doby a vyzval veškeré
obce, voškoré besedy a všechny členy své, aby osla
vovali rok ten po svém způsobu v kašdé obci, v kaš
dé uchůzi a rodině. Veškeré valné hromady spolkové
w Pardobicích, Bělé, Jexbořicích, Ždánicích, Lánech u
Dašic, Koštěnicích, Bezděkově a v Srchu prohlásil za
slavnostní a předseda neb jednatel vylíčil v nich vznik,
vývin a zrušení roboty. Ve valné schůzi ralnictva če
ského východu oslaveno zrušení roboty 12. června v
Pardubicích a 3. července v Chrudimi. Rovněž účast
nil se spolek alavností Palackého v Praze, v Hodala
vicích a do Kroměříže vypravena byla k aelekému
sjezdu dne 12.—14, září Četná depntace. Dne .0. a
11. prosince oslavil hospodářský spolek Riegrovo ju
bileum, do Prahy vypravil pětičlennou deputaci 8 pro
neel blahopřání polku i rolnictva našeho muži o ná
rod náš nejzasloužilejšímu. Slavnosti Grégrovy v Břez
bradě účastnili se někteří členové výboru z okolí a

k jnbilen čestvého člena avého E škol. rady Jiljí V.Jahna zaslán upřímný pozdrav doPrahy. Vz menul
též vděčně 7otilstého jubilem přísnivce zemědělatcí a
přítele epolku p. purkmistra Klimeše z Chrudimi,
účastnil se zvláštní deputací svěcení nové budovy ho
apodyňské školy ve Stěžerách, účastnil se robotní
alavnosti v Bezděkově a otevření nové hospodářské
besedy v Srchu. Dále podal smuteční projevy při úmrtí
milené cisařovny a choti předsedy ministeratva a dce
ry vzácného příznivcečeského zeměděletví J. J. kní
žete Karla Schwarzenberka. — Při tom však nepustil
spolek nikdy
naly se 2 schůze župního výboru, 2 schůze komise
zemědělské, 2 schůze komitétu pro zvelebení dobytka,
A schůze kuratoria rolnické školy, 1 schůze redakč
ního odboru, 6 echůzí celého výboru, 9 valných hro
mad, 1 sjezdu východočeského rolnictva, četných od
borových schůzí atd. Ve valných schůzích podal zprá
vu p. prof. Jos. Stříteský „ozařizování rojnických
lihovarů“, „o důležitostípodniků melioračních“promla
vil p. předseda Eckert, „o zalesňování holých etrání“ a
o volbě stromoví pro ně promlavil prof. J. Stříteský.

Paa předseda u promluvil o themalech: Jaké
Hashsstí mají kedálit dobrou ho ni, Bolaík.u
nás a v cizině, Boj mody se zdrarovědou, Stesky ©
tažby čes. rolnictva a j. Pan prof. Antosin Dokoupil
s Cbradimi promlovil: Jak má zaříditi ei účty ho
spodář a h ně, O potravinách atd. Jednatel spole
kup. prof. Sovapromlavil „O nynějším postavení če

ském vyrovnání“. O výsnamu a důležitostihosp. besed
promluvil pan Prášil s Slovo k našim hospodyňkám
promluvil pan V, Schwarz m Pardabic. Veschůzích
mlaveno dále o výsnamu četby a odborném vadělání
pro rolníka a vedeny -táž četné jiné rozhovory, kdež
umluveny následající petice: Vysekému sněmu
království Českého!1. O zřízení vys. zemědál. školy,
výsknmných stanic s reorganisaci rolnických dkol. 2.
O větší dotaci technické kanceláři zemědělské rady, o
decentralisaci téže, o subvence k melioračním projek

tům a o zjednání lovajšího úvěru. 3. 0- uchráleníosnovy a povolení nákladu na rolnickou měšťanskou
školu v Pardubicích. 4. O směnu $ 20. čeledního řá

du. 5. Aby prassenční služba vojenská na dvarokyzkrácena byla, aby absolventi nižších hospodářský
škol jen jeden rok k činné vojenské elužbě povinní
byli; aby nováčkové teprvé 1. prosincem nastupovali,
a abyperiodická cvičení a kontrolní shromášdění v
příhodnější čas se konala. 6. Aby nespravedlivá daň
pozemková co daň státní zrušena a novou apravedli
von osobní daní s příjmů nabražena bylu. 7. Obno
vena petice k říšské radě Orakonsko-nherském vyrov
nání. 8. Velesl. výboru zemskému a velasl. zeměděl
ské radě podán protest proti rozdělení odměňovacích
obvodů hovězího dobytka a dádost na náležité, věci
upravení. Tamtéž, aby plemenné stanice hovězíhoi
vepřového dobytka v zemské donucovací pracovně v
Pardubicích rozšířeny byly a aby přípnatné bylo zmír
něno. 9. Vysokému ministerin orby žádostza subvenci

nisteriu financí o osvobození zástavních listů Hypot.
banky od daně rentové. Od předsednictva župního
výbora učiněny náležité kroky, aby úroky z prodlení
dlužních daní nebyly vybírány s aby dnů pozemková
i starší nedoplatky až do konce roku 1898 rolnictva
bez úroků byly posečkány. Zároveň upozorněno rol
nictvo na vzor reklamace v „Hosp. listě“ chradimském

o odepsání daně zs příčinou fivelních škod. Hoapodářský spolek vyslovil též nejednou trpkou stížnost,
že parlamentární sbory pro zájmy rolnictva téměř ni
čeho nedělají. Na oslavu vynálezce rnchadla Fr. Ve
verky konala ne dne %. března místní elavnost v Ry
bitví, kde na pomník Voeverkůr položen byl věnec.
V pátek,dne 3. t. m. konala se slavnost v Pardubi
cích, kde taktéš stojí pomník Veverkův, na který ho
spodáteký rpolek a městská rada pardubická položily
skvostné věnce. DSE

"Cržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 4. března 1899. 1hl.

přenice xl. 7:60 až 800, žito ul. 6.30 nž 5-70, jedčmeca
450 až 4-90, oves zl. 2-70až 300, proso sl. 450 až
5-00 vikvo el. 485 aš 610, hrachu al. 7'00 až 1U00,
čdačkaul. 1000 až 1300, jéhly sl. 9:00 aš 030, krup
8 76 as 21-—, bramborů si 110 až 000, máko 19 sl.,
lněného semeno 2-60 sl., 100 kg. žitných otrap 5-76 sl.,
1 kg. másla čerstvého 090 sl., 1 kg. sádia vepřového
(80 si., 1 kg. tvarohu 0-14 zl., 1 kopa zelí 000 zl.,
L kope kapusty 0-90 zl, 1 bl. cibule 4:10 al., 1 kopa
drobné sele-iny 180 sl.. 1 bl. mrkve 000 sl,

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

vo středu dmo 15. března ©2. hodině odpoledne:
v diecéením spolkovém domě „Adalbertina“, JiHková tří

da č. 300- I. v Hiredci Králové.
x

Dr.Jam Soukup, Dr.František Beyl,
předseda. jednatei.

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatníka otříbrník,přisežnýsoudníznalecaodhadce
v Hradci Králové

(sv.-Janaké náměstí č. 77)

doporačoje ct. obecenstva svůj hojně zásoben
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravý
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů se zárakou 1—3 roků za ceny

levnější neš všude jinde.

Velkeré vboší jest úředně stoušeno a mačeno.

Správky se přijímají a levně zhotovají, tóž
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za lovné ceny.
Staré skvosty se kopnjí « vyměnňojí.



výborné plátno systému preláta Kneipe, plátno
na prádlo kostelní a soukromé, celolněné da

madly, šátky a ručníky v cenách nejlevnějších.nník a vzorky franko. Ceny mírné,
sboží čeratvé|

Právě vyšlo!"ji
WP" „Družé vydání“

Číslo 6.

„Časových Úvah“
přináší příhodnon úvahu

pro
ow.-postní dobu

„AJ soolálním

významu

zpovědi“
Napsal Th. Dr. Fr. Reyl.

Stran 36. Cena 4 kr. Při objed
návce 50 výtisků po ? kr. franko.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Administrace „Čas, Úvab“ —gpg

,a

úddd99add3

Podporojtedomácíprůmysl.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické zboší vyrobené

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

, ©Wpérovky a žíněnky, 8
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

frano. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Lomnické suchary
=— 1 kg 80 kr., 1— zl., 1:20 zl.

Císařské suchary
1 kg 1950 zl.

Čajovézákusky
L kg 150 zl., 1-80 zl., 230 zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
: 1 kg 200 zl.

Velkývýběr cukrovinek ma vánoční
stromek krabice 1-— zl až 450 zl. a výše.

Velkývýběrdertů fenkrovimek ku bo
stinám a pod.

Poštovní zásilky Jkrát denně od 5 si.počínajeJrankostanice.
Zasílá

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

W“ Nejlepší"SN

lovánkou slvovie
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanskéfirmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

Dekorační malířa poslacovač

JAN BARTA

zlacování oltářů 
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podoblzen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných melých podobizen,

sa jichž správné provedení se račí.
Omy co nejmírnájší. 209

Plány na melby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský,

Pisárna a dílny na Letné, č. 612-VIL.
Sklad Eliščina třída č. 24.

doporučuje uctivě

svéchoalněznámé:Bochy, oltáře, křížové cesty,
jesle, Beží hroby, kříže, kazatelny, zpověú
nice, křtitelny, konsoly, svícny,lustry, pultyatd. dle slohu kostelů“ 265

Renovace starých oltářů a kostelních
. Zařízení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně
franko.

doporučaje

Karel Zavadil,
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše aliněv ohnizlacenéa otřibřenézněseručí
Vlastní výroba umo žňuje veškeré objednávky co ne
levněji vyřídili. Platiti možno též ve lhůtách. Opravyí
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené ge stvrzenímJeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykásati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje ge tedy k za
koupení s opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacikálů, schránek na Nejavě

tější, patenek atd. co nejvíce.

=ta rálinzávod

školkářský

pravé čistokrevné
anglické

v Pamět.

beranovité králíky

niku

u Chlumce

7 měsíců st., párek 10 zl..
Oměsíců st., párek 8 a.

MB*prodá "P
Frant Machač,

kaplan veŽlebech.

nabízí pro zima ajaraf
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.

„Svoji k svému a vždy dle pravdy.“

František Šole,
rukodilné tkalcovství

v Čeveném Kostelci (Čechy)
—= Sokolská třida čislo 6. =—

doporučuje a dodává přímo soukromým odběra
telům v jekostech zaručeně stálých epší druhy
plátenického zboží zvláště pak: plátna čistě Iněná
90 cm široká, plátna prostěradlová 150 cm široká,
Iněné grádle damaškové 90 cm široké, kryzety
bílé na podvlékačky 120 cm široké, šátky kapesní
bilé i barevné, ročníky obyčejné a damatkové
utírky, plátna bavlněná a jiné do oboru toho

spadající zboží.

Vzorky 1 cenník rasýlám na pořádání
vyplaceně.

Ceny jsou velmí mírné. — Obsluha solidní.

Každá 'objednávka vyřidí brat
pošty av každém množství. s"

*poutgvunusfozíndny

Česká a křesťanská firma.

„l soukeník

Jan Horák, vRychnoven,K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
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 bor zvýšení cen!

KUCHAŘSKÁ e
„Až | OŠKOLA

Sepasla Marie B. Svobodova,
ve Zvoli u Jaroměře.

Dílo toto jest co nejlépe doporučeno
ol. uprávami hospodářských i hospodyň

ských škol, a mimo todošlo spisovatelkyui mnoho po
ohvalných uznání, jež souhlasně praví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice lerné, ča
se každé domácnosti vyplatí, ano jedna paní píše, že b
touto knihon nabyté vědomosti nezaměnila ani za 100 zl.
2 že šťastná nevěsta, jíž se do výbavy dostane.

Celá kniha čítá 929 stran velké osmerky
est v komisi pp. Bursika a Kohouta, knibku.
pootvi českó university v Praze.

Krámské cena 4 al. 60 kr; u splsovatelkyně na
sléstní požádání také v ceně mírnější afranko. 291

Stavba. varhan a výroba harmonií
závodu pana

Antonína. Málzra velením dynů
v Hoře Kutné.

Po dlouholetých zkušenostech nabytých v cizině,
doporačujeme se ku stavbě varhan mímo soustav kuželo
vitých, též stroje pneumatické a elekiromagnetické. Mo

dej k nahlédnutí v závodě se nalézá. Veškeré opravy a
předělávky se vzorně provedou. Doporučení po víceletém
užívání pneumatických strojů jsou k nahlédnotí. Harmo
nia vědy hotová jsou na skladě, Cenníky a rozpočty zdarma

franko. voje zánovní vyměněné varhany jsou na
prodej. O přízeň ct. duchovenava prosí

Ant. Mělzra synové.

(Zasláno.)

Umělecký ústav pro malbu na skla
B. Škarda v Brně,

doporučili vwroce 1895 dopisy:
Panu B. Škardovi v Brně!

Děkuji Vám srdečně, udělal jete mi vaší krásnou
prací radost. Doufám, že se malba chválit bude ka
ždému sama. Kóž v brzku, dá Bůh, i ostatní okna
k nám ve zdraví dodáte. Zdař Bůh!

Hroneš, farář.
Bobualavice v Čechách, 1. dubna 1893,

Pan B. Škarda, uměl. ústav pro malbu na skle v Brně,
Nemohu jinak, než Vám za dodaná malovaná

okna pro zdejší kapli svůj nejlepší dík vysloviti. Okna
jsou, co se týče provedení a vkusu v sestavení barev,
velmi krásná a tvoří zdejší kapli nemalou okrasu a
jsou od všech navštěvovatelů obdivována a chválena.
Můj dík ještě jednou a znamenám v úctě

Vilém Heins,.
Tůlnica u Jitie, 20. dabna 1898,

Velectěný pane Škardo!
9 dodanými od Vás 2 okny jsem úplně spokojen,

ano co 8e ohnivosti barev v ornamentální části týče
i v mém očekávání překonán. Ale též figurální část
se musí dokonalou poznačiti, obzvláště se mně líbí
obraz sv. Eugena. Farníci moji jsou překvapeni a
doufám, že se též ku pořízení druhých oken najdou
dobrodinci. S vřelým díkem znamenám

Eugen Matyáš, farář.
Německá Lodenice, 9. května 1898.

Velectěný panel
Okna došla, jsou velice krásná, velmi solidně

pracována, ale rozbitá. Právě obrazy nejvíce. Jsou
na způsob mísy promáčknuta a popraskána. Jen 80
lidní konstrakci jest děkovati, že vydržela v rámci.
Na dráze na bednu hodili asi nějakou těžkou bednu
nebo sud. Co nyní? Oddaný

Filip Homola, farář.
Hnoulice, 18. července 1898,

Veleváženému p. B. Škardovi v Brněl
Vámi dodaná okna sv. Václava sv. Vojtěcha líbí

se jak znalcům tak i zbožným £ lidu pro krásné pro
vedení a ač barovna, jsou přece jasná. Mně pak líbí
se ještě také proto, že pocházejí z ústavu českoalo
vanského a proto na ústav Váš bodu pamatovati,
kdykoliv něco pro kostel *potřebovati budu a také

přiežitostně hodlám ho doporačiti. S díkem a přánímožího požehnání v úctě
Max Jičínský, farář.

Hnátnice u Ústí n. Orl. (Čechy), 23. dubna 1898,



Neš nakoupítesvýchpotřebo- Zá dejte "© ilustrovanýcennníkkřebrojarníselná | Zežkrov“ :
S. Paleš, obchodsemenářský o Aradci Ařálové, |

ORP Týž obsahuje veškeré ovocné i okrasné BNB“ Nepodpodporujtefiremmaďarskýcha volhoně
stromy a květiny. "fi meckých.

který se sdarma sasílá.

Untecký ústav dy odbrnýrakozáod

na umělévýrobky z cementu mall M vd Phabrno 2)a prode.
veškerých stavebních potřebJosef Patzák

v Králové Dvoře n. L

Nejnovější pat. cementové tašky se spodní uzávěrkou.
Provádění veškerých prací z pěchovaného betonu.

Cementové roury všech dimensí, pro atoky, vodovody atd.
Cementové dlaždice ruční i strojové mosaikové též i na způ

sob národního vyšívání.
Cementová prkna ne strópy (místo rákosových stropů).

Čementové duté stěny.
Fagádní ornamenty, přesně dle nákresů.

, Roury kameninové v nejlepších cenách.
Cement portlandský, hydraul. vápno, rákos, lepenku, dehet,

šamotové cihly atd.

Oenniky na požádání zdarma a franko.

7 krát prrními cena- k
mi vyznamenán. okna chrámová

katdého alohu i provedení
80 zaročením práce nejmo
dernějším požadavkům vy

hovující.

Cenníky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

zdarma.

ddozentim
Se K stavební Salsoně,

Alovinka!
.. . $. Lesní inspekce v jšti n. Orl. klade si

KX čistě víněná Látka za čest oznámnti,dev ím na Dříšnáchu VoV jenicv ons;2.ni v,
Ppr PPT F F OPOPFUFŘ || ©Mo0ětemno-| E Aodnikovékanálovétů, rorndkzásobanyjou

hnědé. sklady v Týništi n. Orl. v Častolovicích a na
, Bědovicích.

Vřele doporučitelnálát- Jakost a způmobilost pro techmickou po
A na obleky. třebu ploten zjištína skoněkami při c. k. te

zhotovují se dle pojčebných rozměrů v každé libovolné velikosti zevzorkovaných neb květovanýchkoberců metrových, a sice tak, že figura
keždébo jednotlivého listu hoditi se musí ku vzoru listů ostatních, tal

VEFTFFTYTTTTTTT
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Metr zl. 380. chnologickémmusea ve Vídni, při c. k. jaNa úplný oblek310 cm. vebních úřadech státních a užívá se materiélu

' 1175 “ ě našehou drah a uolavnýchokresnícha obec

ních zastupitelstev,
Vzorek této látky, ja buďtešu lesní

kož | bohatý vyběr mo. Plotny neobvyklého tvrara bu u lesninspekce neb u správy Jomu v Krňovicích p.

S né * Častolovicezaúčelemvčasnéhododánílaskavě
jakosti a v mírných ce- předem objednány.žádáník na- Cenníkyplotenhrubýchi upravených jakož

že hotovýkoberecladný celek tvoří. hlédnutífranko:zašlo. P oob onodokkovýchne pošádání

Ceny koberců vzorkovaných, Prmničeskýzasjl,zárod dodáme.
FESOTA0EBS002005

Ed. Doskočila Lesníinspekoev Týništi n. Orl.
wChocni. XIOCOOOCXIOC

které ku kobercům ollářním použítí lze, jsou následují+
Moberce manilové, vxurné vzorkovrané,na obou stranách « upotřeber

65 cm široké, merr 85 kr., go cm Jiroké, metr 1 zl. 14 ur.

Koberce winěné, dvoustranné ve velmí vkusných. hvězd -svých vzorech
v převládající barvě Červené, modré, bordeaux, zelené, ne: ssláští k úče

lům chrámovým se hodící

———=barvy fialové = —
hg cm Miroké. metr 1 zl. 10 kr

Koberce tapestrové < pevným, šedým <podkem,vzorů krásných,'ne:11
lonových a k účelům? zhrámovým velice vhodných 67cm. Hiroké metr 3 21. 3- KP;

Koberce plyšové, +clice nádherné metr z zl. 60 až 3 zl. 50 kr.

Koberce jednobarevné berdeaux úplnévlněné,silné dvoustranné,ber 1"jakéhokol vzoru too cm široký, metr 2 zl. 25 kr. ex oRo
Vzory koberoů oltářnioh zasílá na požádání franko 40 kusů za 30 kr.

JAN STOUPA V PRAZE Bisk.knihtiskárna.
Václavské náměstí č. 32. 259.3

DNZEHZAEKKNETNE

FEI

hh
bo m]

Dikůvzdání,

Všem pánům, kteří pí
semně neb ústně mně blaho

přejnou vzpomínku věnovali
k vyznamenání, jež Jeho Veli
čenstvo, náš císař a král mně
milostivě uděliti ráčil, vzdá
vám sousedskýa upřímný dík,

V Libnikovicích, dne 6. března 1809.

Jan Grošek,
sterosla obce.

Křestní listy

hdBabd:deg|

 P

VARACETNMTNOTINNNENAÁUMMIANNNIM

Gognac pravý,z italskéhovína,tříletý,1 litr AP“ Založeno 1843. "68

Čognac4vínaovocného,šestiletý,1 litrpo JAN K ALIS,1 al. 75 kr. hodinář a zlatník“ ... ě d K ěž
starou1litrpo80kr. MFRYCO čaje něžnou

Slavic j hojnězásobenýsklad zlatého a stříb. zboží
Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1 hodla kývadlových, kapesních v cenáchmírných

adP

litr po 80 kr. vše jakosti výborné a 80 zárukou.

avšakv cenáchjakostipřiměřených,na- > E a abízízávodnazužitkováníovoce AVE
JUC. Josefa 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 r litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
5 apparátu teče, 1 zl. 50 kr,

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenáchvlastních,

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

ORB*>Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Jiradci Králové — Zod. redaktor Frant. Štábi — fiskem bisk. knihtiskárny v HradciKrálově,

eškeré původní ŠÍCÍstroje
= pro domácnosta živnostníky pA204)4

E5)
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Abeceda náboženství.
V únoru tohoto roku byl v Chrudimi odpra=

ven vrah několika dětí vý . Před popravou dostavil se E němu kněz, aby mu připomněl veliké

pv náboženstvíkatolického.I řekl prý knězi:DynÍ se mám učiti abecedě náboženství? !
Je pravda, řekl to skleslý, nevzdělaný člo

věk. Ale nevěda řekl velice vážné a významné
slovo. — Abecedě náboženství měl by 8e nyní
učiti celý téměř nynější svět. Chorá společnost
lidaká, beznáboženským životem vysílená, vyžilá,
měla by a raději dříve, než později, vrátiti 88
k abecedě náboženství.

Žil před několika stoletími muž, který celý
život svůj a vše, co měl, obětoval povznešení skleslé
mravnosti v národě svém. Náš panovník jmenoje
so jménem jeho. A veliký tento muž byl v sou
kromém životě svém skrovným a jednoduchým ja
ko dítě. Kdekoliv viděl na zemi popsaný papír
svedl jej. A tázáu jsa, proč tak činí, pravil: Jsou
to pímneny, z kterých skládá se jméno — Bůh.

To byla zajisté jakási abeceda náboženství.
Ale jest to abeceda, kterou píší lidé. Jest však
jiná abeceda, která napsána jest jinou rukou nad
hlavami našimi. Ta nebeská tělesa za jasné nocí
na obloze se stkvoucí jsou mi jakýmisi obrovský
mi písmeny, z kterých lze vyčlati to veliké slovo —
Bůh. Bohužel, že jsou za dnů našich přemnozí, ne
jen snad vyvrbelové společnosti, ale právě mnozí
„velikáni“ naší doby, kteří tuto abecedu nábožen
ství čísti nenmí. Základ vzdělanosti klade se do
duše lidské za dob nejútlejšího mládí abecedou,
poznáváním a skládáním plsmenek. A jsou mnozí
a mnohé, kteří a které o mnoho více nevědí, než
skoro jen trochu toho čtení, ale čítají se ke vzdě
laným. A jsou innozí, kteří ovšem o mnoho více
vědí a rozum svůj vybystřili, ale ani ti ani oni tu
abecedu tam na výsostech čísti neumí. Z těch
tvůrčí silou všemohoucnosti provedených obrov
ských písmen slovo „Bůh“ gestaviti neumí.
"A proto nebudiž nám zazlíváno, díme-li:

Vzdělanost doby naší jest právě proto nedokonalá
a působí ve společnosti lidské tak zhoubně, že

mnohé ani té abecedě na výsostech neryučila.
le všech říších dávají si úřady práci a vypočítá

váním, kolik v které zemi jest lidí čísti neumějí
cích Že abeceda dle řečtiny nazývá Be též alfa.
beta, říká se lidem takovým „analfabeti“, jakoby
chom řekli „besabecedníci“.

Za doby novější okazuje se pak, že analfa
betů těchto je prý čím dále, tím méně. Působí to
prý zákon, který nutí do školy. Dobrá,

Ále naše doba potřebovala by něco více.
Státy by si měly vzíti práci 8 počítáním, kolik je
bezabecedníků, kteří neumí čísti abecedu na vý
sostech tak, aby si z ní složili jméno — Bůh.
Myslím, že bychom atrnuli ned velikým počtem
těch, kteří topě a němě chovají se k této obdivu
bodné abecedě. Ale to zůstane vždy a vždy prav
dou: Čím více která říše takovýchto analfabetů
má, tím hůře to v ní vypadá. A proč?

Protože jest ještě jiná abeceda tvůrčí vše
mohoucností vepsaná do duše každého člověka.
Pojmy o dobru a oslém, o spravedlnosti, o práva
a miloardenatví, zvláště pak vědomí, žo za činy
zlé, jest se trestu od kohosi vyššího báti, to jest
ta abeceda náboženství v duši naší, to jsou ty
plsmeny, z kterých skládá se to velebné jméno —
Bůb. A právě v tomto ohledu jest za dnů našich

.Pyemaéno analfabetů. Ano nebojíme se to říci:m více den ode dne vynakládáme na školy, tím
vice je bezabecedníků těch. Hází se sice dosud
slovy poctivost, charakter, lidumilnost, ale již dáv
nó před námi napssl Čelakovský asi takto: Pra
víš, co na tom, že nemluví se o Bohu, jen když
je mravnost. Na to ti odpovídám: (Co na tom,
jestliže za měatem vyschly prameny, jen když je
voda v městské kašně, do níž po trubách voda
teče. — Zajisté velice vtipně zbičoval tu věřící
ten muž moudrost věku našeho, která Be honosí
mravnosti bez Boha. Proto vyprázdňuje se kašna,
že vyschl pramen. Proto mízí mravnost, že vysý
chá v srdcích lidských pramen její, něžná víra
v Boba.

Bolný úsměv vyluzují nám často nynější sprá
vy států. Co to je za starosti s těmi sněmy, 8 tím
vyrovnáním, 8 tím rozpočtem, s těmi volbami?

Co zvláště v našem státě starostí nadělají Ubry,
coWolf a Scbinerer? Coto za starost s těmi školami,
a vojskem, s úřednictvem ? Arozrušení je čím dáletím
větší. Nám se zdá, že blíží se hodina, v kterou divoké
váně, již nyní tolik rozpoutené, udeří ua schá
tralou společnost lidskou a na tak mnohý stát.
A pak? — Pak teprv se začne zoova — 8 Abe
cedou náboženství. Pak teprv badou 8e lidé
včiti čísti ze světa tak podivuhodně zřízeného a
ve svého srdce a svědomí to velebné jméno Bůh.
Co ale přijde dříve ran a bolů a škod?

Ovšem by byl ještě čas. Obzvláště uyní,
když v Rakousku přestala pracovati říšská rada,
byla by vhodná příležitost leccos epraviti. Právě
nyní byla by n. p. příležitost odatraniti ty jisté
analfabety ze stolců učitelských, upraviti školní
kniby, aby študentstvo naučilo se čísti jméno Bůh
v přírodě i v duši své; právé nyní byla by příle
žitost bohopustnému fádění jistého tisku hráz po
staviti; právě nyní byla by příležitost obmeziti
hýření študentů i lidu a za to zavósti křesťanské
svěcení neděl a svátků.

Ale to by nebylo „svobodomyslné“, to by
byla „reakce“, to by byl „klerikalismas“, to by
byla „tyrannie duchů“ a ja< všecky ty fráse zní.
A proto se to nechá tak, jak to běží. Bylo by
k tomu sapotřebí jisté statečnosti a odbodlanosti.
Ale jak je vidět z volného vlastizrádného řádění
Wolfiánů a zasahování Pruska do vašich záležitn
stí, odetěhovalu se statečnost a odhodlanost od nás
do Berlína.

Znám jeden národ. Byl to národ analfahetů.
Přišli k němu z daleka dva Šlechetní a obětovní
muži. Naučili bo čísti v duší to jméno Bůh, složili
mu i abeceda pro jebo jazyk, naučili ho čísti i
v knibách. A tak položili základ k jeho vzděla
nosti. Ale vzdělanost národa toho klesla v sedm
náctém stotetí za dob války třicetileté tak hlu
boko, že se sbledalo veliké množetví analfabetů

v obojím smyslu. ený ten Jid, pokud nevymřel,opouštěl statky, utíkal před vojáky s dobytkem
do lesů a tam se zdržoval. Otevřte leckterou pa
mětal kaihu našich far, bledejte zápisky z konce
sedmnáctého století a naleznete tam, že ve vůkolí
shledáno mnoho lidí —i starců, — kteří nejen že
čísti neuměli, nýbrž vůbec pranic o Bohu nevěděli.
Tak se stal z národa za dob katolických množ
stvím škol i lidových slynoucíbo téměř zase národ
analfabetů. A kdo jej povznesl? Zase to byli ti,
kteří podobně jako druhdy Cyrill a Methoděj za
čali s lidem tím na přemnohých místech a abece
dou náboženství, ale taky s abacedou v knize.

A jak to je dnes? Dnes ovšem analfabetů
z knih je málo, ale i světští, i liberálové zamrkle
uznávají: „Hyneme“. Hyne mravnost, hyne záliba

o věcech vyšších, jsme národem mravně klesajlcím.
A nezabyneme-li vůbec, co pomůže? Nic

jiného, než že musíme odříci se analfabetismu ná
boženského. Ten musíme vybýti z národa a pak
okřeje zase. Jenže práce ta za dnů našich je tím
více atížena, že právě „vzdělaní“ jsou nábožen
skými analfabety aplše, než lid. Přes to však no
amí katolíci zmalátněti. Velikou úlohon jejich jest
navčiti zase vzdělané i lid čísti abecedu nábožen
ství na výsostech i v ardci. Po položení pakzá
kladu, či vlastně po obnovení toho základu musl
se pracovati dále v naději, že národ náš bude zase
upřímně křesťanským a tím isiloým na delší věky.

František Ladislav Čelakovský.

Vátery tomu bylo 100 let,co v městěŠrandy
Dudáke narodil se František Lad. Čelakovský,
český básník, muž pro krásno, pravdu, lidekosť a
dobro vždy zanícený. Rodné jeho město Strakoni
ce podobně jako jiná česká města byla z polovi
ce poněmčena. Sedlák Frant. Vazák vylíčil smut
nou dobu tehdejší ve; zpomínkách svých těmito
dojista pozoruhodnými slovy: „Ukratnosťtatarská,
turecká, týdenní práce na vrcbnostensl:“m statku,
ukrácení zdraví, obloupení gruntů selských, ztráta
rodů, zkrácení celého národa, stupilosť lidí, cesta
k podvodům a lstem, nedokonalost víry, záhuba
dobytka, veřejná morní ráná“ a přední buditelé
národa pochybovali o budoncnosti jeho tak, že
sedmpatriarcha Dobrovský nechtěl více česky psáti'
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Sám Jos. Jungmann ještě roku 1827 trpce naří
kal na rostoucí postup němčinyvoleje: Nám Se do
stalo (o kéž se mýlím!) býti svědky a pomocní
ky konečného mateřňtiny zabynutí l" Čechem býti
a česky na ulici hovořiti bylo příznakem nevzdě
lanosti. Krásná řeč česká měla jediný útulek pod
doškovými střechami. Odtud vyvedli ji jako spa
pilou nevěstu a úplač ke platnosti přivedli budi
telé naší, kteří nežistně pracovali, apoštolovali
šíříce lásku k české knize, úctu k řeči mateřské,
láska ke vlasti a národa. A mezi tyto buditele
patřil i František Ladislav Čelakovský.

Gymnasiální studia odbyl Čelakovský v Če
ských Bodějovicích a v Písku. Studiemi těmi na
stala jemu doba strádání, utrpení; od nich neměl
na růžích ustláno až do mušných svých let. Jako
student bydlel s Kamarýtem, k němuž přiloul
láskou upřímnou, v níž všechny své dojmy, své
tužby a city sděloval. V Písku byl profesor UAle
mezi prvními, kteří v něm vzbudili lásku k jazy
ku mateřskému. Po odbytí humanitních studií v
Písku utužil domu ve Strakonicích přátelství 3
Plánkem, horlivým vlastencem a mistrem stolař
ským, jemuž roku 1817. z vděčnosti věnoval svou
první českou báseň. Vlastenec tento má o směr,
jakým se Čelakovský později bral, velké zásluhy;
s of byl Čelakovský již jako mladý studentik
od r. 1814. ve styku, s ním besedoval o vlaste
nectví, od něho si vypůjčoval kniby české, od
něho přiučoval se nadšení vlasteneckému a prácí
vlastenecké. Takto na práci vlasteneckou jsa při:
praven přibyl roku 1817. na filosofická studia do
Praby, kdež s Kamarýfem, s níž opět bydlel,
snášeje s ním bratrsky bídu a nouzi, záby se
dostal mezi přední vlastence a buditelu české.
Václav Hanka vystibl brzo důvtip jeho a zname
naje jeho náklonnost k různým památkám národ
ního básnictví, zejména k písním a příslovím, ja
kož i ke studiu jazyků, byl mu nápomocen radou
i skutkem a tak si ho záhy získal; obeznámil jej
též s Jumgmannem, který pojal upřímnou lásku
k nadějnéma pracovníku národnímu.

Čelakovský chtěl se věnovati professuře, ale
na studia univeraitní nebylo peněz. Čelakovský
musil se státi spisovatelem a vychovatelem. Roku
1821 zakázala mu censura vydati první sbírka
jeho básní. Podobný osud měly Slovanské národ
ní písně, nebot přísnému censorovi nelíbily se
nasbírané národní plsničky o Káči, Máři, Andulce
a Jeníkovi. To začal pracovati Čelakovský o
„Mudrosloví národa slovanského v příslovích““
R. 1829 vyšla nejvzácnější a nejvelkolepětší bá
anická práce Čelakovského „Ohlas písní ruských“,
po nichž výšel „Ohlas písní českých“. Deset roku
později vyšla „řůše stolistá“. František Palacký
byl nadšen vynikajícími pracemi Bobem nadaného
českého básníka. Řízoébyly Epigrany Čelakov
ského, v nichž tepal polovičatosť českého literár
ního života. Než nadělal si jimi mnoho nepřátel,
takže psal příteli knézi Kamarýtovi: „Viděli, že
u nás na satyru o 100 let brzo, zůstaňme tedy
při selankách; ale proto však ještě „Hromotluk“
(časopis r. 1824 vycházející) se nevyhromotlučil“.

Dobře působil Fr. Čelakovský při Úřadních
Pražských Novinách jako redaktor zábavné pří
loby „Česká včela“. R. 1835. stal se suplentem
jazyka českého a literatury při pražské universi
tě, ale pro posudek o carském přípitku ztratil
redaktoratví i suplenturu. Z nouze přijal r. 1842.
professnru slovanského jazykozpytu při universitě
ve Vratislavi. Zde mu umřela žena i dítě, proto
Be cítil v Prusku vybnancem. Ve Vratislavi do
dělal Čelakovský „Muwdroslovínároda slovanského
v příslovích“, dílo to jemuž nebylo rovného v ce
lé Evropě a jímž ukázal původní kulturu slovan
skou. Na 15.000 přísloví a pořekadel snesl ta
Čelakovský, a dokázal jimi slovanskou svéráznosť,
původní kulturu a národní samobytnost naši.

U přílžeitosti oslavy 500letého trvání pražské
university r. 1818 byl Čelakovský, právě když se
chystal k doktorátu v Německu, jmenován uni
versitou pražskou čestným „doktorem filosofie a
roku následujícího povolán na tuže universitou
jako první professor slovanských jazyků.

„ Všeslovanským počátečním čtením“ a „Ote
ním o srovnávací mluvnici slovanské“ — toto dílo
vydáno bylo Českým Museem po smrti jeko r.
1853. — projovil Čelakovský svůj hluboký duch
v jazykozpyta, což platí zvláště o posledním 'e3o



dile. Šafařík napssl v úvodu k němu, že zvěčnělý
ve svó skrogností sám na smrtelném loži sobě
nepřál, aby dílo nedokončené vyšlo, ale Sbor Ma
tiční uznal za povinnost je vydati, kdyště již do
končené částky mlarnice, totiž zvukosloví a ze
tvarosloví nauku o sklonných částech řečí, samy

json znamenitým celkem. Čelakovský chtěl ntvořiti ze hlavních slov nářečí celek a porovnati je
vědecky. Šafaříkplše dále, že „každá stránka,
každé obvětí zřejmě nese na sobě rár hluboké a
rozsáhlé samostatně nabyté známosti nářečí slo
vanských a některé plnějí vypracované Články, jako
o časoslovu, pečet tvůrčího ducha.“

Vedle uvedených velkých epochálních prací
vydal Čelakovský ještě přečetné práce menší,zvláště
kulturně-historické studie slovanské v Časopise
Českého Masea, vynikal též jako bystrý kritik děl
starších i novějších a zvláště divadelních ber, kdy
byl r. 1849. soudcem v posuzovací komisi.

. Ač z Vratislavi s největší radostí vracel se
do Prahy, nenalezl v ní hledaného klídu a útěchy.
Naopak byl tehdejšími poměry pražskými nanej
výše roztrpčen, jak to vysvítá z jeho listu ze dne
2. února 1851, v němž trpce si slóžuje ua spole
čenské poměry, „za nichž prý všichni jako vlci,
každý jinam do lesa utíká“ . . . „Zlaté časy bra
traké Jungmannova věku ty jsou ty tam! a věru
litoji, že jsem se do Praby z Prus hýbal.“ Po to
Jika eklamáních stal se nesdílným; žil jen svému
ideálů: práci slovanské, kráse a pravdě, až po
strastiplném životě, uštván a utrápen dne Ď. srpna
1852 klidně vypustil svého velkého, šlechetného
ducha. Na něm splnilo ge, co sám pěl:

„Tu blahosť bohů pěvci zaslíbenou
dosíci lze jen utrpení cestou.“

Čelakovský byl hlasatelem pravdy, dobra
krásy; zavrhoval násilí, nenávist, byl křestanem
v nejšlechetnějším slova smyslu. Své náboženské
přesvědčení projevil bned r. 1823., když dopsal
Kamarýtovi: „Žádná věc v posemskoslé ani me
může nahradité a dáti blaženost, kterou v okam
šicích některých (ani jim jméno nevím) pociťují,
přemýšleje a rosjímaje o bošských věcech a modle
se k Bohu; toť právě duch Boší nade mnou —
ó by slále sápas tento trvati mohl! | Jsouce opu
šťění, těškostmí trápemi, teprv snáme, co nalezáme
v Bohu — ó ubohý — ubohý, komu talo útěcha
chybí. Pomávám, jakou blašenosťpřipravuje Pán
pokorným v duchu a chudým.“ — Svědomí bylo
Čelakovskému rozhodujícím ; odtud jeho dokonalost
a hloubka, pevnost a karaktér, jejž ani zloba lid
ská, ni neštěstí a trampoty nezviklaly. Povahu
jeho velice pěkně osvětlují slova, ješ napsal vo
72. básní své „Růže stolisté“, kde pěje:

„Za ctnost odplaty nežádej,
Za kořist celou pokládej,
Tvůj li šlechtí zemský byt,
Mravní shoda, krasocit.“

Čelakovský byl přítelem tiché, neunavné,
lodné práce, k níž stále ponoukal, Básník „Oblasů“
yl však také celým a ryzím Slovanem, ale toužil

p jednotném Rakousku, které by bylospravedlivovšem svým národům. Národu českému oznával
za nejprospěsnější dušení jeho povznešení a když
přijel r. 1835 císař Ferdinand V. do Prahy Vital
dobrotivého našeho krále básní: „Škož se dotkoi
Tvoje oko, vchod jim přej do českých měst!“ A r.
1847 napsal: „Jen ještě školy české a pak máme

vyhráno. O tuto věc by ae každý občan... co
nejhorlivěji měl zasazovati. Budou-li školy, budou
i úřadové potom čeští, jedno bez druhého nejde.“
A slova ta jsou ještě dnes zlatými!

Po emrti teprv se ukázalo, jak oblíben byl
Čelakovský a jak byl jeho význam oceněn. Nejen
protessoři a studenti, ale nesčlslný lid doprovázel
8 obnaženou hlavou básníka „Růže stolislé“ a
„Ohlasů“ ua Olšany ke věčnému odpočinku. Tam
uložen byl vedle svého drahého otce Jungmanna.
Synové jeho stali se po příkladu velkého otce pil
nými, nezištnými pracovníky ná národa roli dé
dičné; jsou to: professor Čelakovský, věhlasný bo
tanik český a náš právní dějepisec, dr. Jaromír
Čelakovský, obětavý předseda Ústřední Matice
školské, která věrně plní odkaz Františka Lad.
Čelakovského, jenž tak dojemně k nám volá: „Jen
ještě školy české a pak máme vyhráno".

Porovnávajíce vykonanou práci Čelakovského,
bezděky tane nám na mysli otázka: co by byl vy
konal, kdyby mu život nebyl strpčován rodáky
vlastními, zlým osudem a kdyby nebyl předčasně
zemřel! Byl buditelem, vychovatelem, překladate
lem, episovátelem, novinářem,esthaetikem, básníkem,
filosofem, jszykozpytcem — elavistou, univ. pro
fessorem, kritikem, lidumilem. Obdiv a úctu vzbu
zuje tak všestranný duch český. Učme se od něho,

Kk jj příkazy a národ stane se takovým,Jej myslilvelký jehosyn, Franti ;
slav Čelakoský. P Jeho syn, František Ladí

Dr. Antonín Lenz.
Zmínili jeme se stručně o 7atiletých narozeni

nách, které „slavil dne 20. února t. r. Solezaslonšilý

probošt kapituly vyšehradské, vysoce důstojný pánr. Antonín Lenz. Jako velká většina českých
kněží, vyrostl též náš oslavenec z poměrů chudých.
Otec jeho byl šafářem na dvoře knížete Schwarsen
berga a Petrova dvora u Netolic, kdež se Antonín

Lenz nparodil. Otec zemřeloslavenci sáhy, takže htento sni nepoznal. Avšak venkovaké mstička,
a dobrá, věnovala synáčka svému veškerou péči a
dala mu pevné sáklady pro život. Antonia Lens dán
byl do nezbytných tehdy německých škol a pak vatou
pil do česko-bodějovického gymnasia, kdež sněkolika
žáky jal se pilně vati český jazyk, k němná za
hořel láskou tehdy neobyčejnou."Odbyv mataritní
zkoušku s prospěchem výtečnýcm, vstoupil r. 1980 do
semináře v Českých Budějovicích, kdež působila řada
vynikajících vlasteneckých kněší.

Po svém vysvěcení za kčze poslán byl Antonín
Lenz roku 1854 ze kaplana do Jílovic, kdežse oddá
val v prázdných chvílích pilnému stadiu. Nesapome
natelný biskup vlastenec Jam Valerian Jiraik, který
položil pevný a merosborný základ ke konečnému po
češtění jihočeské metropole, oblíbil si horlivého E
plaza a dovolil mu také, aby se odebral na filoso
fickou fakolta do Prahy a připravoral se tam na pro
fessura odboru mathomaticko-fysického. Nadšený knčs
zatoužil však brzy po správě duchovní a tak se do
stal do Deštné n Soběslavi, kdež po dnes jeho přítel,
známý český básník a malíř, děkan Bedřich Kararýt

působí. Kaplan Antonín Lens působil horlivě ve správěnchovní a něžně přilnul zvláště ke školní mládeši
sobě svěřené. Ačkoli byl pracemi duchovní přetížen,
věnoval ee Lenz 'přecs velmi pilně bohosloví a
podrobil se na bohoslovecké fakultě v Praze přísným
zkouškám s výtečným prospěchem.

Roku 1861 povolán byl od biskupa Jirafka na
bohoslorecký ústav do Českých Budějovic, kam Jiraík
povolával nadané a osvědčené kněze, aby jemu a jeho
diecési odchovali duchovenstvo vědecky vycvičené a
vzdělané.

Zde měl dr. Lens vítanou příležitost v studiích
bohosloveckých pokračovati, což také avědomité činil
a byl roka 1866 na doktora bohosloví povýšen. Dr.
Lenz s dobrým evým přítelem dr. Antonínem Skočdo
polem, dalek veškeré tvrdosti, přece neoblomně- stál
na přísném stadiu svých čáků, kteří mu vděční jsvu
za vědecký výcvik a vzdělání.

Professor Antonín Skočdopole byl tehdy se sta
rými vlastenci dr. Grůnwaldem a velkoobchodníkem
Zátkou duší českého veřejného života, a stal se brzy
nato hlavním redaktorem „Bndivoje“, vůdčího a téměř
jedinéha to orgánu na českém jihu. V českých spol
cích byl hybnou a tvůrčí silou, avšak nezanedbával
při tom písemnictví bohosloveckého, Profes. Lenz pa
třil k horlivým jeho přátelům a se zdarem začal pra
covati na poli literárním. Veškerá skoro spisovatelská
jeho činnost věnována by'a obramě církve svaté, jíš
zasvětil svůj život. Prvé práce jeho jsou umístěny
v „Časopise katolického duchovenstva“.

Z prvních jeho větších spisů zasluhuje zvláštní
zmínky ostrá a vílězná polemika s Alfon. Šťastným,

jenš v letech čedevátých a sedmdesátých až do kednosti prováděl zásady kvetoucího liberalismu. Dů
uledně, vtipně poráží blýakavé prskavky liberální ze
jmá ve episech „Jan Brázda, sedlák ze Zlámané Lho
ty“, „Filosofie Jana Brázdy o nesmrtelnosti duše“,
„Učená rozprava Jana Brázdy o jsoucnosti Boží“ a
jiných.
jn Spieovatelskou avou sláva založil dr. Lenz vše
obecně známým svým spisem „Učenímistra Jana Hasi“,
o němž i jeho napřátelé a odpůrci doznávají, še jest
psán a klidem u k Husovi spravedlivě.

Od té doby zůstala doba sklonu XIV. a XV.
století studijním polem pilného pracovníka, který po
hrdaje tištěnými, již často opakovanými frósemi, 56
stonpil v archiv, vzal do rakoa rukopis a pokad možná
originál (prvopie), aby samostatně bádal, pracoval a

il.
Této píli děkuje literatura naše za episy, které

nepozbudou nikdy ceny.
Spisy jeho vyvolaly bouři i odpor, Čímž doavěd

čena jich působnost. Jsou to zejmena spisy. „Učení
Petra Chelčického o Eucharistii", „Vzájemný poměr
Petra Chelčického k Jednotě“, „Apologie sněmu Kost
nického“ a jiné menší obrázky © téže době jednající.

Podvacítiletém professorování zvolen byl dr. Lens
r. 1881 za kanovníka na Vyšehradě a po smrti u vděčné
paměti národa českého žijícího Váci. Štulce stal se
proboštem dne 10. prosince r. 1887. Na sklonko roku
1888 povolán do sněmovny panské. (d té doby patřil
také k horlivým spolupracovníkům „Čecha“ a redaktor
tohoto listu byl vp. dp. proboštovi povděčenza mnobý
vzácný příspěvek. Roku 1889. « 1890. zasáhl vdp.
probošt nejednou účinně do sněmovní debaty a známa
jest jmenovitě jeho řeš o Janu Husovi, v němě sice
plně uznal mravný jeho život a šlechetné snažení, ale
zároveň s důrazem vytkl blndné jeho nauky, které by
byly musily důsledně vésti k rozkladu a k zhoubě
českého národa,

Probošt Th. Dr. Lenz jest obrancem učenícírkve
katolické prvého řádu a spisy jeho jsou vydatným
pramenem pro jeho pokračovatele. Strannická kritika
odměňovala se badateli nad jiné evědomitému proná
sledováním a potupou,neš soudný katolík jest
jubilanta povděčen sa práce jeho namáhavé a nad
jiné cenné.

Dr. Antonín Lenz vykonal velmi mnoho prochu
dinu, věnoval tisíce na ústavy dobročinné. Slechotná
a dobrá povaha učinila probošta Lenze milým všem,
kdož mají přílešitost e ním jednati.

Proboštdr. Antonín Lonekráčelvědyv 816
pějích biskupa Jana Valeriána Jirsfka a nese
menutelného moravského vlastence a spisovatele, ka
novníka Františka Sašila. „Pro Boha a krále, pro
církov a vlasť“, jest jeho heslem a proto může se
Sušilem říci:

„Dvé krásek spanilých duše mé ovládlo stánek,
zemeká jedna, druhá s výšiny pošla nebes:

Církev a vlasť — ty v mojíchmilojí sester
ských neňadrech, každá půl, každá má moje srdcecelé 1“

Probošt dr. Lenz bude zajisté jako dosud stále
přispívati k oživení katolického vědomí v mileném ná
rodě našem, Bůh nám její zajisté dlouho ještě zachová
a proto voláme další jeho působnosti: Mnogaja

0 ZPrahy,due8.březaa1099.
Jeho Excellence, předseda ministerstva br.

František Thun mluvídoes jen s dvěmače

skými poslanci: s Ja drem Englem a Pacákem.Ti ostatní tedy o aktualnípolitice mnoho nevědí.
Hrabě Thun těší se dosud plné a nortenčené dů
věte Jebo Veličenstva, ale postavení jeho není

za panujících poměrů pevné. Gautechovo
jazykové vařízení, čili pětačtyřicetiprocentová „če
ská vymošonost“ považuje se dnes i mezi
mledočeskými poslanci za neudržitelné. Nedove
de-li je brabě Tbun směnit, tedy půjde vzdor vy
soké svá oblibě u císaře.

AČ 8 to oficielně popírá, změnily se přece
politické poměry v naňem mocnářství v posledním
měsíci důkladně. Jak se v zasvěcených kruzích
praví, obrátil pozornost mocnářovu nu Kolomaza
Szella točně placený ředitel jižní dráby, baron
Chlnmecký.

Pán tento pravil sica jednou zamlouvaje se
bodrým Hanákům, že nenosí „červeny gatě“,
ale 74 to, ža má čorvené srdce. Známo, že toto
červené srdce Říkovického pána pro bíločervený
prapor s českým dvojocasým lvem nebíje, sle že
by nás radéji s Plenerem mrskalo škorpiony. V p
litických kruzích se nepovažuje za nemožné, že vlivy
barona Ublumeckého v kruzích rozhodujících, ge
neralských a byrokratických budou pracovati proti
nám nyní s mnohem větším úspěchem než-li dří
ve. Baron Chlameeký vymění sice sotva stkvělý
plat generalního řiditele jižní dráhy za méně vý
nosný plat předsedy ministerstva, ale pravděpo
dobno jest, že by na toto důležité místo posadil
rád Carlosa Aneraperga, jehož mluvčím ministrem
by byl asi moravský místodržitel, caron Spena
Bodeu.

Až dosud musil věnovati císař voškera svou
pozoraost politickým záležitostem uherským. Nyní
vládnev Uhrách Kolomann Szell, přítel Chiu
meckého, a opírá se o tak velkou a jednoiitou vět=
šiou, jako žádný liberální ministr před vim. Též
oposice přijala jmenování Kolomana Ssella ministr
presidentem se zadostučiněním. Z toho 8e dá s0u
diti, že nebude dělati Szelluvi vážnou vposici, ne
boť vždy nové známky nasvědčují tomu, že Ma
daři i tentokrát zahráli si vůči Vídni ne zařivé
Indiány, že se na pobled skalpováli tomahavky
jen proto, aby na Rakousku a Vídni tím více vy
nutili, Kolomann Szell vytasil se také hned v prv
ní dny své vlády s požadavkem, aby smlouva 0 spo
lečné rakousko uherské bance prodloužena byla
až do r. 1910., kdežtu Ubři mají míti po r. 1903
neb 1904 právo utvořiti sobě vlastní celní a ob
chodní území. Ministr Thun a Kaizl vším právem
se proti tomu vzpouzí, neboť proč by naše polo
vice říše iněla poskytovatí Uhrám fiaanční a úvěr
ní výhody ikdyž by již společné obchodní a celní
území přestalo? Na spory mezi Tbunem a Szellem
musíme býti připravení. Že by Szell raději dělal
vyrovnání a německými liberály, kteří již r. 1866
hravě svolili k rozdělení Habsbnrgské říše, kdož
by o tom pochyboval?

Dále si nesmíme tajiti jinou věc. Naše roz
hodující kraby pohlížejí s teskoými obavami na
huutí velkoněmecké a protestantské mezí rakou
skými Němci. Nyní jest císař vůči Ubrám úplně
volný a jest proto přirozeno, že se začíná tím ví
ce zajímat o politické události v této polovici říše..
Dá se očekávati, že vídeňská vláda a rozhodující
kruby učiní vše, aby rakouské a zvláště české
Němce přivedli zpět na zákonitou půdu parlamen
tární Jest málo naděje, že se to stane za součas
ného prospěchu našeho.

A vůči tak vážnýmpotom událostemmáme mezi aktivními českými politiky jen maló
muže, jen maloulinké politiky, kteří se bojí pří
štích událostí asi tak, jako se bojí malá myška
uhranutí kaselačné kočky, která chvějící se a na
útěk a obranu ani nepomýšlející myšku surově za
kousne a pozře.

Pan dr. Kramář si neví vůči hrozícím nám
událostem jiné rudy, leč postaviti se opět na půdu
punktancí. Jaký však je rozdíl mezi rokem 1890
a 1899! Roka 1890 chtěli se Němci 8 námi vy
rovnati, chtěli svoliti k směně volebního řádu,
kterou se nám sabezpečovala na zemském sněmu
navždy většina, chtěli připustit, aby Čech i Němec
v celé zemi došel plně svého práva, kdežto nyní
chtějí míti část území, kde by Čech v tomto krá
lorství nebyl práv. Roka 1890 těšili se Němci
plné přízní vládní, kdežto proti Staročechům se
stavěla z předu vláda e ze zadu do nich mlátili
bezohledně Mladočeši. Ne o spolužití se Staroče
chy a klerikály, ale o úplné jich vyhabení se

adočechům tehdy jednalo.
Mladočechům se podařilo připravit Staro

čechy o důvěru národa a těší se does plné přízní
a podpoře vládní, ale za to nechtí teď Němci o povol
nosti- ani slyšet. Nechtí býti na sněmu v menšině,
žádají administrativní rozdělení Čech, nechtějí nám
přisnati absolutní rovnocennost ale pouze relativní
rovnoprávnost, t. j. pouze tam, kde žijeme ve
většině. Zpupní Čechoněmci činí tak přemrštěné

pořad ky proto, poněvadě mají velkou oporu vonutí všeněmeckém.
A s tím vo vídeňských kruzích rozhodujících

počítají dnes více než-li nám milo. Dne 27. února



přiznal to zcela rozhodně pam dr. Engel v tajné
schůzí zástupcůčeských útran, s nichi za
etoúpeni pouze radikálové, sdružení zemědějské a

Hlochtici. Za mladočeskod stranu tam byli pp. dr.
Epgel, řiditel Sehnal a Prokop Gréjr, za národní
dělníky Klofáč, Klečák a Jirásek, za živnostenské
edružení p. Brůša, Kratochvíl a Šsfr, za pokro
kúře socialní p. Hajn, Hubka a Klouda, za Staro

thy p. dr. Baštýř, za křesťanské sociály Dlouhý
Pokorný a Myslivec, kterýšto poslední přeje vi
také spoluúčastenství. mezinárodních socialistů.
Schůze byla narafičena redaktory Národních Listů,
Klofáčem, Grégrem a Evglem, Tento mluvil o po
Jitické sitnaci téměř rám — od půl 9. až do půl
12. hod. Líčil polítickou situaci velmi pochmurně
Rozhodující kraby u nás zosjí jako antičtí brdi
nové věštby bohů o své zkáze, hledí jí uniknouti.
ale činí mimoděkvše, aby neblahá věštba se stala
skutkem. Konečný výsledek bude prý, že se octne
naše říše pod ochrannými peratěmi hobenzollern
ské kukačky. V této kritické době nevidí p. dr.

jaj Jediné spásné myšlénky, potomek Hasů,ižků a Táborů nevidí upásn v mužném činu ale
ve strachu volá jen po avornosti českých stran.
Jak čeliti příštímu nebezpečí, jak nadchnonti celý
český národ k nadšenému výboji a odboji, o tom
bývelý táborový řečník ani nemukl. Nových my
šlenek, nových činů, nových cest vůdce mlado
české strany nezná. A tu se tážeme upřímně
všech věrných Čechů: Co.nám pomůže jednolitost
a svoruost pod vedením mažů, kteří neví kudy
ven ze alepó uličky, do které sami celý národ ve
své strannické zaslepenosti zavedli?

Ano, v době kritické schází nám velký muž,
8 velkou myšlenkou a mužným činem

testantismu. Což, abychom 8e my proti němu orga
nisovali pod praporem a v táboru katolictví? In
boc uigno vince8| — oznámilo před více než
1.600 lety znamení nebes. Pod praporem katolictví
spojena byla nynější většina na říňeké radě. Nuže,
přestaňte osnovat pletichy a bouře proti katolictví
v Čechách, pak bude krab pravice tím pevnější,
její odboj a obrana tím mohutnější a nezdolnější.
Jen to zkuste v Čechách!

Politický přehled.
Český oněm sejdese tedy přece 14.března.

Mnoho ovšem nevyřidí, neboť vláda nepřipustí,
aby český sném V nepřítomnosti Němců jednal
o politických záležitostech, n upravení volebního
řádu, o zákonu kuriatním, o zřizování škol pro
národní menšiny, o státoprávní otázce a o krá
lovském poselství atd. Českýsněm v příštím za
sedání vyřídí zemský rozpočet, pojedná o pozem
stění průmyslových škol, o upravení právních po
měrů industriálních učitelek. Dále bude jednati
bezpochyby o upravení učitelských platů, protože
četní poslanci se bojí o své mandáty a sgitace
učitelů pfi příštích volbách sněmovních. Co se

„týká Němců, tu prý český sném učiní rozhodnutí,
které bude čeliti proti vrácení a nepřijímání če
ských přípisů zemského úřadu samosprávnými ně
meckými úřady. Zda-lí se vyřídí některé naléhavé
potřeby zemědělské, o tom panuje dosud mlhavá
nejistota. Vládnoucí straně v národě nepodařilo
se tedý zvýšili váhu zemského sněmu a možná,
že se lam bude zase jédnati o kokotici a podob
vých podřízených otázkách,

Splynmtínárodní a Jiberální strany
v Uhrách. V sobotu vstoupila národní strana
do klubu liberálů. První skupina maďarských oná
rodníché poslanců vcbázela do místností liberál
ního klubu pod vůdcovstvím dřívějšího presidenta
Ferdinanda Horanszkého. Kalvín Štěpán Tisza
potkav bývalé své odpůrce na schodech, otevřel
obě veřeje sálu a volal na liberály: zde vám při
vádím »národní stranu«, Příchozí uvítal srdečně
předseda liberální strany baron Podmanický. Dru
hou skupinu národních přivedl agrární hrabě Ale
xender Karolyi a Szent Ivanyi. Bývalí odpůrci si
tiskli ruce, jen někteří „zapřisáhlí« měřili se ne
důvěřivě, Hrabě Vojtěch Apponyi, na nějž dříve
katolíci tolik spoléhali, brabě Štěpán Karolyi,
hrabě Bedřich Wenkbeim atd. ovšem vstoupí teké
do klubu liberálů. Splnilo se tedy úplně očeká
vání Desidera Szella. Nynější předseda minister
stva Koloman Szell opírá se tedy o stranu 370
mužů silnou, mezi nimiž je 32 národních Maďarů
a 33 Chorvatů. Tuk silnou nebyla liberální strana
v Uhrách nikdy a Koloman Szejlovládá úplné
situaci v Uhrách a hlas jeho bude silné vážiti
v Rakousku. Uberští katolíci jsou o jednu trap
nou zkušenost bohatší, Nyní vědí, co mojí o ka
tolictví jistých pánů souditi; nyní vědí, že i ka
tolictví používají někteří k osobním svým účelům.

Španělské miniuterntva bylo sesta
veno v sobotu takto: Silvela předsednictví a za
hraniční záležitosti; Dato vnitra; Villaverde finan
ce; Duran justici; Polavicje válku; markýz Pidal
veřejné práce a osady; Cemara námořnictví. Pre
sidentem senátu se stane marštlek Martinez Cam
pos a presidentem kortesů se stane bratr ministra
Pidala. Liberální časopisy označují n vou vládu
za zpátečnickou a novokatolickou(?) Konservativci
doufají, že se nové vládě podaří zavésti různé
opravy. Prvním činem nové vlády bylo, že zaste

veny platy všem bývalým ministrům, protože po
náhledu vlády musí oprava započati od hlavy.
Nová sněmovna sejde se asi v polovici květnu.
Prefektem v Madridě stal se Liniere.

Drobná obrana.
Evanjelický časopis „Hus“ závidí

Němeům. A co? Ina wolfiánskou štvanici s kři
kem: Pryč od Říma. Na něco takového se prý
národ český nesmůžel — „Hus“ tedy lituje, že
těch křiků u nás jest ještě málo, a že 5e se strany
české nepadbání Prušákovi! — Při té příležitosti
upozorňujeme dvojetihodné pány od „Husa“ aspoň
ba Jeden blud v dotyčném článku jejich obsažený.
Blud ten záleží v jejich tvrzení, že katolicismus
„Deuspokojuje ardoe svým formalismem a svou
lexuosti — příliánou volností — která podrývá
pravou iravnost“. — „Hus“ tedy zase jednou
zabředl do svých starých předsudků a podle sta
rébo nezpůsobu svého uráží katolické náboženatví.
Ubozí pánové! Formalismus — obřadv — konal
sám Kristus Pán, ale právě tím domnělým forma
lemem k. p. mytím nohou chtěl vniknouti do

ardce lidského. Ovšem nedělal jen „formalismug“,
A katolická církev rovněž nedělá jen „forma
lismaa“. Naopak! My věšickni, kteří katolicismna
z visstní zkušenosti známe, víme, kterak právě
on 3 největší rozhodností, ale teky s velikou mocí
vede duši až ku vniterné obnově člověka, k od
feknutí se všeho Bohu a Kristu odporného, ano
až k činnému milování jeho, Kdo tento blahý vliv
katolicismu sám na sobě zkasil, musí vás — páni
— jen litovati. Mluvíte skutečně jako slepí o
barvách. A co se týká laxiemu, který se neostý
cháte nám vyčítati, tu jest zase pracý opak toho
pravda. Právě od vás k nám přestupující lidé
povídají, že katoliciemus je přísnější. Zase
máte jen ové protestantské brejle na svých běl.
mem zakalených očích. Páni, nemluvte. 0 tom, če
bo jste nezkusili a Čemu nerozumíte. Karikatůru
katolictví máte za katolicismus a proti té karika
túře bojujete. Jaký „laxismus“ panuje unás, po
znáte u. p. £ jedocho skutečného případu. V Pro
sečí žil a působil vašeho vyznání kazatel Kadlec.
A ten obdržel jedenkráte od katolického faráře
deset zlatých. Nerozuměl celé té věci a přišel se
tázat, co to znamená. A bylo mu řečeno: Jeden
katolík — ne 2 naší obce — chtěje své svědomí
dle naší víry uvésti v pořádek — vrací vám pe
nize ty. A pan Kadlec se rozpomněl, že kdysi —
nejspíše na jednom nádraží — ztratil skutečně
peněženku asi s deseti zlatými. — A ještě jedenpřípad—VC....viciuL... . eposlou
cbal jeden občan ovanjelík postní kázaní katolické.
I přišel pak ku katolickémufaráři A ..... vi.
Z podkabátu vytábl řetěz od vozu a žádal faráře
katolického, aby jej tajně jistému občanu odevzdal.
Byl patrně kradený. [ pravil mu farář: Jděte si
s tím k vašemu pánovi. Člověk ale odvětil: „K to
mu nemám důvěry“. Farát katolický tedy ten úkol
převzal a tázel se jen, co evanjelíka k tomuto
činu přivedlo. I vyznal, že poslouchal postní ká
zaní katolické a slyšel, že neplatí v takovémto
případě ani jen lítost, ani jen zpověď, ani coko=
liv jiného, nýbrž že se odcizená věc musí navrá
titi. Tak, páni, to je ten katolický „laxisemus“. —
Je-li taky u Vás, nevím; já jsem aspoň o tako
vémble „laxismu“ u evanjelíků nikdy neslyšel.
Vidíte snad z těchto dvou případů, jak se klamete,
jak katolické náboženství výborně znáte, a jak
nám — utrháte.

Drobné zprávy.
Biřmování v Hradci Králové. Žákům

středních zdejších škol bude adíleti ndp. biskap Edvard
Jan svátost uv. biřmování ve středa dne 15. března

b. r. ve chrámu Páně sv. Docha o 10. bodině dopol.
Přednáška. V jednotě katolickýchtovaryšů

bade přednášeti v neděl! dne 12. března b. r. dp.
Dr. Fr. Reyl „O původa a podstatě katolické zpo
vědi“. Začátek o půl 3. bod, odpol. Uvedeným hostům
vstap volný.

Podpůrný spolek samostatných šiv
nostniků II společenstva v Hradel Kr.
odbývá svou I. řádaon valnou hromadu dne 13. břez
ne o 7. hod. večerní v místnostech Živnostensko-čte
nářeké jednoty. Program: 1. Zahájení schůze. 2. Zprá
va jednatele. 4. Zpráva pokladníka, 4, Zpráva reviso
rů účtů a udělení jim absolutoria. 6. Volba atarosty,
6. volba 9 členů výboru, 3 nábradníků a- 2 revisorů
účtů. 7. volné návrhy. K platnému nanášení je třeba
nejméně pětiny všechčleně. Kdyby se jich potřebný
počet v čes nenešel, koná re valná hromada o hodina
posději sa každého počtu členů.

Hospodářský spolek pro Hradec
Králové a okelí koná v neděli dne 12. března
o půl 2. hodině odpolední valnou sobůzí v Praskačce
v bostinci pana Josefa Dolavského. Pan ředitel Muller
promluví o ravionelním miékaření,

Divadelní ochotníci = Rychnova v
Hradei Králové, V nedělidne 12, března1899
konati se bude očekávaná pohostinské bra ctěné jed
nvty divadelních ocbotníků „Tyl“ z Rychnova n, Kn.
ve prospěch spolku ku podpoře chudých.stutujících

sdejšíci středních škol. Dávají se: dva ověty. Hra
o Ď jednáních. Napsal J. Ladecký. Relisér: p. Ve
střebal Radolf. Začátek orčitě v 7 hodin, Konec o
půl 10. hod. Po divadle přátelský večer v Besedě.
Ceny míst: Lože 2). 3-—. Křeslo 70 kr, Sedadlo na
tribuně 60 kr. Sedadlo I. třídy 50 kr. Sedadlo II.
třídy 40 kr. Sedadlo va galerii 20 kr. Parket80 kr.
Přízemí 20 kr. Btadentský e garnigonní lístek do par
ketu 20 kr., do přízemí 10 kr. Galerie 10 kr. —
P. T pp* stálým oavětěvovatelům reservují ne lístky
deu před představením. Předprodej lístků obstará ze
vzácné ochoty knibkopectví p. B. E. Tolmana, Nepo
chybrjeme, že obyvatelé Královébradečtí přivítají
vzácné rychnovské hosty o nadšením a s pravou českou
sousedeku pohostivností,

Uboký p. dr. Fořt! „SlyšíšFořte,tys nám

sání radikálními řečmi a návrhy o rakousko-nherském vyrovnání poštval všecky rolníky na krk, teď je
musíš ukrotit“ | Tak prý povídal mladočeský anděl
míra, který chudák musí všady krotit, mírnit, vy
rovnávat a odstraňovat rebellie, až je často z toho
celý zoufalý. Dr. Fořt je také jediný z Mladočechů,
který se do rebelantského Blatenska směl odvážit.
Vědyt jako vůdce klabovních rebellantů poříval i v
radikálním táboře jistých sympatií, Nu, a'pan Fořt
konal věrně poseletvo poslaneckým klubem na něj
vložené. Hřímal o evornosti a v největším zápalu kon
čil: „Tak tresce Bůh plemeno svárlivců, kteří rvouce
se vespolek, rdousí vlast!l“ — A facit tohoto boncha
ropského vlastenčení? Mladočeský kandidát „svorno
sti“ dostal 31 hlasů a starosta p. Fr. Novotný, kteřý
nevstoupí do mladočeského klubu, obdržel 158 blasů.

Novoměstský hospodářský spolek
koná v neděli dne 26. hfezna valnou schůzi v sále
pana Josefa Žďárka v Černčicích, v které re přednese
zprávo Jednatelská, ( důležitosti vzdělání dívek přo
mluví p. Josef Joelf, učitel při zimní hospodář, škole
v Opočně, načež se vykcná volba 5 delegátů, 1 člena
výbora a jeho nábradníka do župní jednoty hospo
cúřské. .

„Český List“, státnický orgán p, dra V «
Škardy a Pacáka píše, že u židů zůstala vnitřním ja
zykem rodinným němčina a dodává: „Rovněž mylný
jest náhled, če dy byli šidé někde trvale Čechy,
zejména pak politické mtrany české podporovali“ Ale
proč trpí, že mladočeskou politiku řídí pan dr. Strán
ský a císařský rada a redaktor Národních Listů pau
Peníček, proč trpí, že v Praze má velké slovo p. Ja
cob Scharf, kteří jsou přece také židé? Jinak psát a
jinak jednat, to přece není důsledné?

Můj přítel Cechoslav Břinkal jest
ukrntný vlastenec. Volá stále: „At žijí Čeckové, Hus
a Havlíček, ať šije Grégr a Žižkova amrt!“ — avšak
proč jí drážďanské nzenky, westfálské danky a švy
cerský sýr? Proč nosí švédské rakavice, anglické kra
vaty a šaty z libereckého sukna? Proč užívá paříž
ských voňavek u vídeňských pomád? Proč pije uher
ské víno a vodí dánekou doggu? Proč vyvolává žízeň
hollandekými olanečky a zapíjí je bavorským Pechor
rem? Proč kouří havan-ká cigarra a turecký tabák?
Proč odbírá berlínskou Gartenfaube a vídeňskou Nena
Freche?

Druhé vydání! Socialníúvabuo zpovědi
v „Časových úvahách“ byla v prvním nákladě roze
bráza během týdne. Tak bylo o. př. do Kostelce n.
Orl. objednáno 600 výtisků, do Červ. Kostelce 200
výt. atd, Uspořádáno drobé vydání, jež počíná se ro
zesýlati. Uvabn nepsal redaktor Dr. František Roayl.
Stran 36. Cena 4 kr. Při objednávce 50 výtisků po
2 kr. a franko. Objednávky vyřídí se obratem.

Vyzmamonání a loučení. Minolonsobotu
pozvání byli na c, k, okresní hejtmanstií veškeří pání
starostové okresu královébradeckého, jednak aby se
účastníli slavnosti, odevzdání a připjetí stříbrného zá
složného kříže nejstaršímu panu starostovi v okresu,
jednak aby se rozloučili « nanem c. k. místodržitel
ským radou Šolton, který po 44 leté státví složbě
zažádal za přeložení na zaslovžený odpočinek, Nej
starší starosta královéhradeckého okresu, pan Jan
Grošek jest rodák Librantický, Oženiv se v mla
dých letech, převzal živnost, kterou mu zakoupil zvěř
uělý otec jeho v Libnikovicích. Mladý, inteligentní
rolník ziskal si záby důvéry svých apoluobčanů a jako
muž mladý sice, ale širšíbo rozhledu, postaven byl na
počátku éry konstituční jako starosta v čelo své obce.
Podporován jaa snaživoa chotí svou v bospodářství,
mohl tím plně věnovati své síly svým spoluobčanům,
jichž důvěra povolala jej do výborn bývalé kontribu
čenské záložny v Černilově, do správy rolnické záložny
v Třebechovicích, do okresní záložny královéhradecké,
tedy v čelo okresních záložen, Po 18 roků byl také
členem okresního výboru královéhrudeckého, v němž
nyní zdárně působí jebo dědic a syn, pan Václav
Grošek. O veškeré rolnictvo v okresu královéhra
deckém získal si p. starosta Jan Grošek velikých
zásluh, když se r. 1875. stal členem odhadní komise
pro vyměření daně pozemkové. Pan Jan Grošek
byl všdy upřímným Čechem, mužem pilné, plodné a
uvědomité práce. To uznávali nejen předáci našeho
okresu, ale zejména domovská jeho obce,vjejíž čele
jako starosta již 3Atý rok se nalézá. Za nynějších
dob jest to věru vzácný úkaz důvěry a úcty občan
stva. Vyznamenání, jehož se sa strany Jeho Veličenstva
našemu oslarenci dostalo, přeje oslavenci celý okres z
duše plné a nejapřímnější, Odevzdávaje nejstaršímu
panu starostovi našeho okresu záslužný kříž za pří
tomností panu starostů, vylíčil pan c. k. místedrži
telský rada Šolta v řeči vřelé veškeré zásluby pana
Groška. Pon starosta Jan Grošek poděkoval panu mí
stodržitelskému starostovi, že jej odporučil Jeho Ve
ličenstiu k vyznamenání a prosil jej, aby tlumočil o
trůna Jeho Veličenstva, našebo nejmilostivějšího krále
u císaře jeho hold a city nejupřímnější oddancs'í a



věrnosti a prorolel pak Jebo Vel. našemu králi a cí
eaři hlučné sláva. Po těchto apřímnýchslovechpra
vil stařičký pen místodržitelský rada panům ste
rostům, že podal iádost, aby dán bylna trvalý od
počinek a že tedy shromáždění panů starostů používá
k tome, aby re s nimi resloučil. — Ta se ujal slova
nejstarší starosta pan Jan Grošek, jako vyvolený
mluvčí přítomných pánů starostů a erdečnými slovy
želil odckoda pana místodršitelského rady na vyžá
daný odpočinek, Pravil, že p. místodržitelský rada
byl upřímným rádcem zvláště rolnictva, že horlivě
pracoval vědy ve prospěch svěřeného mu okrota a
děkoval protu pana mí-todržitelskému radovi za vše,
co dobrého okresu královébradeckému prokázal. Sou=
blas všech pánů starostů byl důkazem, te p. J. Grošek
tlamočil správně omýdlení občanstra,

WVuchovní koncert uspořádákrálovéhra
decké diecézní jednota cyriilská v posledních dnech
měsíce března. ©Program jako vždy | letos bude pe
Uivě sestaven. Připravují se zejména dvě velké nábo
ženské kantáty: „Bethanie“ od Siches, „Svaté Afra“
od B. Mettenleitera a část „Stubat mater“ od Ma
alla. Všecky tyto skladby jsou perly vážné budby ná
boženské 1 lze očekávat! že jako všude Jinde i v Krá
lové Hradci dojdcu sasloužené pozornosti a plného
porozamění. Prosatím toto uposzoroění, budoucně pří

"úeseme úplný program. :
Přátelský večírek ma počest Bych

movských hostů v Besedě. Podivadel.před
etavení velectěných ochotuíků rychnovských a P. T.
bostů pořádá v neděli dne 12. března ochotnická di
vadelní jodnots královébradecká v Besodě přátelský
večer a velmi zajímavým programem. Střídati se budou
deklarace, výstupy, bra na piano, damské i mužské
spěvní sbory, takže bohdá rychnorským pánům hostům
pobyt r našem městě milým zůstane.

Obecní představenstvo. v Hradel
Král. ostavilo so v pondělníschůzi takto: za starostu
svolen byl opětně pan JUDr. Fr, Ulrich 27 z 29
hlasů. P. Dr. Zimmer navrbl radní aza náměstka p.
JaroslavaČerveného, kdežto p. Sluka navrhlpo
savsdního náměstke, pana Waldeke, který jiš po 34
roků v obecním sastupitelstvu zasedá a obci vzorné
služby prokázal. Při první volbě obdržel pan Vilém
Waldek 14 blasů, při drubě volbě pan Červený 13.
Neobdržel tedy žádný nadpoloviční většiny. Na to pro
blásil p. Waldek, že volbu do městské rady vůbec
nepřjme; teda zvolen za náměstka 17 blasy p. Ja
roslav Červený, který na 20 let v obecnímza
etupitelatva zasedá. Za druhého radního zvolen byl
p. Viktor Weinhengst 26 hlasy.Za třetíhorad
ního zvolen p. Josef Pilnáček, za čtvrtého p, Ju
Jius Buss, za pátého p. Tomáš Sábrada, za še
stého navrhl p. Stanislav Červený p. Ladislava
Knypla. Voleno bylo drakrát mozi panem Knyplem
a dr. Foltnerom. Konečně při užší volbě obdržel každý
14 blasů i musil tudíž rozhodnoutí los. Pan Stanislav

Červený vytáhl z osudí jméno pana Ladislava Knypla.
Pan dr. Zimmer navrhl volbu dvou dalších radních,
ale nárrh ten zatím neprošel, Posléze složil opětně
zvolený p. starosta dr. Ulrich a noví páni radové elib
do rukou pana místodržitelského rady Šolty, že ko
nati budou své povinnosti, Volba pánů radních způ
sobila zvláště mezi staršími měšťany jisté rozladění
myslí a proslýchá se, že někteří páni starší v prvním
a drahém volebním sboru vzdají se míst v obecním
zastupitelstvu. Zatím resignoval na výborství p. poštovní
eprávec Ryšánek. Do výboru se tedy dostanou ná
hradníci.

Valná hromada (II. šivnostemského
společenstva v Hradci Králové odbývaná
5. března 1899 v živnost. jednotě. Zo 140 členů spo
lečenstva dostavilo se do výroční echůze 18 člená,
kterážto netečnost od přítomných všeobecněodsonzena,
Pan předseda Jos. Fiala zahájil echůzi, přednesl zprá
vu jednatelskou za rok 1894,kteráš valnou hromadou
na vědomí přijata byla. V průběhu rozpředené de
baty dotazoval se přítomný člen p. Vanický, jakého
výsledku docíleno bylo podáním stížnosti u zdej
šího parkm. úřada na neoprávněný prodej tak zva
ného venkovského chleba ve městě, kterášto stížnost
přednesena byla zvláštní deputaci odeslanoa spole
Čenstvem k panu purkmistrovi. Předseda p. Fiala od
povídá k tomuto dotazu, že vyřízení doposud žádné
nedošlo a že také tomuto nešvaru odpomoženo ne
bylo. Na to stěžováno bylo přítomnými členy, ža vů
bec podobné stížnosti nenalezají ohlasu u zdejší obce
i uloženo valnou hromadou přítomnému obec. star
šímu p. Růžičkoví, by v nejbližším zasedání obecním
učinil návrh, by k vyřízování podobných stíšnosti ve
věcech živnostenských byl ustanoven obecním zastu

přřejstrom zvláštní referent. Podobně stěžoval sobě p.utla, že obec/nvalila na zdejší fezníky novou přirážku
asice z každého kusu dobytka1 zl. s z každého doměsta
přivezeného 1 kg. masa 1 kr. K vybírání této nové při
rážky jest zapotřebí povolení zemského výborn, kte
réhož obec sobě nevymohla i sděluje, že ve věci té
podána jest zdejšími i vůkolními řezníky stíšnost na
©. k. okr. hejtmanství a navrhoje i valné hromadě,
by jmenem zdejších řezníků ve věcíté se podala stíž
nost, coš valnou hromadou přijsto a p. předsedovi
k provedení uloženo bylo. Ze zprávy účetní na to
přednesené vyjímáme, že má společenstvo ve spoři
telně uloženo 977 zl. mimo hotovosti 26 zl. Uloženo
valnou hromadou výboruspolečenstva, by nejbližší
valné hromadě učinil určitý návrh,jak s úrokys této
istiny se má naložiti. Nato schváleny byly účty spo
ečenstva za leta 1896, 1807 a 1898. Na místě od

stupajících pánů členů výboru a 1 náhradníka zvo
lení aklamací pp.: Macák Ant., Růžička Josef a Zá
kravský Václav, za náhradníka pak p. Adolf Jeřábek,
Ježto volných návrhů podáno nebylo, byla schůze
ukončena.

Zvěsti z východních Čech.
Z Kutné Hory. dra Pacáka

„Svornostuje“ v cslém svém 10. číslo.V úvodaíku
pojednává o otázos „je-li prospěšno českému rolniotvu
organinovati se v samostatnou politickou stranu“. Toť
se-rosumí, še samostatnou orgamisací rolnictva teď
satracuje, ale roku 1889—01 stvají Pacákovci kde

mohli proti staročeské straně,podporonní všemodně
Srganlsnci Selské jednoty, poněv pan dr. Pacák
dobře věděl, ikálními sliby se dá rolnictvohespíše sískati. Čtenářům odporučnjeme vfele četné řečí,
které tehdy proslovili pan dr. BedřichPacák a pen
Josef Horák. Par Juna „na slovo vzatý odborník šiv
nostenský“ opět satracuje kastovní organitaci sivnost
nictva. A kdo ji vyvolal nejvíce? V Národních Listeoh
nejvíce nynější jejich vídeňský apravodaj, pan Vilém
Byba, a na Kutnohorska pan dr. Pacák. Ti lidé šla
pou si dnes všady na vlastní kaří oka, mucf hasit a
zatracovat, 00 před lety vyvolali e na výsost velebilí.
Proč se panu dru Pacákovi orgenisace rolnictva a
živnostnictva stala tak velice nepubodlnou? Ina pro
to, že čelí proti mladočeské straně, které ani jediného
ze svých slibů nesplnila a která vědomě balamatila a
rozeštvala národ. Z roztržky prý budou míti prospěch
jedině socialisté? Kdo pak je stvořil, podporoval, sí
lil, všady s nimi se spojoval a hory doly jim sliboval ?
Iou, byl to p. dr. Pacák a jebó strana. Par dr. Engel,
brabě Kannic, Tilšer, Stránský, Podlipný atd. chodili
do schůzí socialistů a bratřičkovali se e nimi, protože
to bylo proti Staročechům a klerikálům. Pan dr.Pa
cák byl by dnes i pro spojení se Staročechy, chce

né Hoře potírá na nůš Staročechy, kleřikály a pokro
káře. Jeho orgán matí se každéma, kdo chve býti jen
poněkad samostatného mínění. Orgán páně Pacákův
směje se kolínskému panuSojkovi, če byl už kleri
kálem, Staročecbem, Miladočechem,realistou, pokro
kářem a teď de je radikálem. Na a čím pak ještě ne
byl p. dr. Pacák, Macháček, Tuček, Bělský, Fiala,
Motola, Špinka a Hejnic? Těžko tu nepsáti satiry. —
Starostové okresu kutnohorského vyzvání jsou okres
ním výborem, aby mu do 15. března předložili seznam

mejitelů býků dříve jiš licentovaných) k licentování schopných. Boykottměstského loreckého pivovaru
se strany socialistů není pro měšťanstvo Katnohorské
jisté Ihostejným. „Podvysocké Listy“, aby bledaly pří
činu tak mnohých nesrovnalostí u nás v sobě, podezří
vají jiné. Tím pokaženou věc nenapraví. — P. starosta
Macbáček počíná si v pivováře, tak jako by byl jeho.
Opětně nový křiklavý případ: Pana starostu napadlo,
že by bylo pro pivovar třeba druhého účetního, a
aniž se dlouho rozmýšlel a čekal na usnesení rady či
Sustapitelstva města, povolal o své vůli za drubého
účelního do městského pivovaru — přes námitky avó
ho přítele dra Pacáka a přes to, áe tomuto rukou
dáním slíbil, že tak nenčiní — pana Frant. Procház
ku z Přítoky, bratra pana policejního rady Emanuele
Prochásky, 55 roků starého bývalého evangelického
duchovního, který svému povolání nemohl se věno
vati a musil se ho vsdáti, protode trpí přílišnou
nervosou. Účetní tento také již nastoupil dne 28.
února t. r. a přidělena mu službe „účetnická“ pří
dvoře pivovarském k vůli nutnéma pohybul
K vedení obchodu pivovarského je potřeba muže se
zdravím železným, jetřeba muže v pivovarství prakti
cky zkašeného a tím nervosní p. pastor jistě není a
nebude a pivovaru neprospěje. Dopisovatel L. Pr píše:
Viděli jeme pana Floriana Hrušku a Em. Procházka,
když v neděli pro nového pana účetního na nádraží
jeli a kterak záříce vítězoslávou tento nový present
Katné Hoře přiváželi. Takovým způsobem obsazojí te
místa úředníků městských, tak hledí pan starosta a
obecně oblíbený pan policejní rada na úřady dosaditi
lidi „své“ beg ohledu ma jich spůsobilost, mýbrá
jenom k vůli lomu, aby „svá“ lidi saopatřil. Ta
kový zlořád bezpříkladný panuje nyní na radnici, že
soudnéma poplatníku při tom až hnusno. Tak dovede
pan starosta ve spojení se snámým panem policejním
radou pašovsky vládnonti, jsa jist, že politikou jeho
otrávení kývalové mu ko všemu řeknou „amen", —
a když stane se, že někdo se všemohoucím panem
starostou není stejného náhledu, je hned po race pan
redaktor se svojí papírovou gaillotinon „Podvysockých
Listů“, který smělého oponenta nálešitě „strhá“. —
Ve spojení s pivovarem nutno uvésti také tato okol
nost. Dosavadní účetní pivovaru pan Solnař se roz
nemoh), prozatím přijat účetní nový. — V téže době
P. polic. rada Procházka prodal svůj obchod jistému
p. Svobodovi a objevují se pověsti, te pan rada Pro
cháska aspiruje na místo prvého účetního v pivováře,
ovšem s upravením slušnějšího platu, jak jeho vážená
osoba vyžaduje. Věru pak by nescháselo jiš mic, neš
aby slavné zastupitelstvo obecní se usneslo, že je po
třeba opětně pivovar propachtovat, a aby jej spach
toral — staroste! Divíme se opravdu netečnosti

únů radů a celého výboru obecního, še nechá sebou
ibovolně vláčet a schází se jen proto, aby věc jiš

předem hotovou schválilo.
Z Bohuslavle. Dne 13.února 1800konané

valná schůse jednoty „Václav“ vsále obec.hostince byla
četně navštívená. Po přednášce předsedy vylíčen stav
jmění jednoty br. pokladníkem p. J. Hladíkem; na to
ujednáno jednohlasně z jmění jednoty pořídit votivní
barevné okno s obrazem sv. Mikoláše bisk. do chrá
mu Páně farního, kteréž firma chvalně známá B. Škar
da v Brně i s věnovaním vypraví. Bratr knihovník

podal zprávu o vypůiškách z knihovnyročné — čísel430. Odbíráme 1 Vlasf, 1 děln. listy, 15 exem. křest.
demokrata, 5 časových úvah, 4 slova pravdy, 6 raj
ských zahrádek, 11 Lidmil Pražských, 6 Lidmil, 8
Anešek, u Václavy Budějovické. 1 u Řezn. kn
hovnu, 1 Obranu, 1 Domov, $ Obnovy, 1 Katol. Li
sty, 1 Milotic. hospodáře, 1 Zábavy večerní, 1 katol.
tiskopie, 132 Křížů a Marii a 140 katol. velkých ka
lendářů jsme rozprodali, 18 bratří je v Děd. Sv.Ján
ském a 8 v Cyrillo-Mathodějském během několik po
sledních let. Dne 8. února pořádala jednota jedinou
roční spolkovou zábavu, přiníž četné příznivce apol
ku rozesmáli 6ti výstupy bratří: Macek Josef, Václav
a František, J. Slavík, V. Svědík, V. Králíček a V.

Rány WA zá ev
bu čerti S dlanaskí kové platidtůdomi . Nové činnesti v

Přičinšal u „ZdalB8A ré spolkové pla

Z Borové © Poličky. Den 5. února byl

pro naší chadičkou jen = polovice katolickounec slavnostním. J. V. císař rádi) vyznamenatí lidu
milnébo uašeho vdp. fhráře a osobního děkana Amt.
Kupka slatým zásladným křížem. Bylo to jediné vy
snemenání v nadem v čas císařského ubllea
s proto tím vzácnější dále ne dne 5. února. Po10.
bod. přijel volerášený pan okresní hejtean Antoala
Fencl s vidp. děkanem Josefem Jeadinským a dp.ká
techeton = Poličkyatak slavnost sa o. Již dávno
nehosti! náš borosský kostelíček tolik zboáných izvě
davých, domácích ji s dálí přišlých jako v den tea.
Okresní p. hejtman promlavil několik srdečných alov
o trpělivém půsehení oslavencové maosadách horských,
chudých, smíšených a poděkováním ne tato upřímná
slova byle žeč dp. oslavence o vynikajících šlechetno
stech ducha Nejjaenějšího roda habsburgekého vůbec,
svlášť pak o případné sbošnosti Nejjsenějšího krále
a císaře, Slsvnými službami Božími slavnost kostelní
ukončena. Při společném obědě pronesl vidp. oslavemso

zdravici Nejvyššíma jubilantu a okresní F hejtmanoslavenci: Kéšdlouhá jestě léta žije stařičký otec —
knča mesi námi!

Z Nového Bydžova. Předminalouneděli
vNárod. katolické jednotě přednášel za hojného úča
stenství dp. Fr. Matouě, vybrav sobě důležité časo
vé thema: „Co činí lidstvo šťastným a spokojeným:
liberalismne, sociální demokracie a křesťanstrí ?“ Dp.

řečník mm jema vlastním způsobem velmi jasněvylošil základy liberalismu, trefaě vylíčil jeho snah
a poukásal na zhoubné následky nevyhnutelně odta
plynoucí, a tím nezvratně dokázal, že na půdě libe
ralismu stromu dtěstí a spokojenosti lidské naprosto
se nedaří. Na to přešelk sociální demokracii; dovo
lávaje se svědectví přečetnýchemutných fakt v životé
se vyskytujících, objasnil nezdravé, neblahé ú
její na rývoj a trvání života jak u jednotlivců,
v rodinách i celých národů, a dovodil, že v řadách
utoupenců sociální demokracie sklemání, roservanost

a neštěstí json domovem.Dlužno tedy topp štěstíhledat někde jinde a sice v křesťanství. Teďdp. řeč
ník přesvědčivými, vřelými slovy dovozuje, ž jediné
učení J. Kr. jest sto člověka oblažit, trvale šťastným
učinit. Velmi případně přitáčí poznámku na odanak
spolkový, na němě zříme kříž, srdce a kotvu — víru,
naději a lásku znamenající. Slova dp. Fr. Matouše
hluboký učinila dojem na četně shromášděné, kteří
bouřlivým, dloubotrvajícím potleskem vděčili se sa
výtečnou přednášku. — Po přednášce promluvil ještě
osvědčený řečník p. Dr. Josef Kašpar, uváděje mnohé
příklady ze života na potvrzenípravdy, še jen vzne
šená nauka J. Kr. může člověku opravdového štěstí
akytat. Vspomenutobylotéš vynálezcůrr chadla, bra
tranců Fr. a Václava Veverkových a uanesano, poslat
blahopřejný telegram ku slavnosti na počevt jejich
dne 3. března konané“.

Z Bomeva. Dne 1%.březnat. r. pořádal vzdě
lávací katolický socislní; spolek „Rovnost“ divadelní
představení, k němuž vybrána veseiohra o 5 jednáních
od Jana Vávry: „Konkursy pána notáře.“ „Kato
lických Listech“ č, 56. ze dne 86. února t. r. bylo psáno
o prospěšnosti divadelních představení v našich apol
cích; přitom naříkáno, jaké práce dá to vybrati vhodný
kus a žádáno, aby uveřejněn byl seznam takých her,
které by se bez závady dávati mohly. Proto ozna
moji, že u nás sehrány byly a odporučiti se mohou:
„Ženská otáska, ves. o 1 jednání od A. Klášterekého,
„Před sjezdem“ ves. o 3. jed. od Ednarda Sončka a
shora uvedená ves. „Konkarsy pama notáře“ od Jana
Vávry. U nás apůsobil rozrach dopis v „Lidovém Li
sta“ v měsíci Jednu uveřejněný, z jehoš autorství po
depsaný aneb jiný duchovní byl podezříván. Prohla
šuji, še šádný z nás duchovních dopis ten nepsal a
že, ač jménem wpolkunašeho se tem mluví, ani spolek
za nesprávný obsah jeho zodpovědnost vzíti nemůže.
— (o te týká mého „otevřeného listu p. t. pánům
učitelům“ uveřejněného v „Obnově“ se dne 24. února
t. r. vidím se pohnuta prohlásiti, de jsem neměl toho
úmyslu, jaký mně byl ládán, a že jsem nechtěl
nic jiného docíliti než pokoje pro náš spolek a donfám,

že po vzájemné a ohapolné roz—a domluvě bude alnovati klid a pokoj. —N

Ze Suchdela u KutnéHory.pre 4. a 6.bylo městečko nade dějištěm řídké a velice dojemné
olavnosti — odevzdání zlat. záslužného kříže = ko
runoa dp. faráři V. Spurnému. Již v předvečer
olevnosti vztyčeny byly na všech stranách prapory a
kdyš udeřila 7. hod. večerní,hnul se dlouhý průvod
od školní budovy v čele s hudbou s hasičskými sbory:
Dobřenským, Miskovickým a Suchdolským vedenými

svými ředáky spolkovými, ku budově farní, kde poP sastaveníčka zazpívali p. t. pp. učitelé ze
Sachdola a « Mískovio sesfleni bývalými zdejšími p.
učitely teď v Kutné Hoře a v Ma „ově působícími
vroucně: „Tys přítel náš“ a „Přání pěvce.“ Pan fa
rář pohnut děkoval za to milé překvapení, kterým
ukázána mu byla tak pěkně láska farníků. Na to vy
stoupil velitel hasičů Dobřenských pan Špinka a
oalovil p. faráře těmito krásnými slovy: Veledůstojný
Pane! Zítra snzáří se na Vaší šlechetné hrudi důkaz
nejvyššího usnání; nedivte se svým věrným osadní
kům, kdyš v předvečer památného toho dne přichází,
aby Vám ukázali radost nad oním vyznamenáním a
aby Vám složili i svůj skromný hold. Naučili jsme
se Vás otíti jako vzorného svého pastýře, jako vzor
ného kněze a člověka. Ctíme Vás jako věrného syna
národa, ideálního vlastence, šlechetného dobrodince

krpicloh, jehož slaté srdce zná jen lásku a mír. Příjnejvroucnější blahopřání k zítřejšímu vysname

buďto ujištěn naší úctou a láskou, no poslední zachovejte prosíme i na dále nám. me
Boha, aby Vás ještě dlouhá leta zachoval k požehnané
práci a našíradosti, Vzornéma našemu pastýři volám
s plna srdce: Slával“ Všecko množství opakovalo

ně toto volání. Druhého dne = rána budila hud
ba obyvatelstvo a před 10. hodinou dopolední vyšla



16-průvošem spolků s korporácí vstříc p.c. k. okr.
«bodaisaři,který opdlu s p. c. kr. indpoktořémpřijíšděl

„jeko zástapce nemocného+ okr. bejimnna. Za svuka
císařskéa české národní hy Tpředetavila09 stavonstva obcí, učiteletvo a mládež a pak ni

-odebrali se do chrámu Páně, kde o výtmemu slav

nosti|dr on Bartoš, kaplans KutnéBery. raloušíl oslavenec mší ov., při

:nif 4 ové a pěvci suchdolští velmí hezky sivedli řízení jsouce p. říd. uč. Bayerem. Když pak po
okončených obřadech účastníci vrátili se do fary,

povali gratulanti, aby vyjádřili oslavenci svojí
Jebokou úcta a lásku.Nejprvě velitelé uborů hasič

„ských, pak představenstva obcí, při čemšobce Ta
-ehotice a Dobřeň nodalyskvostné diplemy čestného
«občanství učinil tak již dříve, pek školní
dítky. Dojat až k olzám nad vou přobylmostídě.
koval p. farář, znova a'storá připomínaje,jek váší

-sl této upřímné a vroučí přísně. Na večer bylo ko
možněslavnostní představení ochotníků, pří němšopět
vadán byl sasloužilý důkaz příchylnosti p. faráři, sot
va ve dveřích be objevil. Jest zájisté toto vše důka

-s008, že ještědosti dobrých, věrnýchsrdcí katolických,
která Inou ku svémů duchovními i vdobách, kdy to
lk špatného na kněze slovem i tiskomaze hází Atím
vysnačnější jest to na Podvysocku! Ten nejbližší kraj
pod Vysokou ukázal timto, jak váží si církve v je

„jí služebníka — obětsvém a bórlivém“knězi. A -to
mesi naplniti potěšením každého, oltud i tyto delší

vy.
Z Miskovie. V jednom a posledních čísel

oznámeno bylo, še v Miskovicích sřízena byla mlé
kárna péčí velkostatku Malešovského. Opravnjeme

„správu onu v fan smysl, če velkostatek Malešovský,
měl svoji mlékérnu a syřáran svého času v Malešo
vě © še tato nová zřízena byla pokročilým a uvědo
mělýmrolníkem p. Č Pospíšilem. Uposorňujeme
na závod ten rolnictvo celého Kutnohorska, neboť dí

"ky péčíp. majitelově utědeně zkvétá. Rolnictvo najde
v tom příklad, že svěpomoc a obětavá práce mnoho
dobrého může i v těchto doati krašných časích kaž
dému přinéstí. Komu se nelení, tomu se zelení.

Od Vyseké. Si. odbor spolku Č. Toaristů
v Kutné Hoře usnesl se místo na Kaňku,kde je obzor
a rozhled omezaný postaviti na Vysoké rozhledna
a sice tam, kde jsou trosky bývalé kaple. Vyhlídka
z Vysoké i nyní je divukrásná. Až na 14 mil daleko

o poprosí Sám Bedřich,proský Král, r. 1767naVysoké meškající, zvolal: Adieu! Du schůne Gegend.
S Bohem! Krásný krajil Kaple, ne jejímě místě má
rosbledna státi, postavene byla r. 1697. hrabětem

Frant. Špoukom, který na ní věnoval, v hranou samunad Fridriobem Saským, 1400 kusů dukátů, a byla
od Tobiáše Bekore, preláte pražského, slavné poavě
cena za velikého účastenství lidu a mnohých alar
ností, při nichž rozdáno lidu 5000 pšeničných bo
chníků a 7000 dábánů piva. Raženy při tom také
pamětní mince. Pozdějidána kaple mnichům Aogusti
niánům z Lysé, ale sa císaře Josefa odešli odtad. A.
1854. udeřil blesk do kaple a spálil ji; co po požá
ra zůstalo, to smičile hrabivost lidská! Nyní pak ma
jí i trosky býti odstraněny. Jak daleko krásnějším

lo by splniti úmysl $ Karla svob. pána s Dalbergu,
jo uslyšev od znalcůo kráse kaple té, vyjádřil

se, de dáji nabraditi novou budovou s věší. Tato

obnovená kaple svzpokou věží byla by věra skvostnou ozdobou Vysoké u poskytovala byi rozhledu
nejkrásnějšího. Snad moh! by odbor touristů interve
novati ns místech kompetentních a snad setkal by se
i se sdarem. Co neměl času provéstivznešený předek
snad provésti by přispěl neméně vznešený a šlechetný

mek— nynější majitel velkostetka maležovakého
. pkm s Dalbergo. .

Z Dobřemě. V minalýchdnechnalezenabyla
na hrázi rybnička mrtvola muže, v němí yl
všeobecně na Podvysocku známý kořenář, žebrák,tulák,
hlídač atd. Dobiád. Skonal tu náhle. Nebylo vesnice,
kde by o něm mověděli. Člověk jako hora, s vousy di
voce scochanými, vždycky s kyjem v race; byl po
strachemdětí. Ale jenom dětílNeablíšil jakdiv nikomu,
ani hdyž se napil. Zakládal si velice na cti. Zvláštní
figurka srovná atvořená pro umělce. Pracoval jako
„řas“, slo jem kdyš chtěl, jinak vyležel celé dny na
mezích. Pohřben byl slavně, alavněji než mnobý vo
liký pán.

Z Čáslavi. (Spolekpro vaření polírek chudé
mládeti školní) dokončil dne 26. února evoji blaho
dároou letošní činnost, Vařeno bylo celkem pět týdnů

Srosdáno bylo 48.840porcí. Příjem činil 186 ul. 10 kr.Vydání 807 sl. 86 kr. takže zůstává schodek
131 21. 26 kr. Po sedm roků již působí šlechetné sdru=

žení toto, věak rok od roka klesají příjmy jeho, takše
ma všech sedm let měl příjmů 2001 zl. 63 k. vydajů
šak 3276 sl. 20 kr. Jeví se tedy 245 sl. 57 ke. pas
-siv, které ohrožují další trvání tohoto tak dobročin

ej et pěvky Be obeosnařvUdvíkaddé to udržetihojnými příspěvkyjeho trvání; v to lat
Pán Bůbl s úst a jistě se erdce maličkýchvřohlae.

„jící stonásobně nahrazeno bude pohnáním nebes."čele oslého ručičů stojí obětavá pí. M. Burdová spolu
s p. t. pí. Skočdopolou a Nebožátkovou. 8 nimi na

úpravě polívek ochotně pomáhaly letos alečny: Andarlora, Alíndova, Bayerova, ova, Jšgrova, Chu
dobora, Friesova, Fleischmanova, Gallova, Kondra
tidká, Kačerova, Lorencova, Novákova, Portešova, Sá
mavská, Skřivánkova, Šroibrova, Vančarova, Vojáčkova.
"Za sedmiletého trvání rozdáno bylo chudé mládeži

110420por. Přejemešlechetnýmdámámhojnéhozdaru !— (Osobní). C. k. místodrlitelský rada p. P. Appel
tauor dán byl po žádosti avé na vyšádaný odpočinek.
Krajské hejtmanství čáslavské strácí v něm úředníka,
který v dobách nejpohnutějších svým vystupováním
osvědčil vzácný takt a u všech stran těšil se neoby
čejné oblibě. — Plány na chorobineo, sirotčinec a opě
úrovnu, na něš vypsán by! veřejný konkurs, 00
mány byly zvláštní k tomu asvolenou komiesí a sa
eejlepší usnán ten, který pracoval, jak po otevření

těných obálek abledáno, zdejší nadaný p. sta
vitel Skřivánek ml. Osvědčenatak snova jeho nevšední
dokonalost v práci a odporučující snaha!

Z Velké Jesenice. Královéhradeckýod
bor jednoty česk. kat. učitelstra sve k veřejnépřed

nášee: „O tisků vůbec a o podporověnídébrého tisku

s Maletic, dne 35. března o 3. bod. odpol.
ve Velké Jesenici v bostinci p. Šolee,

Z Chrasti u Chrudimi. (Žilovice,dvůr
statku biskupského). Dvůr ten byl, kdyš za dob dří
vějších uzavřená a tudiž jednostranně nerosvázatelná
nájemné smlouva s nekřesťanom Bokem došla, — pro
najat — ač se saso židé hlásili, katolíka Hladíkovi,
který již dávno o nájem stál, nájemnésám nabízel,
ač samým p. biskupem byl sdržován a varován, aby
se do toho tolik nehnal. — Šla o něm pověst, že je
muž konservativní, skušený a svědomitý bospodář.
Ale brzy 60 ukázalo, že zkušenost a snaha nepomůže
bez dostatečného kapitálu. Hned ze začátku zarazilo,
fe nebyl od odstupojícího nájemce převat bnůj srí

řecí — tak že jej Bokrozprodal jinam. Pak se mélovše nahraditi hnojivem umělým, svláště nějakými „ků
dičkami“, které však vítr a lidé « pole brali. „Klín
klínem“ se vytloakal, prácese opozdovaly, lidu ne
bylo Ise dostati, drahých se nabralo — s velké části
na úvěr — strojů. Jen -velice dobrémo roku a přízni
vému podsimku bylo co děkovati, že řepa nezůstala
na polí, sa to ovšem nebylo v čas oráno, co dle smlou
vy moráno býti mělo. Pondradá ušívatel statků zod
pověděn jest sa dobrý stav polí, pondvaděmístodrži
telatví neschrálilo nájemnou smlouvu, anf kance —
jská ze všadežádá — byla nízké, a poněvadě ple
cení nájemného vázlo, nabízeno p. Hladíkovi rozvé
zání smlouvy. O to se maselo tím více státi, jelikoš
p. Hladíkpohoršlivým spůsobem proti
výslornému snéní smlouvy neděle a
svátky znesvěcoval, ooždřívějí pochtý?didnikdy nedělal. Dobromyalní katolíci s vůkolních vesnic
poslsli písemnou, uctivon prosbu nic netušícímn p.
biskupovi, aby se tak veliké pohoršení na statku jeho
nedélo!! Bylo ovšem hned zakročeno — s v tom p.

Hladík nenadále zemřel. Vdova p óm výslovně řekla,že nyní nájem sama drfeti nemůže. Bylo jí povoleno
hledati nájemce, ale katolíka, Nabízel ve prý sid,
ten ale přijat býti nemohl. A tak došlo na rozvázání
emlouvy. Pí. Hladíková vsavší si na to advokáta ne
ohtěla nic méně, než 45.000 zl. za ovůj inventáři! To
byl při nejmenším nerosum. Kde pak nyní i světský
atatkář, který nic nerozdává, vezme najednou 46.000
zi, — Bylo všsk správě velkostatku dáno pokynutí,
aby se s pí. Hladíkovouco možná milosrdně na
kládalo,a aby tedy, co k potřebějest, se elušnou
cenu so převzalo. Došlo k dohodnatí, o němů sá
stupce pí. Hladíkové pan Dr. Holabovský řekl, še
může býti sa to vděčná, Vyklízeladvůr teprv
1. března 1899, ale od 1. října 1808 již jí nájemné
bylo slereno. Ovšem dělo sajednání o náhradách
obapolných tak, že jedna i drahá atrana si Čípila
ústupky, ale konec konců jest, že pí. Hladíková má
mejen všecky peníze za veškerou úrodu jmenovité
mnoho tisíc za řepu, ale ještě jí velkostatek snačnou
aummu doplácí a nedobře pobnojené, vysílené a ne
dostatečně zorané polepo jediném roce naspět báře,
maje nyní úkol celý dvůr sařisovati a ve vlastní
správě držeti. Podotýkáme jen ještě, že v době, kdy
ne pí. Hladíková již ze dvora odebrati měla, shořel
jeji- atoh, o čemů se v novinách čtlo „Zasláno“, které
má za následek, že vyšetřování o původu ohně, od
něhož se upouštělo, na novo se zavádí, anf si četník
to, 00 o něm tam tvrzeno bylo, jsko osoba úřední
nemůže nechati líbiti. Správa velkostatku žalovati
nebude. Podotýkáme jen ještě na vyjasnění, kde byla
poctivost, že jeden příbuznýnabízel úředníku biskup
skéma 500 zl. podplstku(!11), coš však přijato nebylo.
Jestliže pak nyní vinou těch, kterým se vlastně do
brodiní prokázalo, dostává se p. biskupovi rozličných
pomlav, a jestliže, jak doslýcháme, jeden pardubický
pomlonvač a při tom „národní bojovník“ i tiskem
chce po svém způsobu tupiti p. biskupa, jest to zna
mení, jak hlaboko klesá u nás tisk. Lidé opravdu
v mravním ohledu nejmizernější sápou ae na poctivce,
ač by nejlépe udělali, kdyby zalezli a byli rádi, že
avět o nich nemluví.

Z Červeného Kostelce v katol. vzdělé
vací jednot v Červeném Kostelci přednášel dne Ď.
břesna b. r. dp. Dr. Reyl „O sovialním významu zpo
vědi“, — Účastenatví bylo velmi hojné vzdor nepří
zoivé povětrnosti. Populární výklad učení katolického
o svátosti pokání se zřetelem na socialní poměry byl
vyslechnut se živým zájmem, Zdař Bůh!

Ze Věestar. Žijemev dobách resolucí a svor
nostování, jak se právě odporučují z Prahy. Zvláštní
účinek to míti nebude, neboť co se vleče — neuteče.
Bosklad tu je, chudoba myšlenek jest ještě větší, ne
boť nikdo neví, kudy z nynějších zmatků ven. Rekri
minace a svalování veškeré viny na obstrukci tu ne
pomohly, neboť nejsme sami prosti veškeré viny a ne
spokojenost lida nedá se ututlati a vymluvit. Výrazy
n ojenosti ozvaly se též v nedělní echůzi politi
ckého spolku prookres královéhradecký ve Všeatarech.

Předseda, p. ředitelcukrovaru v Předměřicích zahájil
rokování, představil přítomné poslance, poukázal na
politickou situaci a pravil, že český národ bojuje
pouze ra spravedlnost proti obstrukčním Němcům a
vůči smělým snahám jejich jest třeba jednolité orga
nisace našeho národa. Panředitel pravil, še musí na
stati nová doba, kdy říše musí všem národům svým
uložiti stejná břemenaa práva, ale prostředky,
které by k tomu jistě vésti musily, pan ře
ditel neudal. A to by bylo přece tou hlavní věcí,
trefili hřebík na hlavu. Posléze navrhl p. řiditel po
sdravný telegram schůzi rolnictva českého východu v
Pardubicích, což přijato. Pan Košťál podal zpráva
jednatelskou a shromáždění pak vyslovilo sonestrast
nad úmrtím spolučlena p. Josefa Morávka Tvrzského.
Pan poslaneo Formánek mluvil o otázce, proč se
ve sborech zákonodárných nevyřizují potřeby obyva
telstra vůbec s hospodářské zvlášť. Povídal věci jiš
nesčetněkrát řečené, Jak Čeliti nástrahám Němců
s úspěchem, to p. poslanec neví a proto to také ne

pověděl Odporučil nyní všeobecně odporučovaný moní astr: národní svornost a jednolitost V těchže
myšlenkových kolejích se pohyboval p. poslanec dr.
Dvořák. Že by Němci povolili Maďarům Šmahem vy
rovnání, kdyby se dostali k vládě, to papouškuje ka
ddý vrabec na střeše — a rovněš to ví, co povídal

o celním s obchodním spolku s Německem a o tří
dění « drobení se národa. Jako univorsálně a jistojistě
působcí fasterodpornuval p. dr. Dvořákautonomii;
roka 1889 atd. bylotímto univorsálním spásným
otředkem státní právo. Jaká všeobecně bojivánáplasé
se nám odporačína přesrok,to pan poslanec a doktor
veškerého lékařetrí ještě sám merí a proto o tom mou
dře pomlčel.Po »katka a posaě — bývá bohušel I
moudrá rada zbytečná, Na to p. Souček s Břízy chvá
lil snaby semědějců a odporučoval jim příznivou re
soluci. PanHrdlička se Stěšer navrhl poslancům důs
věru a svorný postap celého čsského národa. Tedy
známý „neomylně“ působícíléčivý fiastr. Na to po
přátelské výměně myšlenek odcházeli shromášdění ze
schůze srovna tak moudří, jako byli šlí do ní. Inu,
dle výroku císaře Napoleona rodí se jedna moudrá
myšlenka pouze sa 100 jet — a teď jeme teprve na
konci století a tudíž dašovně jiš hodně znavení.

Z Opočsů, Letní hospodyňská škole zřísena
bude letošním rokerá na Opočně. Trvati bude od 5.
dubne do 1. září'e poskytovati bude dívkám thbeore
tický a praktický návod k rosamnému vedení střední
domácnosti, mejména rolnické. Vyučovací směr bůde
převahou praktický | Vyučovati se bude zvláště pří
pravě a vaření pokrmů, výrobě veškerého pečiva, sprá
cování mléka, konservorání různých potravin, úpravě
dumácnosti, ošetřování prádla, ženským prácem ručním,
ošetřování domácího svířectva a p. Při vyučování
theoretickém bude přihlíženo ka mravouce,k jazyků
mateřekému a písemnictví, poštům a účetnictví, nakoe
o vychování, zdravovědě, polnímu bospodářetví, do
mácímu bospodářetví, zahradnictví, selinářetví země
pisa, dějepisu a zpěvu. Školné stanoveno jest měsíčně
pooze ne 3 sl.. zápishéhu není. Zřísen bude též ia
ternát, v němž býtné platiti se nebude, nýbrž jen
strava.

Hřebčinská stamice v Žámberků.
Dne 15. února 18099 přivedení byli do hřebčineké sté
nice r Žamberku z Nemošicdra statní hřebcí ka vše
obscnému používání a sice hřebec „Apollo“ a „Syn
vlasti“, kteří jiš loňského roku ve zdejší stanici stáli.
Přípustní taxa obnáší jako roku loňského 3 sl. sá
první opouštění.

Z Dehalie. Jednotanašíchdivadelníchochot
níků sehrála 26. února v sále pane Růžičky Potěchi
novo drama „Román mladé vdovy.“ Hráti drama
na vesnickém divadle bývá odvášlivé, neboť mnozí
herci ochotníci velkého divadla snad ani neposnalí a
na vesnické obecenstvo působí úchvatné, vzrušující
dramatické výstupy často komicky. Jednots divadel
ních ochotníků vDohalicích má všěsknejen vyškolené
herce, nýbrž i obecenstvo, které svyklo již uměleckým
pochoutkám. Hlavní úlohu Ljabovy Michajlovný Kra
molinovysehrála slečnaJalie Tomášová, vynikající
divadelní ocbotnice ze sousedních Klenic. Slečna zná
dobře pražské Národní divadlo a méla též příležitost
studovati charakterní úlohy předních vídeňských di
vadelních vil. Výkony slečny nas velmi příjemně pře
kvapily, neboť slečna podala více neš li jsmeod ní
očekávali. Slečnase pobybuje ne jevišti s plnou jistotou,

byby její jsou přirozené, její konversace jest plynná,
las měkký, dojímavý, neobyčejné modulace schopný.

Šat i vystaporání slečny na jevišti jest elegantní.
Slečna sehrála se stejnou péčí i vřelostí úlohu čisté

a oddaně milující ženy, jako úlohu z) pohrzené a za to se nevěrnému milenci (pan Sedláček) a
jeho nevinné choti (sl. M. Horákova) se mstící.
Scónu umírající, nešťastně milující a přeceodpouště
jící ženy, kdy činohra dostupujesvého vrchole, se
hrála slečna Julie Tomášová tak mistrně a úchvatně,
že z mnohého oka vytryskla slza. Bouřlivý potlesk
obecenstva odměnil stkvělé v pravdě umělecké výkony
divadelní ochotníci, které by byly i ve větším měst
ském divadle plně uznány. Obratným hercem, který
své výkony důkladně promyslila nenuceně hrál, nkázal

se býti p Václav Mare k, jenž hrál úlohu Dimitrije.Realistický a dobrý výkon podala jeho dcera (sl. Ho
rákova); jen více tklivosti a modulace hlasové jest jí
místy třeba. Slečna Tykvanova (Matrena Ivanova
. Sedláček (Čagánov), p. Pacák (Sergěj), p. V.

Kalhánek (Kinin), Žoček (Lopirev) a Krejčí jsou
oblíbenými herci. Menší episodní úložky byly v do
brých rakou (slečny Jahodkové a Joudové, p. Brožka
a Tichého.Velice čile a statně si počínala subreta al.
Marie Kulhánkova, takže právem se domníváme, že
pěkně sehraje i větší úloby. Režisér p. Čeněk Chlumský
může si k tak zdařilé souhře svého ensembla gratu
lovat. Úspěch ochotníků byl při veliké nesnadnosti
úlohy rozhodný a obecenstvo z Dobalic, Klenic, S4
dové, Mokrovousodcházelo z diradla úplně uspokojeno.

Z Jičíma. Ovocnický spolekpro Jičín
sko pořádávalnou schůzi v neděli dne 19. březnat.
r. v Jičíněv místnostech pivnice p. J. Picka. Program
bude následující: 1. Jak zvelebíme ovocnictví ne Ji
čínsku. P. O. Broul. 2. O příčinách skvrnitosti jádro
vého ovoce a ochrana proti takové. S demonstrací p.
J. Havránka. 3. Připomenutí, že spolek letos na pod
zim výstavu ovoce v Jičíně pořádati bude. Pan Jos.
Jenček. 4. Rozdávání pp. členům poukázekna ovocné
stromky, pláňky a rouby. 6. Přijímání členů a vybí
rání příspěvků.

Národní hospodář.
Zanášející sleplel přinutímozcela jednoduchým

prostředkem, aby nás dovedla k hnízda, do něhož za
náší vejce. Krátce před tím, než-li má vejce snésti,
natřete jí řiť silně obyčejnou solí kuchyňskou. Tu
slepice, majíc silné svědění utíká přímo do úkrytu,

kde vejce zanáší. Pozorujeme-li slepici při útěku jejím, najdeme hnísdo se zanešenými vejeemi. — Sle=
plce snáší hodně vejce a velmi dobřezažívají, když
te jim občas posype krmivo trochem tlučenóho pepře,
neb na drobno rozsekaná cibule. Slepice, které dobře
nesou, poznáme snadno. Čím temněji šarlatové hřebín
ky a lalůčky v době nesení mají, tím lepší je slepice.

Slo ice, které málo nebo špatně vejce snášejí, mají
hřebínky a lalůčky bleděrůžové neb i růžové do žluta
přecházející.— Vejcekachní pod slepice kladená
nutno v době, kdy kvočna kukaů ,koš) opouští, vlaš
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Čísloi. |

Dr. August Zátka
Úterní „Hlas Národa“ přinesl zprávu, že

vůdce Budějovických Čechů, p. dr. August Zátka,
byl jmenován náměstkem nejvyššího zemského mar
šálka ua sněmu královatví Českého. „Nár. Listy“
jmenování toto popírají, avšak Politiky, Bohemie,
Tagblatt potvrzují, že vláda na Zátkovo jmenování
pomýšlí a že o tom také jednala. V době pro ná
rod náš tak kritické má v popředí státi muž celý,
neoblomný, zkošený, který ví co chce a který ne
klátí sv jako třtina dle větru foukajícího z Vídně
Bebo z článků Národních neb jiných listů. A mo
dem takovým z aktivních politiků lidových v Če
cbéch jest dr. August Zářka. Jej neametla vlna
mladočešství, protože dr. Ag. Zátka udržoval vždy
styk s lidem a stál vždy v popředí národní práce.

Když se vzdal dr. Julius Lippert úřadu ná
městka nejvyššího maršálka království Českého,

Kmoralo Jeho Veličenstvo pana dra. Veruoskéhonástupcem. Leč dr. Verunský následkem ob
strukce nepřijal tohoto úřadu. Ve vládních kru
zích dlouho se uvažovalo, kdo by se měl státi
náměstkem zemského nejv maršálka. Dle dávného
svyku býval náměstkem čili místopředsedou «něma
českého království primator měst pražských. Jme
nování pana dra. Podlipného dělá však vládě
i roshodujícím kruhům potíže. Bylo tedy pomý
Šleno, zda-li by se neměl státi náměstkem pre
sident pražské obchodní komory Wobanka. Pan
tento byl by ae hodil vládě z toho důvodu, še
jest sice členem mladočeského klobu, ale že jest
rodem Němec, který politicky a národně v po
předí nijak uevystupoval. Pan Wohanka je per
sona grata a Němců i Maďarů, on také ne stavěl
rozbodně proti dru. Fořtovi, když v lepší náladě
usiloval o zlepšení vyrovnání a Uhry ve prospěch
našich zemědělců.

V nedělní schůzi širšího výbora německých
stran v Praze a v plné pondělní schůzi německých
poslanců usneseno setrvati v obstrukci, dokud vláda
nepovolí požadavkům Němců. Následkem toho ne
vidělo se vládě asi nutným, aby měla zvláštní ohledy
na Němce. Vláda vybere prý si náměstka nejvyššího
maršálka nikoli z Prahy ale z Českých Budějovic,
z místa to pro národní zápasy v Čechách nejpro
slulejšího. Nebyl by to žádný nový případ. Za urpnt
ných vlád ustaváckých a za nejtužšího boje Čechů
proti německému centralismn býval náměstkem
nejv. maršálka knížete Carlosa Anersperga purk
mistr budějovický, Karel Klandy, rozbodný to
Němec. I kdyby snad dr. Zátka nebyl jmenován
náměstkem, událostí postaví jej asi do popředí.

Český lid četl minulý týden zajisté s poté
šením řeč, kteron promluvil p. dr. Aogust Zátka
předminulou neděli v pražské Měšťanské Besedě
Da vyzvání předsednictva Národní Jednoty Pošu
mavské. Dr. Aug. Zátka jest povolaným obhájcem
národních menšin, neboť mesi tím, co přečetní ji
ni mužové o národní práci pouze mluvili a vymý
šleli i opakovali různé možné i nemožné návrhy,
dr. Zátka vytrvale a obětavě pracoval Neprozra

„díme zajisté české veřejnosti žádné tajemství, že
pan dr. Aug. Zátka vydržuje personál své adro
kátní kanceláře více pro konání bezplatné nárudní
práce, nežli k vykonávání praxe advokátoí, A pře
ee byli v rozvášněné době ponktační novinářii
poslanci, kteří nazvali toboto muže vytrvalé, po
čtivé a nezištné práce „ropuchou“ a špatným
chem jenom proto, že jistým lídem řekl ostré sice
ale pravdivé slovo, že dořiti dovede každý náden
wík, ale stavěti še dovede jen myslící architekt.
„Nár. poridálky“ nemohl ovšem dr. Zátka žádným
jiným výrokem citelněji se dotknouti, než-li právě
uvedenými slovy. Dr. Zátka jest radikální Staro
čech, nepoddajný, neoblomný a vytrvalý pracov
ník, který se drží věrně Riegrova hesla: Vpráci
s vědění jest naše spaseni“.

Dr. A. Zátka nemiluje hlučných společností,
avšak za to tiše, poctivě a vytrvale pracoje na
Povznesení svého lidu, osnuje velkolepé ty plány,
které se na českém jihu již provedly, anebo kte
ré čekají ještě svého provedení. Dra Zátku neod
straší ani nepřízeh doby ani zlovůle lidská od
provedení plánů, které Jednou uzoal za prospěšné
Českému národu. Dr. Aug. Zátka narodil se 27.
Července 1847. Otec jeho Hynek stal se vlastním

—

fičiněním velkoobchodníkem a velkoprůmyslní
em; byl rozhodným deklarantem a hodnost po

slance zastával 18 let. Druhorozený jeho syn Au
Gust stal 58 jeho nástupcem v práci národní a po
htické a vynikal již jako mladý právník jeko nej
horlivější spolupracovník vůdce badějovických
Čechů, dra Grůnwalda.

Když se stal dr. August Zátka sám vůdcem
budějovických Čechů, zřídil pomocí svých spolu
pracovníků české školy obecné pro cblapce idív
ky, založil pět českých opatroven pro dítky a když
r. 1694 dobyl Čechům budějovickým české školy
měštanské pro chlapce i dívky, přikročil r. 1897
zřízení nové chlapecké školy na Lineckém před
mměstí= vynutil též zřízení českých kol na Ví
deňském předměstí. Čkskému národu získal ob
chodní komoru budějovickou a tím dva blasy na
českém a jeden ua říšském sněmu. Škola rolnická
v Budějovicích děkuje dru Zátkovi své založení,
vydržování i vlastní budovu. Na Badějovicku,
Krumlovsku, Kaplicka atd. dobyl nám v národně
smíšených obcích řadu škol. Vyšší pokračovací
dívčí škola dam. spolku Ludmily, české pokračo
vací školy pro učně, různé učební běhy, založení
České Matice v Budějovicích za příčinou zakládání
a vydržování českých škol (ústav tento založen
byl dávno před založením Ústřední Matice školské)
jsou dílem Zátkovým. Jeho přičiněním zmohutněla
českobudějovická záložna na mnoha milionový pe
něžní ústav, který byl a jest Českým živnostní
kům, obchodníkům, průmysiníkům a rolníkům moc
nou oporou v jejich národním a hospodářském zá
pase s velkokapitélem německým a židovským.
Zalošení českých velkoprůmyslových závodů: české
smaltovny, bednárny, akciového pivovaru atd. jest
rovněž dílem Zátkovým. Že v Českých Budějovi
cích byla založena a po dlouhá léta ze soukromých
prostředků vydržována Česká vyšší reslka, že ze
sonkromých prostředků byla opatřena česká realka
nádhernou vlastní budovou a že byla potom 8e
státněna, toť myšlénka a práce Zátkova. Uelý če
ský jih nejlépe ví, co práci, důvtipu a houževna
tosti Zátkově děkuje.

Dle řeči dra Zátky jsou různé spůsoby státi
se vůdcem. Jeden se jim stane prací, dobrou va
dou, odvášným skutkem. Druhý se stane vůdcem
fím, še tupí prvního. Many věří, že tupitel dovede
to lépe, než tapený, ale konečně přece jen se uzná
práce. Doktorovi Zátkovi je vítána každá ita
nejdrobvější práce, pak-li jen úsilí všech vede
k jednotnému cíli. Roku 1893 pravil ve schůzi če
ského politického spolka v Budějovicích: „Čím
můžeme k provedení státního práva přispěti my?
Více než jini. Státní právo si zjednáme, kdyš če
ský národ bude míti moc, když tedy bademe silni.
Když získáme moc v Budějovicích, tedy ziskáním
této důležité posice národ náš zmohutní a tak při
spějeme mnoho k dosaSení státního práva“.

Při svěcení budovy českých realných škol
v Budějovicích, která postavena svépomocí, bez
přízně vlády, podpory obce a okresu, pravil stu
dujtef mládeži:

„Milí študenti! Do nového stánku věd vy
vstupujete. Škola vám má poskytnoati sbraně do
boje o život. Boj ten ve vlasti naší tožší jest než
Jinde, neboť nejsme tu'nami. Vedle nás jsou tu
příslušníci kmene, jemuž po dvě století přisuzo
vána přednost. Předendek v jich prospěch dosud
trvá. Musíte býti dokonalejší, abyste stejně vášili,
neboť v pravdě rakouská myšlenka o stejné hod
Dotě národův této říše ještě zcela nevybavila se
z trosek miunlých století. Ona masí dále zápasiti.
V sápasu lom nerozhodne hrubá síla Amotná, ale
přenla duševní. Již sice české umění klestí si ce
sta do cizjny; již posměch a povržení jména če
ského počíná měniti se v úctu a bázeň. Ale doaud
Jsme dalecí cíle ©Nam jest dobytí netolsko usnání
rovnocenností, :ale 1 prvenství, nálešitého národu,
který založil toto království. A proto každý z vás
musí se snažiti, býti statným bojovulkem v zápa=
su duchů. Malý národ nemusí býti nepatrným ná
rodeln. Žle větší povinnost má syn malého národa,
aby — povznášeje sebe, pomáhal povznášeti ná
rod. Jest Ji eíl našich žáků vyšší, než-li u jiných
národů, i úkol váš jest těžší, velectění páni ači
telové. Ve snaze idealní nalézáte nábradu výhod
hmotných. Ta sdaha jest nám zárukou, že žáky
naše budete nejen vzdělávat, ale i vychovávat ve

levné.

zdárné syny vlasti, přímé, ušlechtilé karaktery
čným slovem a mocnějším příkladem vlastním

MA mebudeležáky naše učili nízkému zášti národmu, ale ke chvalilebné souleží v mravnosti, cno
stech muřných i prácí vědecké. Vy budete wládeži
větěpovati hrdost národní, která nebude se jevitě
ve slovech nadutých a planých, ale v tom, by ka
ždý — nezavíraje očí před prací krajanův drn
hého jazyka, a řádně ji oceňuje, jim vyrovnati a
nad né vyniknoutí se snašíl. A tak rach školy naší
nebude poduben hblomozu tábora válečného, ale
šumu dílny, věnované užitečné práci klidné“,

Dobře pravil dr. Zátka v téže řeči slavnost
ní: „Studia technická připravují a podněcují k
činnosti výrobní. Ta čianost pak jest klíčem k bla
hobytu jednotlivců, k blahobytu národa. V zástu
pech co rok dělný lid náš opouští vlast a v cizi
ně hledá obživy. Výroba domácí poskytne ma
chleba, zvýší cenu práce, zachová nám lid náš. —
Poměrně, pozdě národ náš věnuje péči svou stu
diím realným. Není divu. Zlobou věků vytištěn
byl z měst, zatlačen do odlehlých dědin, zbuben
až po zdravý kořen a peň rolnický. Hlavně stav
selský nadaným přebytkem svým národu zvolna
tvořil novou korunu intelligence, neopouští pole
svým odpůrcům, již tlásí se o svůj podíl v oboru
průmysla. A dobře tak činí“. —

Dr. August Zátka jest úšenlivý žák biskupa
vlastence Jana Valeriana Jirsíka. Ač vychovává
rodina svon v zbožných zásadách víry katolické,
nebyl nikdy tmářem a zpátečníkem, neboť pro
vzdělání a zvýšení blahobytu českého lidu učinil
více než-li mnohé celé poslanecké kluby, které
jen navrhojí, slibují a mluví, ale nic plodného a
várodu prospěšného sábodloubými řečmi nevymluví.

O poslanecké činnosti pana dra. Zátky jen
připomínáme, te byl čelným pracovníkem v čet
vých sněmovních komisích a že býval generálním
zpravodajem o rozpočtu. Sočimovní jeho návrhy až
na dva citovati nebudeme, neboť výsledky jebo práce
nejlépe mluví. Časovým jest jeho návrh na opravn
volebního řádu v obcích. Dobře pravil dr. Zátka,
že přímé daně eloužící k roztřídění poplatníků do
voličekých sborů nejsou správným měřítkem, po
něvadě nepřímé dané a poplatky vynášejí velkým
obcím mnohem více. Proto navrhl, aby v I sboru
volilo aspoň 159. v II. aspvň 25"/, a v III. nej
výše 60"/, všech voličů. Tím by se odčinila asprň
částečně nynější nesprávnost, neboť v I. sboru
volívá průměrně jen 89%, v IL sbora 16% a ©
TIL eboru přes 769, všeuh voličů.

Neméně důležitým a časovým jest školský
návrh dra. Zátky, který chce dociliti, aby každá
národnost měla tolik škol a takových drubů, jaké
skutečně potřebuje. Dr. Zátka chce odevzdati ná
rodní školství národu a žádá proto, ať si každá
národnost v Čechách apravuje a platí školství
své sama. Také ve smíšených obcích ať 8i apra
vuje každá národnost své školy sama prostřed
nictvím místní školní rady své národaosti. Dle
článku X. škol. návrbu Zátkova smý se v smíše
ných národních obcích, kde jsou školy obecné pro

obě národnosti, přijímati děti školou povinnépouse
do té školy, jejlhoš vyučovacího jasyka jsou mocny.
Jinými slovy dr. Zátka jest náhledu, še českédité
patří do české školy.

V době punktační byl dr. Zátka členem ohra
ničovací komise, ale vzdal so hodnosti té, kdyš
viděl, že tehdejší vláda i Němci json protí nám.
Dr. August Zátka jest nad jiné vynikajícím zna
telem žalostných poměrů v krajích národně smí
šených a právem rá státi na čelném místě v do
bě, kdy upravení jazykové otázky, soudních a
správních okresů v Čechách dle národností má se
uskutečniti.

Dr. Zátka, přední parlamentární náš pracov
nik byl v posledních letech nezasloužené pomíjen;
nebyl zvolen avi do jediné sněmovní komise pou
ze proto, že zůstal Staročechem, ba ve skutečnosti
nejradikálnějším Čechem.

V době nejkrutějšího a nejvějšího národního
rozkolu pravil tr. Zátka v Českých Budějovicích:
„Politický odpůrce by se neměl odpusovat, protože
v roshodné bitvě budeme potřebovat jeho hlas. Ni
kdo mý nemůže dokásat, še byc: já nešetrně vy=
stoupil proti straně svobodomyslné. Na sněmu jsem
ovšem poslancem sa obce venkovské u musím sté
přesvědcení projeviti, sice bych byl zbnbělcem. Ale



adav Čes. Budějovicíchagilovaté prourčidoupoli
dickoustranu, to povašovalsa šíření roskolu“.

Redaktortohoto linta byl vdobáchtboh a
sice pět let jednatelem polit. apolku v Ú. Badějo
vicích, ví z vlastní skošeností, mnohostranně
a obětavě p. dr..Zátka pro £ českého lida
pracoval a může jen potvrditi, že dř.Zátka zájem
osobní a své strany podřídil vědy sájmům českého
lidu. Na českém jihu, kde čínnoat p. dra Zátky
nejlépe znají, oceňují dnes práci jeho svorně všich
ní Čechové. A to jest pro něho největším zadvst
učinéním.

Zločin lillský.

Prarou bouři působily prod církvi vůbec a+roti školským bratřím ve Franoiizvlášť besbož

níci tamní. Byl totiž nalezen Shlareo v ústavukolských bratří v Lillu zardousen. Ihneduvaleno
podezření na školského bratra Flamidiena, jakoby
on uživ chlapce k nestondnému čínu byl jej za
vraždil. Rozumí se samo sebou, že nastalo hned
„rozbořčení“ lidu, vytloukání okon, plití na kněze.

Dnes však msjí se věci jit zcela jinak. Dnes
Již oproti předpojatému státnímu sástopci jsou
ajištěny věci, které tu následají. — V žaludku
:zardouseného chlapce nalezeny kusy bramborů,
ačkoliv v ústavě bramborů nejedl. A skutečně po
blíže ústavu nalézá se prodej pečených bramborů,
které chlapec vášnivě rád jídal. Poněvadš klubouk
„jebo nalezen byl v ústavě, má 86 právem zá to,
:že bez dovolení tajně z ústavu ušel na brambory,
vhtěje se nepozorovaně vrátiti To byla první ato
pa pravého vraha. — Ale nalezly 8e i jiné. Lé
kaři zjistili, že ten, kdo chlapce zardousil, musel
býti „levák“, to jest člověk, který všecko, co jiní
pravou rukou konají, — levou dělá. Prohlídka i
Dlemo všech členů ústavu zjistila, že mezi bratří
mí leváka není. Za to však nalezen poblíže ústa
vu levák. Jest to jistý truhlář, zaámý radikál a
neznaboh, vlastně socialistický štváč, který byl pro
rosličné nemravné skutky na mnohých mladých li
dech a šácich spáchané satčen. Krom toho nale
zají ee poblíže ústava školských bratří místno
sti, v kterých se nazuačené zločiny páchají, což
i polícii známo jest. Nestranné listy soudí již dues,
co tyto řádky píšeme, že ubohý bratr Flamidien
bude za úplně nevinného problášen.

My doufáme též, že úředně budo nevinným
uznán, sle ještě po letech bude se to povídati.
Bylo to v novinách, musí to býti pravda, — to
je hlavní zásadou nevědomého čtonářetva. Tážeme
se, kolik bude listů, které odvolají? S velikou
radostí přinesly to jisté listy, které se chlubí či
utějším křesťanstvím. Jak je známe, pochybujeme
velice, že tak učiní. Oproti katolíkůim neplatí jim
příkaz: Nepromlavíš proti bližnímu svému křivé
bo svědectví. Dokasují to n. p. Hlasy za Siona,
které podobné historie s velikou chutí přinášívají.
A jestliže oproti katolíkům neplatí vůbec přiká
zaní toto, marně bychom čekali, že vyplní, co ka
"tolické náboženství v takovém případě žádá, —
totiž: Veřejně odvolati, veřejně říci: Co jsme na
psali, byla lež! Tuto povinnost ukládá — a toi
+6 zadržením rozhřešení — jen katolické nábo
šenství; jen to náboženství, o němž ovanjeličtí
páni pastoři tak rádi píší a mluví, še podrývá
mravnost!!

Než jen pouze pro tuto příčinu nepíšeme člá
nek tento. Vlastně chtěli jeme ukázati na mravní
spoustu Francie, do která ji strbuje její atheis
mns, její bezbožectví. Otvírá se tn udiveným očím
našim hluboká zrovna pekelná propasť, před kte
ron člověk až i závrať dostává. Z. bezbožecké
Francie stává 8e Sodoma! — Ovšem se tyto n6
pravosti objevojí i v jiných hlavních městech a
k upokojení pánů pastorů musíme říci, že i Ber
Jin v tomto babně děsným způsobem se brodí. —
Ale to na věci nemění nic. Ukaznje se tu jen ta
smutná pravda, že mravnost bez víry v Boba vše
vědoucího a trestajícího je stavbou na píska. —
Nezvýšila se mravnost se zvýšením vzdělání, jak
ne slibovalo, ale spíše 8 úpadkem náboženství do
stavuje se i úpadek mravnosti.

Ale co dále nám ukazuje zločin lillský, to

je snad ješté borší. Nemravnost pohlavní mohlay býti zvána hříchem apáchaným ze alabosti, ale
spáchati dva zločiny a vše tak upraviti, aby dvojí
do nebe volající hřích uvalen byl na nevinného,
který může býti i emrtí trestán, to jest zajisté
něco více než alabost. To je v pravdě sloba/! A
povážíme-li, že to je spolu rána do nenáviděné
církve katolické, vidíme jakými zbraněmi se prot
ní bojuje. — Neboť pak jsme právě řekli: Po
tisicerém vyvrácení bude se to o školských bra
třích povídati na dále. — Besbošeciví má tím je
ště býti hloub sakořeněno. Státní bosnáboženské
školy totiž jsou ve Francii čím dále tím prázd
nější. Nojen upřímně věřící katolíci, ale i rosvážní
liberálové dávají děti své, a to nejen dívky, ale,
co bezbožníky obzvláště mrzí, i své do ústa
vů efrkevních. A proto měl zločin lillský býti i
ranou do škol náboženských. V pravdě: Brány—
moci — pekelné bojují proti církvi.

Jenže bezbožníci ve své slepá zášti nevidí,

de každá rána do církve a er škol jest vlastočranou do národa, do stálu. Úirkevstoji ua akálo,
ale státy a národy se mění a hnou. Kéž by naší

čeští besbožci ojovřeli oči, kraté rázy zasa
národe našemu svými církvi. Vý

uvy, še to jsou boje proti kalisme, už jeo

ab pray oreličí me"na to náy ale M ičtí pastoři ote
bítím svým do církve katolické nezlakají nic.
To přece jest nad slunce jasnájší věc, če katolík
o víra připravený pejde does k evanjelíkům. Stá
vá se z ného pustý nevěrea, bezbožník. A ikdyž
sí pánimyslí, že jejichkřesťanství je čistší, což

nepřipouštíme, tak přeceby méli vášaš ve
svědomí ovážiti, še ustavičným a nech po
mlouráním katolické církve odvádějí tedy i od té
trochy křesťanství. Kdyby jim sdlešelo na křesťan
ství vůbec, nemohli Dy hnáti vodu na mlýn bos
bojců. Kdyby se však vymlouvali, že tsk píší
k utvrzení evanjelíků, pak ušívají prostředků ne
dovolených.

Ku konci upozorňujeme Ještě na jednu věc.
Jest to to „rozbořčení“, které se vždy ukasoje,
kdykoliv se nějaký kus bláta -nz církev katolickou
bodí! Lidé, často nemravní, v náboženství oprav
doví nevědomcí, jsou hned „rozhořčeni“. Ale —
všdy jen na církev katolickou. — Je i v tom vi
děti úpadek mravnosti, ač ae tu ukazuje horlení
pro mravnost. K mravnosti totiž náleží především
spravedlnost. Ale kde je spravedlnost, jestliže se
katolík, anebo někdy k vůli jedaoma odsuzuje cír
kev celá, ano i její učení?

A tak ten pravý zločin lillský jest mocným
voláním k národům: Výste, kem jste to přivedli
8 Hm svým besbošecívém/ |

Družstvarolnická a zemědělská
množí so a vzrůstají nejsíce“v Německa. V loni roz
množil se jejich počet z 11.096 na 12.180, tedy o
1.085 nových družstev. Německo čítá 8.055 drušatev
spořitelních, 1059 spolků na zakupování surovin všech
drabů, 1758 družstev mlékařskýcha 708 jiných družstev
všech druhů. Stejně pokračaje i jednotné organisace ave
dených hosp. dražstev, Veliká větělnadružater soustře
děna jest ve všeobecném ústředním srazu německých
bosp.družstev (r Offenbachu), kterému se kromě nových
družstev. stále také starší hospodářská družstva- při
blačují. Všeobecný tento arba vzrostl v r. 1898 z
457 na 6331 družstev, Zejmena připojil se posledně
k tomuto všeobecnému svazu „veliký zomský svaz ba
vorských spořitelních a sápůjčních družstov“, Počet
družstev roku 1898 vzrostl o 98%, polet družstev
ve všeobecném svazu apojených vzrostl o 38:49, ; po
čátkom r. 1898 přináleželo k ústředním ovasu ze
všech hosp, drožstev 419/,, koncem roku vlak G3,
Z družstev ku všeobecnému urazu náležejících jest
3884 družstor spořitelních sápůjčních, 1287 nákup
ních a prodávajících, 924 mlékařských a 196 jiných
družatev.

V poslední době sřízují se.a zkvétají jmenovitě
rololckádružstva pekařeká, dále drašstra
mlynářská, *'

Družstva dobytkářská ajateční dlena
bytých skušeností ukázala, že činnost těchto družstov
jen tebdá může zdároě se vyvíjet, provozují-li ob-.
chody ne po komissionářako, ale na vlastní účet.
J tato forma vykazuje výsledky docela přízalté; jsou
mezi těmito družstvy i podniky se statislcovými obraty.

Družstva ovocnářaká a zelinářské no
mobou dosud obecně proniknonti, poněvadš záleží tu
mnoho na jadividuální póč! každého člena, jakou zboží
masí přinášeti a k ník musí nejprvé býti veden, jednak
vedle prodeje i zpracováním zboží natno se sabývati.
Jinak ani tu nosohází na vynikajících výsledcích. Tak
na př. dražstvo ovocnářské v Obernbargu v Barořícb
vykazovalo r. 1895—90 pokladniční obrat 484.132-02
m. a čistého zisku 0669-27 marek; mělo 540 členů
a 8005 zákazuíků. Odbyt ovoce v obvodu družstva
prostřednictvím téhož je úplně zajištěn. Posemky
ovocnářské stouply od r. 1800 v ceně dvoj- až troj
násob, Dražstvo sabývá se hlavně výrobou orocného
vípa a jinekým zužitkováním ovoce,

Zajímavy jsou pokuay, činěné s družstevním su
žitkovánímlesního ovoce: jahod, brusinek,malin,
atd., které, byť nekončily všdy přímo ziskem ob
chodním, účelu svého — chudým sběratelům lesních
plodin pomoci k lepší obživě — napořád dosáhly,
protože obchodníci a obledů konkarončních zvyšovaly
ceny až dvojnásob,— Ze zelinářských druš.
stev hlavně zelařská prosperují.

Zmínímese ještě o společenstervním pro
deji vajec, jichž nákap u nás po venkovětrpí sná
mými nedostatky. Podobné družstvo, zařízené v únoru
v r. 1897 v jednom místě hanoverském (k podněta
danému místním učitelem) až do Července téhož roka
moblo sa vejce platiti o 10—20 proc, více než na
kupovači vajec. Příčina tobu spočívá v tom, o zisk,
dosnd těmto připadající, zůstal dodavatelům vajec a
že velkokupci lépe platili vejce „společensterní“, po
něvadě mělilepší záruku, že dostanou čerstvé sboží.
I ta bylo prvním účinkem činnosti družstva, že do
savadní nakupovačí vajec mawili platiti lepší ceny,
takžo tímto zvýšením cen i nečlenové získali. Větší
příjem, jehož členové družstva v r. 1897 dobilili, lze
páčitl na 6000 marek. Na jednotlivce připadá s této
samy částka od 35—90 marek, výtěšek pro malo
rolníky nikoliv nepatrný, zvláště uváží-lí «e, še nřímo
vybízí k lepšímu chovu drůbeže. — | Odbyt páčil se
v měsících únoru-krětna na 228.000 kuwuvajec. Počet
těchto družstev v Hanoveru stoupá stále, tak že jedná
80 již o zřízeni svazu jich.

a

že

„0V čašíMiaa ěší sa.vejcepřee250mi. zi.
ročně a ohovdráboke jest zejsůae7 Čes vvi
natý. Orgauieoraným prodejem vajec ziskala by tedy
drušstva bospodářská snačně. : ,

U nás po 1)le jeme al takovýchtopraktických
věcí, které činí národ bohatým a wocným, nevšímali,
Mluvili jeme pří každé mošné i nemožné příležitosti
o státním právu, politíse, o „sympatiích Fraa
oousů a Rosů k m, o plánech tamních generálů
e státníků, události v Číně, Japoasko, Kubě, Kretě
e Filipinách zajímaly nás více mež-li nejvíce se más
dotýkající prospěchy bospodářeké. My vtále zspomí
náme,še vlastní košilejest námbilšší nežcizi kabát, my
zapomísáme, še praktický Angličan, Něme», F'raocons
neřídí se v politice "Dsobutmi sympatiemi k té neb
oné zemí a národu, ale 00 nejríce ponese do kapes
Jeho kupcům, toráraíkům, zemědělcůma živnostníkůa,

V Čecháchbléseloce a Heroldto podneshlásá,
te hospodářské zájmy musí ustoupiti státnímu práru
6 vyšší politice, ale ve skutečnosti k státnímu práva
Jsme te za vlády mladočeské ani na krok nepřiblížili,
naopak jsme bo vzdálenější zež-lí kdykolí dříve a
mezitím naše žírnostníctvo a rolaletvo byne a statky
rojnické i šlechtické, sávody průmyslová a živnostenské
převádí na sebe Němec a žid. My jeme dělali zkrátka
politiku na měsíčka a proto to « námi v národním
t hospodářském nájmu tak smutně dopadá. Svépomoc
praktická a sdružování, pilná práce, věcné poučování
a nikoli plané politické tlseby, uť jiš je vedou po
slanci neb noposlanai, musí býti nyní .aším koslem.

Drobná obrana.

Hlasy ze Nlonaod novéhoroka ptřetí zabavemé přinášejízase dloubánský
tek proti našemu úvodníku: „Pryč od Říma“. —
„Moc a moc“ tobo zase dvojctihodný pán oapsal
o inguisici a podobných strašidlech. Ale to hlavní
nechal být, totiž že „pryč od Říma“ je tolik jako
„pryč od pravdy“. Nejlepším totiž důkazem této
věci jsou sami drojctihodní pánové, kteří si x bi
ble na misto křesťanství vyčetli rosumářskou
nověru. Jestliže kdysí po poradě dvojotihodných
pánů v Třebecbovicích vyčetl pastor Dušek ko
můsj s Vás, páni, „rationalistické“ — nevěrecko
rozumářské — stanovisko, tak jste tím dokázali,
že „pryč od Říma“ právě Vás znenáhla přivedlo
až k nevěře! Právě Vy jste živým před oči naše

ms — pryč od pravdy. — A tak nechte té
ustavičné inguisice „Španělekých vesnic“, a ingni
rujte — prohledejte — nejprv vlastní ce,
vlastní svou církev, apak teprv bude čas pouštětí
80do nás. Bylo by to taky jinak pro Vás výhod
no. Psali byste ji s pardubický pan park
mlstr Hoblík neměl by ustavičně škodu z těch
častých konfiskac plynoucí.

Hlerikálové prj mají strach = hosla pryč od Říma. Takto čtemev rozličných
eranjelických časopisech a svláště pan Šádek vidí
nám v tom ohledu do srdce. Ujištujeme, že o ta
kovém hrozném strachu nic nevíme. V dobách, za
kterých vážnost církve naší ve světě tak stoupá,
jako sa dnů našich, — v dobách, za kterých se
n. p. v Anglii nepopíratelné hnutí ve prospěch ka
tolicismu jeví, — v dobách, za kterých více die.
césí východních se Římem se spojuje, — v do
bách, ve kterých papež dávno nebývalé úcty v ce
lém světě požívá: v dobách takových nezalekne
Be snad světová církev Wolfa a Sebůnerera, Jest
liže by pak v srdci kněží a biskupů byla přece
jakási v tom ohledu starost, bylo by to s podive
in, aby jí páni „pastýři“ nerozuměli. Dobrý pa
stýř vždy a všdy budo truchliti třebas nad jedí
nou duší, která se vrhá v sáhubu. V tom smyslu
býti bez citu, bylo by býti duchovním správcam
pro chlebíček. A tak zase by páni lépo udělali,
kdyby si hleděli svého plevele, a nám nejsouce
vševědoncími „ledví a srdce“ nezkoumali.

Drobné zprávy.
právy dlecésní: VPána zesnul p.

P, Jak. Lenk, O. 9. B., jabilár, konelst, rada, blsk.
votář a děkan v Broumově, + dne 14. března 1899.
naroz. 1819., prof. 1843, vyav. 1844). p. Jaroslav

f, kněz arcid. Pražské na odpoč. ve Vys, Mýtě
+ dne 12. března 1899. (naros. 1808 vysv. 1891).
Jmenován jest: p. Frant. Kotrbelec, farář v Kru
cemburku,vikariátnímsekretářem,Ustanovenijsou:
p. Frant. Světelský, administrator, za faráře v Bar
tošovicích, p. Dr. Karel Truxa, za ředitele paedagogis
dívěíbo sester Voršllek v Kutná Hoře, p. Bohumil
Beránek, kaplan za adminietratora re Vejvanoricieh,
p. Karel Euhn, farář v Liberko, za administratora
exourrendo v Bělém, p. Stanislav Michálek, katecheta
v Bobdávči, za koop. do Přibyslaví, p. Frant. Víše,
administrator ve Svojanově, ze proz. katecheta do
Dalie, p. Vojt. Krejčí, administrator v Rokytníka, za
ezpositu do Žárova,p. Kar. Zierle, koop. Plinlkorský,
za kaplena do Trutnova,

Do okresní nemocnice zdejšízavítalmi
nolý pátek nejdůstojnější pau biskup a aloušil v útalné
kapličce, která na ten den slavila pouť ovou, měl ov,
— K nemocným, kteří přítomní byli, i k ctibodoým
sestrám promlovi) srdečnými slovy; pak navětivil téměř



nemocné, kleří.uponiání byli na jůžko v od“
Jejich,apra kašdého1nichmělněkolikslov

Prorázen vroscími díkytrpících opustil ústav,
tak vzácný je poprsek radosti.
Řádné schůze městského zastupi

telstva v Hradei Králové odbýratire bude
v sobotu dne 18. března 1899 o 3. hod. odpol. v ze
eedací síni městské radnice č. p.124. 1) Rozhodne
e o žádostech za místo městského tajemníka. 4.Ž4
dost inšenýra pana Jar. Hanuše sa udělenídefinitira.
3. Obsadí se místo městského zvárolékafe, 4.) Volba
odborů. 5.) Dotazy a volné návrby.

Úmrtí. V neděli dne 13. března zemřel po
dlouhém utrpení v 31.roos věka svéhodp. Jaroslav
Černý kněz na odpočinku ve Vysokém Mýtě. Jeho

hřeb se konel tamtéž v úterý o !U. hodině dopo
ední za velkého účastenství lidu i knéší. Mladý kněs

podlehl namáhavé slušbé dachovní, která v řídach
mladého kněšatva vyžaduje si vědy tolik obětí. Únavné
cesty do vzdálených kol a saopatřování nemocných

za každé doby a mepobočy nesnese leč muž silný,úplně zdravý a otužilý. Zvěčnělý dp. Jaroslav Cyrili
Ósrný byl dobrým em a horlivým služebníkem
Páně, budiš mu proto paměťvděčná|

Papežské vyznamenání. J. M. vedp.
dr. Frant. Krásl, prelát ocholastikvědy věrné
metropol. kapitoly u sv. Víta, jmenován byl právě
od J. 8. papeše Lea XIII prelátem protonotářem
apoštolským ad jnetar participantinm a papelskýro
domácím prelátem. Všestranná záslužná činnost tohoto
vanešeného hodnostáře pro blaho církve i vlasti vše
mi spůsoby — slovem, pérem s dobročinnými skutky
horlícího došlatu nejvyššího uznání vysokou důstoj
ností, která jest první po důstojnosti biskopské a
mnohými přednostmi apoštolskou Stolicí ozdobena.
Všichni ctitelé vsdp preláta ze srdce = námi prová

Bejí zajisté upřímné bahopřsní novému monsignoru.
Abstimence měmechých poslsnců

ma směmu král. českého jest hotovouudá
losti. O echůsích výkonného výboru a klubu němec.
kých poslanců zemských strany pokrokové vydáno
bylo následorní prohlášení: Vshledeu k trvání jazy
kových nařízení, jejichž neblahé působení na národní
život Němců vČechách každým dnem zřejmějivy
stupuje, vzhledem k okolnosti, že vláda vo všech
ových opatřeních sleduje veskrze nepřátelské stano
viako vůčiNěmcům a fe nepokrytě poslovaněťaje říši,
podvolnjíc se svláště českofeudálním
přáním, sa to však nikterak neosvědčujícani nej
menší ochoty, aby vybověla nejnalehavějším stíž
nostem německého lidu; dále vzhledem k vysoce po
litování hodné okolnosti, že zástapcové německéholi
du v českém sněma od r. 1890 až do dnes přes
ujištění slavnostně dané byli se svými národními a
politickými požadavky odmítání a zatlačení v posta
vení nemeckého lidu nedůstojné, nemžeme my ně
mečtí poslanci, nepodlehajíce nikterek vlivu nějakého
terroriatického štvaní doufati, že z účasti naší ne
jednání českého sněmu prospěšnáčínnost vzejde,i
Uenesli jeme se, že tentokráte porad směmovních se

neúčastníme. Němečtí zástupci v zemskémvýboru, v zemské školní radě, v zemaké$s
lezniční radě a ve všech ostatních sem
ských ústavech byli jednomyslně požádání, aby

potračovný ve svých fankcích. U koryta tedy sástapciěmců zůstanou; ne sněmu jim ovšem čeští
poslanci škoditi nebudou, spatří zájmy Němců lépe
nežli němečtí poslanci semi. Němci jsou ostatně též
přesvědčení, že vláda jim ani vlásku na hlavě neskřiví.

Volby do okresního zastupitelstva
královéhradeckého konalyse v popdělízaobce
venkovské za účastenství více než-li 100 volitelů. Vo
lební místnosti byly nevhodné, malé a těsné, takle
volitelové museli zůstati s velké části v průvanu na
chodbách. Okolnost tuto těžce mesli svlášté nušové
otarší. Doufáme, še příště nstanoveny budou místnosti
vhodnější. Pan c. k. okresní komisař Pirchán povolal
do volební komise nejstaršího starostu p. Jana Groška
s Libnikovie, p. Lovčného at. « Říbska, p. Hojného
s Výravy a j. Volební akt konal se se velikého na
pjetí, poněvadě kolovaly tři volební listiny. Až na
Bepstrné výjimky prorazila kandidátní listina starších
členů okresního výboru. Zvolení byli: p. okresní sta
rosta Jan Střemoba se Slesakého městí 59 hlasy,
dále zvolení byli statkáři pp. Jan Jarkovský z Velké
Bělče 62, Josef Ludvík s Jenikovic 97, Václav Gro
šek = Libnikovic 60, Josef Hojný a Výravy 101,Váol.
Fabián s Vel. Skalice 63, Karel Machek se Střeble
93, Jan Morávek = Plačic 70, Václav Koutník s Vlč

vie 80, Hynek Srdinko se Svobodných Drerů 78,
Souček « Břízy 101, Josef Česák u Nedělišť

100, Frant. Komárek = Plotišť 97, Josef Loučný at.
z Říbake 64, Fr. Richter ze Sedlice 94, Josef Hrnčíř
s Věkoše 58 a p.Fr. Zámečník = Farářetví (Prašské
Předměstí) 98 hlasy. Poněradě byli sa obec Černilov

dva kandidáti, ď se p. Jan Horák kandidaturyvadal, p. Jan Jandíkdostal všakpouze 40 hlasů a
mebyl tedy srolen. PánovéZámečník, Souček, k
Komárek, Ludvík a Hojnýbyli kandidáti společní.
Kandidáti oposice zůstali v menšině a sice pp. Fr.
Bittner so Sedlice, Fr. Dolanský s Praskačky, Josef
Komárek ze Svobodných Dvorů, Fr. Morávek s Před

měřic, Fr. Voženílek, hostinský ze Střebše, VáclavJanko = Blešna, Fr. Bouček = hlsléSkalice. Nejvíce
hlarů dostali z kandidátů oposice p. Bouček s Vě
koše 50, p. Václav Prokeš 6. 68 s Černilova,p. Josef

Pl

šp z Rozběřic, p.Janský « Bělče atd., kleří doi 46 hlasů. Protožep. Jandík s ilovs nedo
k drabé volbě.

sáhl většiny, přikročeno odZa kandidáty byliprohlášení pp. Jan Horák a Váni.
Prokeš z Černilova. Mesitím jiš mnoho voličů

jelo; uvolen kandidát oposice, pe Václav Pro48 hlasy. Zroleno tedy 6 kandidátů společných,
1 kandidát oposice a 11 pánů, které kandidovali staří

pe starostové a volitelé. Počas trvání skrntinis čekányl výsledek voleb s velikým napjetím, nevědělo se

skutečně, která volební listina„projde. Kandidátům
oposice škodilo asi nejvíce, še vedení oposice si osvojili pánové Josef a Jan Janští, známí radikálové z V.

(če,kteří se řídí komandem pánů bradeckých s okolí
Osvěty Lidu. — V úterý volilo město Králové Hradec

do okresního telstva p. starosta dra. Fr. Ulri
che, p. Stanialeva eňého továrníka, Tom.Suhradu
intenýra, Frant, Pilnáčka s Lad. Knypla měst. rady,

pp. dra. Faltaora, dra Zimmra a vrch. geometra Skarvana. Pan Jaroslav Červenýa p. Waldek budonkao
didování ve skupině velkoprůmyslu, p. stavitel Viktor
Weinhengel sa velkostatky.

Zavedení pitné vody de Králové
Hradce. Pan inženýr Kres předložilplány s rospočty na zavedení vody do Hradce Králové. počet
na zavedení pitné i ušitkové vody obnáší přes 200.000
ul. a rospočet na zavedení pouze pitné vody obnáší
96.000 zl. Pan inženýr savítel včera do Král. Hradce
a podal ústní zprávu. Obecní sastapitelstvo rozhodne
o dalším. .

Slavnost dezítiletéprácepořádá tovaryšskájednots v Hradci Králové dne s. dubna b. r. v pon
dělí velikonoční. Dopoledne jsou Služby Boží. Odpo
ledne ve 8 hod. řeč redaktora V. Myslivce £ Prahy
„0křesťanském socialisma“. Večer divadelní předsta
vení „Vojtěch Žák, Výtečník“ od Stroupežnického.
Podrobnější zprávy plíště. Posvánky budou všem jed
notám zaslány běhemtýdne. „Zdař Bůhi“

MěšťenskéBosedakrálovéhradecká
konala v pondělí valnoa bromadu. Posavadní před
seda p. starosta dr. Ulrich a pokladsík p. Th. Peřina
nabízených bodností odmítl. Zeclen tedy za předsedy
p. Inspektor šivnostenský Trapp, za pokladníka ps
vrchní geometr Škardan, sa jednatele byl výborem
svolen pan prof. Hlavatý. Výbor až na pp. prof.
Zdařiln, dr. Zimmra pp. assistentyRindu a
Segnera, že zcela nový a rovnéž pp. nábradnící.
Pan sobstitat dr. Hubáček, který byl kandidován
aniž by byl o tom věděl, vsdal se bodnosti člena vý
bora Besedy, když byl v druhé velné bromadě zvolen.
Pan zemskýinspektor straroven Buriánek nabízený
mu úřad nábradaíke odmíti.

Druké vydání brož Ozpovědi“z péra
Dra. Fr. Beyla dochásí bojného“ odbytu. Zvltátěpp.
katechetoré objednávají v bojnějším počtu spisek, jenž
i při počtu10 exemplárů účtuje se po 2 kr. Spisek
byl odporačenvřele „Katol. Listy“ v č. 78.

Může obstáti malorolníký Socialisté
hlásali, že se musí selský stav napřed zničit, má-li
sa mu pomoci. Dnes nejsvu socialisté ani tak naivní,
ani tak ukrutní, aby veškeré nynější řády a poměr;
majetkové se dřívo úplně aničily, aby pak mohl na
stati socialistický ráj; dnes dospěl vůdce socialistů
Vilém Liebknecht k náhledu, že rolnictvu se siská
pomoc přepisem dluhů na stát a zároveň závazkem
rolníků, še za dozoru státu své jednotlivé živnosti
přemění ve společenskou velkovýrobu aže půda stane
se veřejným majetkem. Vynikající národní hospodá
řové však popírají i tento názor Liebknechtův a tvrdí.
še ani chov dobytka ani hospodaření na velkých la
tifandiích nepřekoná hospodaření malorolnické. Do
bytek velkostatkářů amerických chová se venku, do
zravá v sedmém roce a váší 350 až 500, nejvíce 500
kilogramů. U nás docílí dobytče téže váhy již ve 3
neb čtvrtém roce, velké krávy váší 600 aš přes 700
Inlogramů a býci až přes 10 metr centů. Při inten
sivním chovu dobytka při malém hospodaření docílí
se u telete desetinedělního až 125 kilo mrtvé váhy,
kdežto ne preriích váší stejně staré tele 20 až 80 kilo.
Podobné jsou poměry při pěstování obilí. Obrovské
farmy v Dakotě a Kalifornii saorávají svá pole na
jaře parním pluhem, pak je poněkod ovláčí a osejí
za několik týdnů. Pak opustí dělníci farmu až do
příštích šní. Na takovéto farmě bují plevel na všech
stranách, dusí obilí a výsledek žní je pak sotva pa
tero až osmeronásobný. Na statcích malorolnických,
intensivně obděláraných sotva obilí vzejde, již se pleje
a okopává a někde není po plevelu ani stopy. Při
žních vybéře na vzorných statcích majitel sám neb
odborný zřízenec nejkrásnější klasy, s nich vydobývá
pro příštísetba bezvadná zrna. Zaseté srno zmnoho
násobí so 49 až 53 krát, Uvážíme-li pěstění obilí
stránce technické, dojista shledáme, že vývoj techniky

i tu oměřaje k výrobě střední, nikoli velké. V Německu v některých krajinách jest velkostatek v úpadku,
kdešto selská hospodářství tam poměrnědosti dobře

prospnají Bosvoj rolnictví nepřikloňuje se tak k velovýrobě jako průmyslový pokrok; právě naopak.
Postup dělení půdy ve Spojených státech Soreroame
rických jest toho výzračným dokladem. Kde vzdělání

kračuje, rospodávají se velké fermy v menší statky
0 80, 105, 184, 145 a 218 akrech. Tato skutečnost zvrací
domněnku, še střední statky jsou pohlcovány velkými.
Intensivní hospodářská výroba nesrovnává se 8 po
vahou velkovýroby. Tak soudí Radolf Majer a poso

rování v Německu i v Čecháchúdaje tyto potvruují.Proto má se malorolnictvo všady úsilovně podporovat,
eby se mu existence usnedňovala.

A pak jeme antenemisté. Pániposlanci
i noviny mladočeské papouškujívo všech variacích,
že jsme autonomisté. Áleproč trpí, še zemědělské zá
ležitosti nesvěřují se výhradní pravomoci sněmu a na

p bez odporu poslancůsřízena byla ve smysluv ze dne 6. července 1898, který byl doplněn
29. prosináe m. r., ústřední průmyslová a zemědělská
rada ve Vídni? Jeme opravdu pravými „kubíky“ v
hájení zemských a státních našich právl

Vojenské výdaje v Rakosku-Uher
sku zvýší se letos o 100 milionů zlatých. V Brně
se uřídí nový armadní sbor, dělostřelectvo se postupně
rozmnoší o třetínu a opatří se novými děly, na roz
množení válečného loďstva třeba 50 mil. zí. a důstoj

níkům weupraví platy jsko úředníkům, protože po
račík js má méněplatu, ned-li státní sluha, Poplatníci tedy nesmí dělati naděje na slevy daní, ale
musí očekávati nové jich zvýšení.

Malé připomínka proti „Času“. Liga
+ 16. Manii roalistů, viděti všudy semilovanou a
zároveň nejsenou bumanitn, myslící české obecenstvo
jiš a dostatek zvyklo. Realisté jednoduše provádějí
a bumaniton aport, který vniká do minulosti, přítom
nosti i budoucnosti, humanitu etrkají věady, vecpá
vají i tam, kde se'stává srměšností. Massaryk ku př.
neměl dosti na tom, še buditelé naši navazovali na

humanitu českobratrskou; připomíná ještě humanity
náboženské j v roce osmačtyřicátém a dokonce i v
povstání selském. Toť jiš jest tak, jako když člověk
šloutenkou trpící, vidí v o v barvě žluté. Toule
metbodou| panoš Massarykův v čísle „Časa“
devátém brání Tébority před výtkou, še sí ve válce

elmi krátce: Kněší
táborští na syvodě v Píska ujednaly pošadavky lid
ekosti dle knihy Tomanovy pro čas mejkratějších vá
lek. „Z knihy Tomanovy tedy“, praví Herben, „jest

bezpečně sikěno, že duchovní vůdcovébratrstva vzdálení byli barbarské krutosti a svěřeposti, jakou jim
nepřátelé rádi připisovali. — Zas padl jeden děje
isný blud“, praví na velikém kothurnu p. Herben.
akto porážeti dějepisné blady, jest věra velmi snadno,

vyřídíl se věc několika črtami šurnalistického péra.
Vybrati někde nějaký vhodný citátek nebo prohlášení

a stříhati spoopentí podle toho veliké epochy dějinné, jest věra příliš lehkomyslné To jest věsk zá
roveň útok na zdravou soudnost vzdělanců nehledě
ani k tomu, še ten, jenž takto si počíná, měl by míti
více útrpnosti se svojí logikou. Nikoli theorie, pane
Herbene, nýbrž skutky, rozhodným jsou kriteriem v
dějinách. Strana mladočeská prý má krásný program 8
přece „Čas“ stále jí vytýká nedostatky a chyby a činí
to, soudě podle činné politiky.„Čas“ stálo mlaví ©
úctě vůči cizímu přesvědčení, rozplývá se takřka hu
manitou a přecesouzen jest dle dělání šurnalistického,
se kterého jako základní linie vyzírá to nejváščnivější
strannictví — v kteréžto příčině jeho program huma
nitní není ani za mák oenén. „Čas“ prohlašuje i ob
jektivnost náboženskou a přece p. Herben neopatrně
prohlásil a pochlebil se pochvalnými dopisy helvet

skýchpootor — ano skatky rozhodujíjak ve velkém tak i u jednotlivce. „Radikální Listy“ řekly, še
Mladočeši jsou vlastně realisty. Ale „Čas“ rychle se
ohradil, že sice realisté mají své puvkty v pro, č
mladočeském s dob allisnce, ale mladočeši jich ne
plní « proto nemohou býti nazýváni realisty. Docela
dobře! A tak jest to i s těmi Tábority, a p. Herben
marně záležitost tu na šesti skoro sloupcích rozmačká
val a rozšlápoval, nemejí slova jeho v sobě ceny pro

hybnou methodu v důkaze pravdy. V tomže čísle
„Časa“ učiněn vehementní útok ne dr. Neuecbla, že
opisoval z knih jiných autorů. Při díle tak rozsáhlém,
jako jest „křesťanská sociologie“, čerpání odjinud sa
mo sebou se rozumí. — Kniha tak objemná nemůše
býti původní naprosto, čehož ostatné žádá povaha
látky projednávané. Ale dr. Neuechl opisoval doslovně,
jak dí „Čas“, a proto cizí majetek nechtěl uechovat.
Jsou všek n nás páni, kteří osvojí si chytře myšlénky
z děl cisojazyčných, epracují je, což snadno u člověka
jen poněkud duševně dělného, a pak je hezky vy
tisknou jaku peří vlastní. Našli jeme u Mosaaryka
dvě taková místa. Jest potřebí zkoumat dále a ukáže
se, pokud Massaryk jest původním. Místa ta časem
uveřejníme a jeat důvodno domnívat se, že nejsou asi
osamělá.

Hosp.-včel. krenžek „Kedym“boho

slovcův královóhradockých pořádalnaoslavu stoletých narozenin bratrancův F. a V. Voverkův
alavnostní přednášku dne 8. března. Nejprve zapěny
dvě sloky a „Hymny práce“, načeš ujal se přednášky
předseda kroučku Fr. Havelka. Vylíčil stručně a jadrně
život obou oslavencův a vybídl ke konci četně shro
mášděné, by studovali poměryrolaické a byli tomu
lidu dobrými rádci a vůdci, snažíce se jej z jeho bíd
ných poměrů povsnésti. Řeč jeho odměněna potleskem.

Řiditelstvo Ústřední společnosti ho
spodářské pro král. české konaloschůzidne
7. března, v níš vyřízeny byly následující záležitosti:
Pan inepektor dr. F. Sitenský podával jménem seme
nářského odboru zprávu o přípraváchk srovnávacím
pokusům s pěstováním ječmene, které v růsných kra
jich mají býti podniknuty. Podle usnesení esmenář
ského odbora pořádánybudou pokuey v krajinách
různících se půdoa, polohou e klimatickými poměry,

tak aby získán byl obraz pěstování ječmene s celýchČech. K pokusům přihlásili se 17 hospodářských škol
a statkáři = různých krajin a budou příslušným sta
nicím pokusným v nejbližší době osvědčené druby a
sice ječmen český, probuteinský, hanácký a Richard
sonůr chevalier s potřebným národem kpěstění rože
slány. Zpráva odbora byla echvélena a odbor splno
mocněn, aby další přípravy vykonal. Po debatě, jíž
núčaatnili se pp. řid. Červinka,St. Kubr, J. Sak, V.
Fišera a J. A. Prokůpek, echrálen taktéš návrh, aby
k porovnávacím pokusům= brambory použito bylo
předovšímodrůd, ktoré při loňských pokusech se osvěd
čily a poskytly největšího výnosu a aby další prove
dení pokusů přikázáno bylo odboru semenářskému.
Pan inž. R. Jahn podával jménem výstavního výboru
zpráva o dosavadních přípravách k výstavnímu trhu

hospodářskému, zejmena o krocích, které výborpočnikl, aby bývalá strojovna k účelům výstavním vhod
ně byla upravena a aby výstavní skupina chovného
zvířectva státními hřebci, jakož i chovnými zvířaty
českých velkostatků, hospod. družstev a s krabů ma
lostatkářských co nejčetněji byla obeslána. Zpráva
výstavního výboru vsate na vědomía spolu usneseno,
aby návrh týkající weuspořádání výstavy drůbežebě
hem výstavního trhu 78 součinnosti spolku drůbež
nického přikázán byl výstavnímu výboru. Podle sprá
vy výboru české knihy plemenné přihlášeno bylo ka
knize plemenné během posledních dvou let 10 stád
čistokrevného skotu i byl protoschválen návrh, ab
ještě letos tiskem vydán byl seznam všech kmen
skotu ku knize plemenné přihlášených. Účelem knihy
mé býti uposorniti ne kmeny dojivostí vynikající a
tím zároveň dalšímu rozvoji chovu skotu raziti dráhu.
Na konec k návrhu J. J. knížete Schwarzenberga
usnesego svolati valnou echůsí na den 9, dubna a ns
denní pořádek schůze položiti časovou rozpravu.0
vlivu státního a zemského hospodářství na naše se
mědělství.

Duchovní konference pro důstej
níky, voj. úředníky a kadety zavedenyby
ly v chrámu ev. Barbory v Krakově. Obsahem kon
ferencí byly rozpravy 0 nábožensko-katolických otáz
kách. Na konci své první řeči prohlásil kazatel řádu
Jesuitů, fe právé v nynějším okamžiku, ve ktevém
politické rozštěpení státu projevoje tak smutné vý



alodky, jest oávrát ku nábošenské povinnosti každé
ho jednotlivce, aby tím působil vo věeobecnosti ku

vání státu. Důstojný řečník odělil též, še kon
ferenční řeči konají se na vyšší přání. Podobné du
chovní rospravy budou prý se konati“ pro důstojníky
také v jiných posádkách. Že duchovní konference

tají téš civilní inteligenci, pkázal v Erálové, v Chrudimi, v Chrasti atd. konferenční feči
mejd. pena biskupa.

František Ladislav Čelakovský.
Sestavil Václav fček. Modré knihovny čís. 46. V
Prase 1899. Nákladem vlastním. — Tisk Aloise Vis
mera v Prase. Str. 165. Cena 60 kr. (1 k.) Autor
vytkl si ze úkol vylíčiti zevnější osudy šivota
lakovakého na sákladě bohatého materiálu listovního;
cosněním jeho literárního významu se nesabývé.

„Život starého kantora“ vyšelnákla
dem R. Prombergra v Olomouce. Spisovatel tohoto vo
hos zajímavého spisu jest rodákem našeho kraje, jest
voJan Ev. Kosina, bývalý professor při krá
Jovéhradeckém gymnasiu, pozdějšíříditelslo
vanského gymnasiav Olomouci a zemský inspektor
v království českém. Stařeček Jan Ev. Kosina, ro
dák bohdánečský, byl nezapomenutelnýma vzor

ným rádcem svých kollegů i šáků, kteříjo vesměschovají ve vděčné paměti. O počešťorání král.hlav.
města Olomonce a o rozvoj českého živila na Moravě
ziskal si Jan Kowina;nesmírnézásloby. Víme to z vlastní
zkušenosti všichví, kdož jsme bývali jeho žáky. Kněší,
učitelé, profesoři, právníci, lékaři atd., všichni Iknou
k němu vděčnou láskou. Autor líčí neobyčejně živě
postavy svých dědů, babiček, otce, matky = počátku
tohoto století, své dětství v Josefově, vojenské puto
vání s otcem plakorním kovářem a szvěrolókařemhu
sarů do Pardubic, Debrecína, Sv. Hypolita, Vídně. —
Idylickylíčenajest škola bohdanocká a její kan
tor; plasticky vystapuje přednámi kos bodrého, krás
mého života ne venkovském městečku. Obrázek to,
jemuž podobný shledáváme v Němcové „Babičes“. Rádi
očekáváme další pokračování a přejeme dílu tomu
hojně odběratelův. V královéhradeckém kraji neměl
by spis „Ze živote starého kantora scházeti v žádné
obecní, farní a školské knihovně. Úprava nakladatele
B. Prombergra v Olomouci jest pěkná. Cena 20 kr.
velmi levná.

Na pověstné „černé stráni“, v tak
zvaném královéhradeckém „pralese“ pokáceny byly
smrky až 160 let staré, přes 32 metrů vysoké a jed
notlivé vyřezané stromy vydaly až 5'/, pevných me
trů. dřeva. Nechat stromy přes 100 let, jest ováem
lnxae, který ai může dovolit kníže Schwarzenberg neb
hrabě Bugney, ale v moderním lesním hospodářství ne
cuajíse porosty po 70—80let kácet. Meximální tarnus
kácení smrkových lesů obnáší výminečně 120 let. V
hradeckých lesích zavládl ovšem zvláště zs nynějšího
pana nadlesního Štrachoty a p. lesního referenta p.
architekta Weinhengsta moderní, mnohem výnosnější
spůsob hospodaření, což jest hledíc k vzrůstajícím
potřebám obce takó nezbytno.

Volby do ústřední správy vodního
družstva v Cernilově vykonánysa přečetného
účastenství v hostinci p. Jindry dne V. března v Čer
nilově. Při nich zvoleni do eprávy pp.: Seidl Jan,
farář 6086 hlasy, Ponec Václav z Černilova 5986 hl.
Prokeš V. z Černilova 5610 hl., Horák Jan z Černi
lova 5936 hl., Píša Hugo ze Správčic 5786 bl., Tláskal
Jos. z Librantic 4749 hl., Fabián Václav z Velké Ska
nce 6000, Hojný Jos. z Výravy 5908 hl., Grošek Václ.
z Libnikovic 6834 hl., Bouček Josef z Malé Skalice
6870 hl., Adamíra Jen s Vlkova 6723 hl., Vecl Jan
z Rasošek 6943 hl., Voltr Jan z Libřic 6712 hl., Falta
Václav z Divce 8038 hlasy, Za náhradníky: pp.
Vyhlíd František z Čibuze 5870 bl., Hryzlík Jan =
Oujesdce 5748 hl., Kudečka Václav z Rusku 6664 hl.,
Černý Jan se Smržova 4968 hl., Divecký Josef « Hu
bilesa 4507 hl., Toman Václav z Bukoviny 4381 hl.,
Hůlka Josef ze Slatiny 3916 bl. Starostou svolen
dp. Jan Seidl, farář vČernilově jednoblasně a státkář,
pan Václav Prokeš č. 63 za jeho náměstka. Za účet
ního byl zvolen p. J. Vach, starosta z Černilova, za
revisory účtů p. MUDr. Arnošt Pekaf a Jan Hoffmann,
statkář z Černilova. Do výkonného komitétu, vedle
fankcionářů zvolen ten p. Horák Jan č. 19.

Českoslevanské listy drůbežnické
a králikářeké, bohatěillustrovanýměsíčník,vě
novaný zvelebení chova a trhu drůbeže, králiků, bo
lubů, zpěrného ptactva atd. počne vycházeti počátkem
dubna v Kolíně. Prvé číslo v notářeky ověřeném ná
kladu 5000 ex. obsahovati bude zajímavé a odborné
články z póra o-borníků všeobecné oblibě a vážnosti
se těšících. Vydavatelstvo slibuje pp. učitelům a spol
kům výhody v předplacení. Kdo by se o tisk zajímal,
ať piše na adresu „České listy drůbežnické a králi
kářské“ v Kolíně,

Poslední hodinka národa českého
se přiblížila. Světetrň a obdivujse,jak velikým,
světovým listem jsou „Národní listy“. — Vědí = Ra
ska, že se vo VYatikánéněco podniká proti Čechům!!
—Je to asi tak pravda, jako když na panoramácha
0 jarmarcích se malují a zpívají písničky o brozných
mordech a raubířetvích. — Jak jsou v tom rozkolníci
a židovský novinář, a přidají se k tomu helveté s N.
L. tak je to pravda čistá, jak ty hvězdy na nebi.
Jenže N.L. věří už jen ten, kdo nic lepšího nečetl,
My však vždy máme za pravdu opak toho, co N. L.
o církvi katolické píší. Aš posud jame s tímto pra
vidlem vědy dobře pochodili.

Zvěsti z východních Čech.
Z Kutnohorska. S nesmírnýmgustemza

znamenávají „Pod. Listy“ projev p. Dr. Metelky v po
aledním zasedání okr. zastupitelstva proti „Obnově“
učiněný. Panu doktoru zdá ne, že tento list nesahá
ani k výši opovržení pana Výborného a Špinky. To
je zvláštní! A víme přece velmi dobře, že před tím
opovrhovaným listem má jak pan projevující tak páni
doktorskou autoritou ochraňovaní nehorázný respekt!
Aspoň bývá po každém čala veliký shon, je-li tam

něco s Kutoohorského kraje. Takovéto projevy jsou
velmi laciné, ale také velmi — prázdné. s „pámi“
dokáší, še Obnova líčí událostí i se zákulisí neprav

divě, pak budon moci se vupírati, jenom vazbusuje ta jejich vypínavosť — útrpoý úsměv.
Z Křesetle. Po příkladějiných obcí, které

poznaly důležitost zalesňování holých strání a břehů
sažádale i neše obec o podporusl. zemědělskou radu
pro království české a dostalone jí tské subrence v
obnosu vě zl. Není to sice mnoho, ale je to přece
něco = bude se sa to moci s nákladem obec vykonati
kus práce. Spolu a naší obcí dostalo se podpory 1
Malelovu 20 sl, Tyništím 25 zl., Bořeticům 31 sl,
Uhblistovicům 25 sl., Košicům %0 sl., Lhotě 26 al.,
Poličanům 20 sl. a Paběnícům 30 sl. Bylo by dobře,
kdyby i ostatní obce zúčastrily se této akce, meboť
povanáší se tím obecní majetek jak na vableda tak
také na jmění!

Z Nebovid. V pátek o 9. hodině (večer
vypukl oheň ve statka pana Klindery, který strávil

uš sousední statek pana Řeťovského. Oba rolníci
bylí pojištění, avšak škodu utrpí lidé, kteří měli ve
stetku p. Klindery uloženy skládky. V Nebovidech
byly pofáry na jaře i na podzito a množící ae chně
začínají býti nápadné a snepokojoji velice obyvatel
stvo.

Z Čáslavi. (Schůze„Práce“) Povabuzenprojevenou účástí o poslednísábavě uanesl se výbor kat.
vzdělavacího spolku. „Práce“ pořádatischůsi, k níž
byl by volný přístup nejen členům,ale i těm, kteří
stojí v jiných táborech. Pozvánbyl proto také oavěd
čený řečník strany křesťansko sociální p. V. Myslivec,
který s nevšední ochotou převzal na sebe úkol pre
mlaviti: „o snahách křesťaneko-sociájních“. V neděli
dne 12. t. m. sešlo se snačné množství posluchačů
v sále pravovárečných lásní, kteří a napjatou pozor

ností sledovali vývody řečníkovi. Přes tří Bodinytrvalá řeč tato a získala na mnohých a mnohý
místech přečetné pochvaly. Se všech stran powvítil p.
řečníksnahy křesťansko-sociální s ukazoval, jak strana
naše rozamí rozluštění otázky dělnické, řemeslnické
a rolnické, a protože mesi posluchači bylo i dosti fen
vyložil také otázku ženskou. Jsme zavézání nemalým
dikem p. řečníka, neboť jeme přesvědčení, že slova
jeho padala do úrodné půdy a že nalezla souhlasu i
u nepřátel. Jakými zbraněmi umí tito bojovati, patrno
z toho, že nemohouce a neodrašujíce se odpírati řeč
níku ve veřejné místnosti, kde schůze se odbývala,
ulehčili si sprostými nadávkami, když účastníci se
rozcházeli, házenými po nich z úkrytu podle silnice
stojícího domku. Touto sprostotou nejlépe osvěděili
svoje „vedělání“, — (Husičky v Šípech“) Velkou sen
saci způsobil zde obrázek „Šípů“ o hasičkách čáslav
ských, takže šly v hostincích s ruky do raky. Obrá
zek naráží na známý „národní škandál“ o posílání
dcerušek do berlínského „Mágdeheima“. Jenže prý ty
blavní osobyse cestou stratily. Událosťsama otevřela
už přemnohým oči a důsledky z .oho nedají na sebe
v budoucnu čekati. —

Z Kutné Hory. Hejnicoviv Podrysockých
Listech jaksi zas otrnulo. Začíná svým uličnickým
způsobem znenžíratí jmena klerikálů a pléstí je do

záležitosti v kterých tak rád dokazuje mistrnosf
svého péra — do zálešitosti zapadlých místností noč
ňátek. Myslíme, aby ponechal si věci ty pro sele a
svoji stranu, která se zná výborněv takových místech
od těch pánů až do těch kmánů. Chce-li, posloužíme
mu adressami, tam nalezne materiálů pro své lokálky
tolik, že bude moci vydávati „Podvysocké“ s kolika

čílohami a konknrovati třeba s „Pikantním světem“.
roto pozor a nechat klerikály na pokoji!

. Hudební spolek „Dalibor“ v Hoři.
cích, člen „První české pěvecké a hudební šapy“,
pořádá v neděli dne 19. března 1490 o 7'/, hod. ve
Černí Koncert v divadelním sále, Laskavě spolaúčin
kojí: elečnaMaruška Neslerova z Prahy,virtu
oska na houslo a absolventka Pražské konservatoře
hudby, a slečny Anna Paszourková, Klem. Le
Grainova. Pořad: Program: 1, B. Smetana: Přede
hra k opeře Tajemství. Pro orkestr. 2. M. Brach:
Houslový koncert z d moli. Přednese slečna Neslero
va. 8, a) V. J. Petr Bóže. Píseň na text rukopisu
Královédvorského. b) B. Smetana: Harčina píseň z
opery Hobička. Pro soprán s průvodem orkestru.
Zpívá alečna Pezourkova. 4. Wienaw-ki: Legenda.
Ferd. Lachner: Masarka. Pro housle a průvodem
piana. Přednece slečna Neslerova. 6. Mendelssohn
Bartholdy: Ouvertara Hebridy („Fingalova jeskyně“
Pro orkestr. 6. Sarasate: Fantasie na motivy Goano
dovy opery Faust. Pro housle s průvodem piana.
Přednone slečna Neslerova. U klavíru při číslech 2,
4. a ©. slečna Le Grainova. Čísla 1. a 6., jakož i prů
vod k čísla 8. provede plnýorkestr „Dalibora“ (172
produkce.) Ceny míst: Sedadlav sále na balkoně po
50 a 40 kr. Místa k stání po 20 kr., studentské líst
ky po 10 kr. Prodej lístků u pana Jena Dobše, účet

ního v spořitelně v den koncertu odpoledne v Mást
skóm hotelu, večer u kasy. Při počátka každého čísla
badou vchody do sálu uzavřeny.

V Nových Hradech u Vys. Hýta
konána byla od 26. února aš do 8. března obnova
sv. missie. Konali ji důstojní Otcové T. J., P. rektor
Vostatek a P. Kalaš = Velebrada. Ač v tom týdnu
panovalu u nás nepohoda, jeké nebylo zde sa oelou
letošní zimu, přece byl při všech kázáních a pobož
nostech náš prostranný farní chrám Páně ustavičně
sbožaými věřícími naplněn, ba poslední dny ani všech
pojwouti nemohl. Ku stolu Páně v těch dnech při
atoupilo k 2000. Všichni sousední duchovní vypomá
hali ve zpovědnicích, začeš jim a nennavným otcům
missionéřům vroucí díky a srdečné „zaplať Pán Bůh I“

Z Nevé Paky. Poloňskýchudálostechuklid
nils se poněkud mysl v městě našem —to však není
po chuti známému p.Bobumíru Glozovi a jeho spře
Šencům, a proto zalošili si „Novopacký Vůstník“, pří
lohu to Jičínského „Krakonoše“, ve kterém „trhají“
každého, kdo jim noní po chuti. Že ne „klerikály“ ne
zapomínají, rozamí se, vědyť p. Olos má prý fixní
ideu, že je povolán klerikalismue zničit. „Klerikálové“
dlouho byli tiše, půl roku mlčeli, a spokojovali ae
tím, že lší o nich psané opravovali, doufajíce, še přece

fězebjajet —sle kdyšono 20 to sniminej
zobák aan rý roka, o volá: , jak j
kdybymohli,ti byse JNMgjem ME dí

u-li, co je to su člov

jenž o nich p 408.00volé: „Atohle jste kněší“to je vade láskek bližpímu?"„Milovati budeš .." a
tak vědy to klerikálové odnesou. Pak se prolévají fa

risejské slze nad „řéděním“ klerikálů a „dnedních
bojovných kaplanů“, píše se o jedovatých střelách a
elinách, volá te kletba na ně,a jiné kalafanové frase
= „Huchn“, kterým už každý rosamný člověk se směje.
—Leč všecko má avé mese i trpělivostklerikálů,

(a dy Pja předsvýmikrámy,mají tamedacos)jjemenepočalí,abránitseuzfíme,to
snad ti pání vědí! ' »T
sohraje se v divadelním sále „u Růžičků“ divadelní
představení: Ohnivé země, Vosalohrao 3. jedná
ních. Napsal V. Štech. Provozováno v Národním di
vadle poprvé dne 26, května r. 1807, Začátek o půl
8. hodině večer. Ceny míst: Sedadlo I. třídy 40 kr.
Sedadlo II. třídy 40 kr. Lístek k stání 16 kr. Před
prodej lístků v den představení od 9,—12, hod. do
polední v boatinci p. L. Růžičky.

Z Polné. Dne 15 t. m. přednášel p.kate
cheta Vlček ve Zhoři o Rakouské dtavě, Bylo
rovat, že rolníci Zhořští jsou velmi uvědomělí, jak
patrno bylo s hojných dotazů ku přednášejícímu sej

Vysvětlena jim též na základé brošury dra. Slavíka,
ústava. V takovém dušernóm čilém ovsduší věru milo
hovořit, neboť člověka aílí vědomí, že práce není
maraou. Ovšem fe o zvedené o nábožensky statečné
občansvo má nemalou snmaluhu p. farář Míču tak,
jako kdekoli jiný duchovní správce při úkaza-podobném.

Z Parduble. (Spoleksr. Václava!
av. Václava ukončil drahý rok záslužné prácesvé s
s potěšením jest umnati, že tichou a vou svojí
snahou svelebiti chrámy zdejší sískává ni atále vět
ších sympatif. Během roku 1898 přibylo mu 58 členů,
tak de počet členetva dosáhl čísla 198. — Z jsho čin
nosti v r. 1898 uvósti sluší, še nákladem spolku pa
řízeny ve zdejších kostelích mnohé opravy s zakou
peny rozličné věci, zejména: velum bílé na monatranci
do děkanského chrámu Páně, roacho bílé na kříš u
Božího hrobu, aatipendium černé atlasové do kaple
Božího hrobu (za 37 zl.) Dále zakoupen do děkanského
chrámu Páně dubový, vyřezávaný politpod missál zs
8 el. a na týž pult opatřena 1 bílá Pedrábné a * černá
pokrývka Do kostela klášterního opraven ormát a štola,
do kostela sv. Jana Křtitele opatřil spolek dnbový,

„3řezávaný palt pod missál a na týá palt bílou ačeruou pokrýrku, dále pak bíle mešní romcho sa 40
zl., oprava tří mešních rouch, oprava alby a nové
antipendiom k „Jeslčkám“. — -Nejmenovaný člen
spolku zakoupil pro děkanský kostel bílé mešní roucho
za 100 zl. — Místopředsedkyně spolku pí. Kateřina
Hůbnerova zakoupila pro kostel av.Jane KHtitele jedno
atlasové a jedno krajkové antipendium ma oltář. dala
v témž kostele opraviti spodní části oltářů a upra
viti skříň za hlavním oltářem na ulošení paramentů.
— 81. Marie Smabová darovala do kostela sr. Jana
Křtitele bílou hedvábnou pokrývka na palt pod mis
sál. — | Ve valné hromadě, konané dme 8. února za
velikého účastenství členů, povoleno bylo k žádasti
vld. p. děkana Fr. Sloupa 50 zl. na opravu oltářů v
děkanském chrámu Páně, Dále pak k žádosti dp. ka
techety Vladimíra Hornofa povolen náklad na ekříň
k uschování parament do kostela klášterního. — Dále
pak slíbila pí. Marie Fuxová shotoviti do tébož chráma
antipendium fialové k hlavnÁmu oltáři, pak antipen
dium čercené k oltáři av. Jana Nep. s sv. Floriána,
— Z činnosti spolku osv.Václava jest viděti, že šlo
chetné jeho intence probouzejí v obyvatelstvu města
našeho čilý sójem pro svelebení našich ovatyň. Horlivá
snahe vidp. děkana o sdárné rozřešení otázky chrá=
mové dochází hojného ohlasu v krazích měšťanstva a
jeho obětavost v ohledu tom nezůstává bez vlivu na
širší obecenstvo. Přejeme spulku sv. Václava i v pří
štím roca hojného zdaru ku dílu Bohu milému|

Červeného Kostelce. Doe 65.března
konala Jednota naše obvyklou členskou schůzi mě

síční, na kterou jeme se svláště těšili, když nám akpředeeda Ant. Svatoš sdělil, že k nám zavítati hodlá
veledůstojný pán Dr. Th. Frant. Reyl s Hradce Krá
lové a přednášeti bade „O sociálním významu zpo
vědi“. Schůze byla četně navě'ívena jak členy, tak i
hosty z města a okolí Za nepřítomnosti vp. předsedy,
který toho dne konal křesť cvičení v Úerv.Hoře, za
hájil echůaí jednatel naším křesť, pozdravem a jmé
nem Jednoty uvítal vdp. doktora, které ochotně před
nášku započal. Milon a upřímnou řečí, která budila
napjatou pozornost a poutala všecky poalnchače vý
roky nezvratnými ku přesvědčení, še pravda musí
zvítěsiti, byť i měla sebe více nepřátel, keří by rádi
nauku Kristova s Jeho ustenovení zrušili, získal vdp.
řečník zajistó mnohé srdce k poznánísvých křesťan
ských povinností. Netřeba se šířitio této krásné, vý
anamné a důlešité přednášce ale přáním naším by
bylo, kdyby to slyšeli i tací lidé, kteří mají av. svá
tosti a zvláště av. zpověď za výmysl kněžský, a kteří
tvrdí, že náboženství překáší vědě, kterou oni výše
cení, zapomínajíce, še pravá věda je předevšímneuka
křesťanská. — Nikde v pfsmě ev. nestojí psáno, še

P náboženství katolické bylo proti vědě příradní,lékařské atd. nebo aby omezovalo výzkumy a vyná
lezy užitečné Neboť máme přečetné důkazy, že právě
lidé opravdu věřící a nábošní byli ned jiné vzdělaní
a stojí v popředí co se týká podniků,vynálezů po
kroku a vědy. Tvrditi, Ze nábošenatví překáší vědě,
je výmysl liberálních křiklounů. Koperník, a v době
nedávné zemřelý slavný lékař Pasteur, Z.charjin atd.
byli přece nejhorlivějšími křesťany a muši hluboa
vírou v Boha proniknutí,

Z Běchar a Kopidlna. V den stěletých
narozenin vynálezce ruchadla Františka Vorerky od
bývala naše hospodářeko občanská beseda echůri za

Hčinou actění památky jeho. Pozabájení echůze by
nejdříve předneseny nejnovější události, jež se staly

od poslední schůze odbývané, kteró měsíčně ne stří
daji a sice: že zemřel president Francouzeké repu



ako kodelah vyšinul místo vyt

bazí P jabosa s jobow důže,banakslo

mašdho címale pána, tak vladaře vejoříše ruské
i jiných mocností. Dále bylo připomenuto, fe
dny jeoa taktáž nemálo památné a povšimnatí

bodné, neboť sv. Otec Lov XIIT vstupuje dostáří vo
lice vsíoného, do roku 90. Proto je povinností kato

nosf sv. Otce ve prospěchkatol církve, celého vaděla

k samé slavnostní schůzi, koslavě bratranců Voverků,
a čten byl časopis „Obaova“, v němž působnost vy
nálezce ruchadla byla popsaná: dále čteny byly články
3 ářekého lista s Chradimi. Když debsta o po
= hospodářských a o vynálescích ruchadla byla
tkončena, byl čten s časopisu „Obnova“ článek, v němě

jednáno o fordu císaře Františka Josefa I., o němě
Aloeho trvající rozbovor se zahájil, a lze komstatovati,

še dopis ten se ovojí důležitostí pro rolnictvo i div
nostnictvo we Bamloural všem účastníkům. Do příští
ackůze naší Besedy připravuje se překvapující hi
storke, která bude vítanou upomínkoa z let minulosti,
a sejímavou bude proobčeny starší a zvláště i pro

mladší občany. Mluví60 také u nás o založení zá
dožny Heiffeisenovy. Stane-li se tak, jest ještě nenr
číto, ule nesložíme zajisté ruce v klín, neboť víme,
če jen svépomocí se doděláme úspěchů,

Tělocvičná jedmota „Sokol“ v Du.
bemel pořádá,o potti sratojosefské ze laskavého

spoloúčinkování tambarašů Poličanských, pěveckého
a šmyčcového kvarteta Bokolský večer v neděli dne
19. března 1809 v sále hostince bratra J. Hosy v
Dubenci. Začátek o půl 8. hodině večer. Vatupnó za
osoba 30 kr. Sedí se při stolech.

Oprava k dopisu z Ostroměře. Ctě
nému p. Frant.Štáblovi, redaktora „Obnovy“ v Hradci
Králové. V zastoupení a jnénem p. V. Samka, učitele
v Ostroměři, žádám Vás vedle 8 19. tisk. sák., abyste
v nejblíže příštím nebo následajícím čísle „Obnovy“
vytiskl tuto opravu článku v ročníku V. č. 7. smíně
ného listu ze dne 17. února 1899 pod nadpisem:
„Z Ostroměře“ uveřejněného a sice v záhlaví nadepi
sovaném „Zvěsti s Východních Čeob“: 1.) Není prav
da, še p. učitel V. Samek stal se ve Vojicích pro avé

chování nemožným. Pravda jest tolik, še p učitelSamek k vyzvání zemřelého inspektora p. K.Jelínka
do Ostroměře, kde mu byla definitiva přislíbena, za
tádal a proto Vojice opustil. 32.)Není pravda, že p.
učitel V. Samek vůbec kdy a také ne před nedávnou
dobou titaloval „nade dítky“ sakramenské potvory“ a
če si na něj stěžováno bylo; není pravda, če jim to

» řídící učitel pod služební přísahou popříti nesmí,
ravda jest tolik, še panu učiteli ani pan řídící uči

tel aniš kdo s rodičů dítek žádnou podobnou etíšnost
nepřednesl ani nesdělil. 3.) Jest vice pravda, že pan
přednosta na pana učitele Samka ai u c. k. okresní
školní rady etěžoval, ale stížnost ta byla jako bez
důvodná završena, když byl pan něitel panu inepek
torovi J. Danorskéma vysvětlil, še ho přednostův nyn
"školák hrabě arasil a že mu proto dal trojka = mra
vů. 4. Není pravda, že p. učitel Samek prosazen byl
do výbora z demonstrace proti všemu katolickému
plnomocenatvími z okolních obcí sehnanými; pravda
jest, še dostal toliko 1 plnomocenatví od panaMálka
z Holovous. 5. Není pravda, že p. učitel Samek fel
s p. Hermochem k volbě a že se amlavili o urážce

"strany katolické; není pravda, že p.učitel propůjčuje
svoji osobu k demonstraci. Pravda jest, že p. něttel
del k volbě sám, uvůj lístek oderzdal a klidně odešel
a že tím nijak nedemonstroval 6. Není pravda, že
-pan učitel Samek neslošně vůči „našim dětem“ se
Choval. Pravda jest, že vykonává úřad svůj učitelský

"dle povinností jemu zák nem uložených. 7. Není prav
da, úe se pan učitel Samek za vychovatele dítek a
vzdělavatele občanstva prozatím nehodí, Pravdajest,

"že pan učitel k úřadu učitelskému vysvědčeními pře
"dopsanými kvalifikován jest a že jej občanstvo za
(vedělavatele a vůdce samo vyvolilo, porolavšijel vol
bou takřka jedmomyslnou do tří apclků v obci stáva
jících a do obecní representace. Dáležádám vedle $
10. tisk. zákona, aby mí na přiložené plné moci bylo
potrrzano, že jsem jménem p. učitele V. Samka za

"opravu žádal; k zaslání potvrzení přikládám 6 kr.
-enámka. JUDr. Čeněk Chvojka.

Slovo © nakašlivých memocech ns
pa p. MUDr. VítězalavSmutný v nově galoženémpise „Příroda a Život“, který počal právě vychá

seti na Král. Vinohradech (administrace K. V. Korun
ní třída č. 880 roční předplatné 1 al. List vychází
všdy ve prvníko v měsíci). V článko tom ae praví:

-Žijeme v době, v níš panoje dosad strach z možné
epidemie tyfa skvrnitého, požívajícího pověsti,že to
jedna = nejmakažlivějších infekčních (nakažlivých) ne

mocí. Mohlo ne nám to vytýkati v neprospěch,kdybychom netknali se tohoto časového thematu, ač
spadá v obor působnosti, kterou jame si určili. Není
však přece úmyslem mým promlouvati o nemoci této

"samotné a tím naháněti zbytečné, ba škodné často
strachy obecenstvu; o to se postaraly jiš dosti —
denní listy. Na vynasnaším se poskytnouti slev
útěchy, zbaviti čtenářstvo zbytečných strachů, o jichš
"špatném účinku mluví snámá snekdota o choleře a
strachu. Chci totii vylíčiti všeobecně množnost naka
žení se při nemocech infekčních. Nemocí nakašlivých,

v nejširším slova smyrlu,Éo slošná řada, ba početjich ještě roste n výskamy. U největší části se
znány za původce bakterie,u některých jiní drobní
%rorové, u mnobých dosud věda nenalesle příčinu,
nelze však pochybovati, že touto budou rovněž drob
bí ústrojenci či mikroorganismy. Ty nalezají se často
« v přehojnémpočtu v přírodě buď v ní šijíce od dří
vějška, neb fe se dostaly do ni se šupinkami kůže,
slinou, chrkly, neb výkaly nemocných. Jedném dobře

"ee tu daří: rostou a množí se, jiné aspoň se v ní
uchovávají ve trarech těško zničitelných, houševnatě
"vedorojících všem nepřísnivým vlivům, t. sv. s rách,
-které daly by se připodobiti k vajíčkům, neb keku
klám hmysů. Mnohé = nich dokonce volně vznáší ss

(ve vzdachu Jpíce na částečkách prachu, neb i kapén
-kách vodních. Tím dány jsoa též cesty nákazy t. j.
wnikudo těla lidského.Štalo-lise to, TO

mikroorganismy jednotlivě nab I ve větším mnošství
dotěla, chtějí si z mějoblébo, neb aspoň s některých
částí jeho učiniti vítanou potravu čili výšivnou půdu,
na níž by se zanošily a šířily, a tím ubírati mu aj!
i ochopností k divotu. O ny vlastností úžssné
rychle se rozmnošorati, mohly by sáhy značně v něm

. mondířitiNečtení o ptřileplně on přírodatělo vydatnými, ba nejčastěji postačajícími
sbreněmí k j 0
kroorganismů (drobný očichů) v něm. A též doch
lidský atal se těle v tomto boji prospěšným spojen
cem. On našel cesty jimiž se ničí, neb aspoň neškod
Dými se činí hmoty cbovající v sobě nákazu: Kanali
sací a spalováním odstraňují se zmíněné nakažlivé

od y těla lidského, a věci jimi potřísněné,které
tímto způsobem snišiti z jakýchkoli příčin, čistí

se od „mikrobů“ baď omýváním, poléváním tekatina
mi, kteró je vraždí, coš slujedesinfokcí, neb vysazují
ee delšímu vlíva horké páry, velmi horkého vzdachu
neb vařicí vody a touto t. sv. sterilisací, zahubí se

i spory nejhoutovnatáší: Tak má veřejnost zabraňovati Šíření se nákez Čehoje však jednotlivcům čimti
vedle těchto opatření neb tam, kde ona učiněna ne
jsou neb jsou nemožna? Bychom otázku tato aprávně
sodpověděli, všimněme si cest, jimiš nákaza může
vniknouti do těla. Jest jisto, še neporošenou kůží se
to neděje, což je velikým štěstím pro nás, neboť ona
velmi často, snad stále skoro má příležitost atýkati
we a velkým množstvím choroboplodných mikroorga
nismů a tyto velmi snadno na ví uráznou. Je-li však
pokožka porušena poraněním nějakým, třeba sebe ne
pstrnějším, jiš mohou tudy mikroby vnikati. Podobně
vstupují do těla přirotenými otvory: nosem, případně
očima, rodidly, blavně však ústy. Těmito poměrně
nejčastěji může vnikati nákaza, nejvíce při jídle a

pití. Boď lpí na pokrmech špatně čistěných a vaře=
ných, neb znečistěných tím, že dostala se na ně sru
kon talířů, hospodských sklenic a j. nádob, neb do
pravují se bakterie do úst příborem, rakama, konečně
i pitím vody ze studní a pramenů zkažených neb
říční. I mimo jídlo a pití mošao tudy vniknatí ná
kasy ku pf. polibkem, olíznutím knírů kroacených
rukou znečištěnou atd., ba i vdechnutím prachuod
téch, kteří holdují zlozvyku dýchati ústy. Patrnote
dy, če velice snadno a často mohou ne dostati d>úst,
nejrůznější mikroorganismy většinou bohadiky zcela
nevinné, a skutečně se jich zde stále dosti nalézá a
ony působízvláště u lidí méně čistotných, kteří málo
dbají čistění zubů a vyplachování úst, páchnutí z těchto,

lestí a „vyžírání se“ zabů, ba i choroby závažnější.
t těchto mikrobů pronikne dále do žaludku. Štěstí,

še sde příroda postavila věrnou přední stráž, ničící
tyto restřelce, totiž kyselinu šuludeční, která má znač
nou woc desinfekční. Nosem vniknoati mohou nejsnáze
mikroby vo vzdachu se nalésající při vdechování.
Proto moudrá matička příroda i zde učinila důmyslná
opatření ochranná: Jiš u samého vchodu na začátku
nosní dutiny jako dbalý vrátný postaveny jsou četné
chlonpky, které zachycují hlubší částky prachu. A co

jimi projde, snadno přilepí se na sliznici nosu, hrtanu i průdušek plícních; stále navlbčorané hlenem,
který vyměšají její žlázy. Ba nedosti na t3m, na sliz
nici zmíněných částí každá banička jest opatřena
množstvím jiných tenouninkých výběžků, t. zv. řasi
nek, ktoré neustále se pohybují jediným směrem „od
středivým“, t. j. ven z t-ls. Tím způsobem prach a
jiná nečistota na povrchu sliznice Ipící neustále v
pravém slova amyslu vymetá se z průdašek buď až
do nosu, odkudě ji opět od-traňujeme = hlenem, neb
do hrtanu a hltanu a vykašlává ústy.Tak důmyslně
pracoje tedy organism proti pouhé možnosti vniknutí
zmíněných škodlivin. Dostaly-li se však tyto přece
jskoukoli náhodou do krve a tkaní těla, setkají se
tde a odporem dobře zorganitovaným a tuhým: na
stávé boj mesi nimi a tělem. Toto, jak se zdá má
k tomu i zvláště vycvičené „bojovníky“ (v bílých
krvinkách jedné z pevných součástek krve“ které ry
chle a v hojném počtu dopravuje na místa ohrošená,
by tam ikly zápas proti množení a šíření ee mi
krobů. Navýsledku tohoto pak závisí, propukne-li
nákaza náhodou do těla vnikší, či ne Je-li tělo dosti
statné a zdravé od dřívějška, zvítězí ono, „dobrá ná
tura si pomůže“— člověk přemůže nákaza a zůstane
zdráv. Kdybyvěsk bylo tělo právě jakýmkoli způso
bem soslabeno a nedovedlo dostačnjící odpor klásti
rozmnožení a šíření we vniklé škodliviny, tu ověen
zvítězí tato — propukne nemce. Seznavše tím nejdů
ležitější moánosti nábazy, anadao zodpovíme otázka
původní: Jak zabezpečiti se před ní v óm přípa
dě, blarně pak i tehdy, když jame s ní nucení býti
ve stálém styku, jako tomu jest u lékařů a ošetřova
telů nemocných. Velmi snadno: 1. Dbejme čistoty co
největší u okolí svého i sebe samých, omývejme si
řádně ruce, kdykoli máme podezření, če na nich mů
že Ipěti nákasa, hlavně však než sami jíme a vypla
chujme a čistme si řádně ústa, hlavně ráno a po jí
dle. 2. Kdykoli máme nějakou rána, byť sebe menší
na těle, která by se snadno mohla dostati ve styk
s nečistotou jakoukoli, opatřimeji čistým a dostateč
ným krytem. 8. Hlavně však a všdy dbejme co nej
více, toho, bychom tělo své udrželi spořádaným a
rosamným způsobem šivota při dostatečné statnosti a
síle. Toho-lí budeme pamětlivi, nemusíme se pranic
obávati nákasy, byť i nás kolkolem obklopovala,

Politický přehled.
Český směm sc seěsl v Praze 14. března,

Zemský rozpočet vykazuje schodek 30,279 95221.,
který se uhradí 51 proc. přirážkou a novou zem
skou půjčkou 4 a půl mil, zl. Poslanci jsou za
miklí, neboť vyhlídky jsou neutěšené; proto ale
přece jiš Bůh ví po kolikáté podávají návrhy, ač
vědí, že na jich vyřízení nedojde, Zabijí zbytečně
čas a budou mluviti prázdnou slámu. Nápravu
mobou zjednati časem jen voličové, Ze strachu,
aby se nestel náměstkem p. dr. Aug. Zátka, do
volil prý mladočeský klub poslenci Wohbankovi,
aby vzdor pominutí p. dra Podlipného přijal úřad

«

náměstka nejv. zem. maršálka Jak ovynikající to
paclamentérní 'pracovníka, pozná Český lid nej
lépe a toho,-že p. president Wohanka přijal kan
didaturu do sboru obecních starších pouze pod
podmínkou, že nebude musit do schůzí pražského

Wohanka. věren svému slibu, do schůzí aikdy ne
chodí. Teď bude na sněmu aspoň 1 Němec sedět,

Ruská vláda vyloučila194 universitních
polských stadentů ve Varšsvě a potrestá je jako
politické zločince,

Italie domashá se pobřežníhoúzemí v Číně
a její snaby prý podporuje též Rusko.

| Německý říšský směm působením ka
tolíků zamítl vládní předlobu o romnožení armády
na 502.506 vojáků na pět let. Chce povolit jen
495.000 mužů, Sněmu se hrozí, že bude rozpuštěn,

Ostrov Kreta prý dostane pomláskou
Ústavu. Guvernér princ Jíří prý se zasnoubí s prin
cernou anglickou, svou sestřenicí Viktorií,
. Spejené státy severeamerické, které

teď vraždí domorodé Filipince přinutí kubanské
sbromáždění k rozejítí se. Toť odměna povstalcům!

Ve Frameli potvrdil radikálFaure ve sně
movně, že vyučování ve školách kněžských a ří
dových je lepší než li na pokleslých obecných
středních a vysokých školách státních.

Diecésní jednota cyriliská v Hradel
Králové pořádá v sobotu dne 25. března 1899 o
4. hodině odpolední ve dvoraně „Adalbertina“ v Hradci
Králové koncert pro své P. T. členy a všecky
P. T. přátele chrámové a vůbec vážné hudby řízením
svého ředitele pana Jana Wůlnsche, ředitele kathe
drálního kůru v Hradci Králové. Klavír pro kon
cert zapůjčila ze zvláštní ochoty P. T. firma Alois
Hago Lhota. Program: 1. Bethania. (Vzkříšení La
zara), velká kantáta pro 3 šenské hlasy a ola e prů
vodem harmonis, klavíru a amyčcového guartetta
od M E Sachsa. Český text upravil Ed. Kasal. So

assistent. Marie (soprán“, el. A. Ku'hánková. Marta
(alt', sl. J. Novohradská. 2. ZeStabat Mater od Fr. Ma
dila op. 50.: Č. VIL. Dnetto pro soprán a tenor s prů
vodem klavíru, sl. J. Wůnschová a p. Václ. Veverka

c. k. professor Prey Č. VIII. Arie pro alt © průvodem klavíru, sl. A. Wůnschová,3. Svatá Afra. Ora
torinm pro solové blasy a sbory s průvodem klavíru
od B. Mettenleitera. Český text upravil Ed. Kasal.
Solové party: Afra (soprán), al. M. Pětioká. Hilaria,
její matka (alt, sl. J, Novohradské. Digna, Eunomia,
Eatropia, její dražky (2%soprány, 1 alt), slečny Hole
bachové. Narciss, biskop (basa), p. E, Troníček. Felix,
jáhen (tenor', p. V. Buriánek, zemský inapektor stra
voven. Gajns, římský místodržitel (bass), p. Em. Fiala,
Anděl strážný soprán), sl. M. Kupská, Sbor dobrých
dochů (soprán 1. a 2., alt 1. a 3.) Sbor zlých duchů
a katenů unisono), mažský sbor. Ceny míst: Křeslo
60 kr., sedadlo I. třídy 60 kr., sedadlo II. třídy 40
kr., sedadlo na tribnně 26 kr., místo k stání v par
ketu 20 kr., místo k stání na tribuně 10 kr. Členům
výkonným i platícím poskytujíae lístky za poloviční
cenu. Předprodejlístků obvteré v oby ké ochoté po

kladník jednoty, knihkupec p. B, E. Tolman.Ve dro
raně se topí. Hodina koncertu tak jest volena, že i
z okolí bude možno bez velké ztráty času koncertu
se účastniti, Od Prahy přijíždí vlak ve 3 hod. 14 m.
odp. a vrací se zpět v 6 b. 17 m. večer., od Pardu
bic přijíždí se v 1 h. 7 m. odp. a odjíždí v 8 h 43
m. večer, od Josefova přijíšdí vlak ve 3 h. 38 m. odp.
a vrací se v V h 11 m. večer, od Týniště přijíždí ne
ve 13 h. 54 m. odp. a odjíždí v V h. 7 m. večer, od
Hořic přijíždí vlak ve 12 h. 46 m, odp. a vrací se v
6 h. 12 m. Lze tudíž očekávati, že cyrillský koncert

da iné léta bude i letos dostaveníčkempro nejširšíokolí.

Obtížná věda jest zajistématematika.Mno
hému manželi dovolí píti žena jen dvě sklenice, lékař
dovolí extra statam třeba tři, čtyři pět, ale piják se
přece jen velmi často přepočítá a má jich za večer
7, 10 nebo docela 16. A tím vším je vinna ta ne
šťastná matematika! O

Bychnovští divadelní ochotalel'v
Hradel Králové. S radostívzpomínákaždý na
divadelní vlaky, které ze všech krajin Českých, mo
ravských, slováckých, ba i jihoslovanských, polských,
roských a srbskolažických pořádány byly do slaté
kapličky na březích stříbropěnné Vltavy, do matičky
Pruby. Jimi se pěstovala slovanské družnost a vzá
Jemnosf, rozněcovala se láska k omění po všech vla
stech slovanských, tříbil se vkus pro ušlechtilejší zá
baru na veškerém venkově, Následovaly pak různé
slety epolkové a sjezdy pěvecké, na nichž jednotlivé
epolky čestně spolu zápolily a ukazovaly, co který
umí a čeho dovede. ©Vzájemným| porovnáváním
poztávaly ©jednotlivé epolky své vady a před
nosti, jeden odkoukal drahému to nejlepší a tím zi
skával nejvíce celek. Tentýž účel sledovaly divadelní
spolky z různých míst Čech 1 Moravěnky, když za
dob výstavních v Praze vystupovaly a tak celé české
veřejnosti ukázaly, čeho Covedou a jak láske k umění
dramatickému v jedaotlivých městecha krajích českých
postoupila. Dota poiltických převratů a rozvratů v
Čecbách nezůstalá bez následků pro náš život spol
kový. Všeobecný se ozýval stosk, že spolkový život
a sousedské, přátelské poměry upadají, že klesá též
láska k umění. Bobadík nebylo tsk a není tomu tak
všady, neboť maobá města, mnohé obce venkovské
ukazují, žo ošlechtilá zábava, hudba, zpěv s dramatické
umění se stojnon láskou jako dříve se tam pěstují.
Sousedské návštěvy s jeduotlivých obcí a měst přispějí
sajisté nemálo k tomu, aby se rapomenuio dávných
straonictví a aby všichni Čechové byli opět národem



bratrů a sester vnájemoě ss milajících a šroraš za
stejným šlechotaým cílem apějících. Návětěvá králo
véhradeckých divadelních ochotníků v Rychnově dne
19. února připravila nám v neděli milou vávětěrů
bostů rychnovských, které o I. hodině odpolední při
vítali na nádrači jménem města Hradce Králové pan
starosta dr. Ulrich; a jménem zdejších divadelních
ochotníků pan důchodní Theodor Peřina, Pak jeli
Tychnovětí se svými hostiteli v 20 kočárech do města
a odebrali se především do Klicperova městského di
vadla, kdeš ve foyeru podáno jím malé občerstvení.
Na to al prohlédli naši vzácní bustá město 8 důstoj
nický park a připravili ne pak na čestné své před
rtarení. Večer bylo městské divadlo přeplněno a rych=

. povětí divadelní ochotníci byli srdečné a blučně akla
movéni. Sehráli ve prospěch spolku ku podpoře chadých
studujících zdejších středníchškol Dva světy od J.
Ladeckého. Činohra vyníké sice mnobými vzrubejícími
a effektními výstupy, avšsk jest v prvních dvomjed
náních troctu příliš rozvláčná, takže i herec z povo
Jání má velice nesnadnou úlohu, aby své umělecké
výkony přivedl k platnosti. Hra rychnovské divadelní
ochotnické jednoty Tyl byla velmí pečlivě nastudo
vána s pan Rodolí Vostřebst ukázal, žo jest skošeným“
a doveduýmřezisérem. Hrdínou kaeu jest lesník Kala,
muž to poctivý a přímý, dbající své cti, avšak mu
čený láskou ! lárlivostí, Lesníka sehrál p. Michálek
mistrovský, Máť zvučný, barvitý blas a přímé a mažné
jeho vystupování činí mobutný dojem. Úlohu jeho
choti sebrála cituplně el. Anoa Haponnova, která
se vyznamenáváživou gestiknlací. SI. Anna Volkora
vystoupilajsko hraběnka Rieblensteinová; je to sku
šená horečka, která na jevišti pohybuje se s jistotou
a dovede se vříti v úlobu vášnivé, pyšné, na mízinu
přišlé a přece hrdé ženy, mravů neprávě vzorných.
V prvních dvou jednáních trpěla ulečna indispo
slcí hlasovou, pak ale přivedla se plně k platnosti.
Úlohu její dcery, kontesy Vilmy achrála slečna Rů
žena Kapounova lehce, elegantně, Deklamace
její jest správná, gestikulace půvabná, prosta veškeré
utrojenosti, pohybování její jest nenucené, přirozené.
Pleticháře,—správcesebralp. Vostřebal, známý
to herec, zdařile. PojezdnéhoNoháče, arěs to dobráka,
mazavky a tak trochu darebákasehral p. Č. Holas
bravorně; úloha mu byla, jak se říká, ušita ne kabát.
Pan OldřichKrčmář (spisovatel) jest inteligentní
herec. Starého zbankrotovaného hrabětě hrál p. Čer
mák snamenitě, úlohu advokáta podal p. J. Rašek
zosla správně.Slečna Provasníková, lepý to
zjev, hrála naivní venkovskou nemotornou, břečtivou
a porídavou služku skvostně.Paní Božena Gegrová
hrála sice jen episodní úložku podrahyně přistišené
při lesním pychu a o vydání jí zabavených věcí ške
mrající, avšak sehrála úlohu přímo výtečně. Pan
Macoun hrál barona s Dobřeníc,pootívého aopra
vdově milujícího maže přirozeně a hluboce procítěně,
Menší úložky sehrály al. Em. Nykysová, p. Konn,
Zimmer, Štanber, Fiela, Krulich a Fr. Šimek dobře.
Soubra byla pěkná, úspěch rozhodný, o čemž svědčil
hojný a častý potlesk, jímě byly výkony Rychnov
ských divadelních ochotníků od Královéhradeckých
odměněny. — Po divadle byla v Měšťanské Besedě
přátelská večeře a volná zábava, při ktaré přednesl
p. Theodor Peřina Vodníka, paní Paulová několik
básní a pak snámí naši komici s knpletáři, mezi ni
mí p. Jirotka, někokolíkvýstupu. Slečna Jindra
Peřinová aohrála více skladeb na piano a to
ma své mládí 6 čestným úspěchem. Zábava v Besedě
byla animovaná a přátelské pásky mezi Rychnovem
a Králové Hradcem tím pevněji se atušily. Pan JUDr.
Fultner předseda Filharmonie, vzpomenul s vdě
čností přátelského přijetí, kterého se dostalo Hradec
kým v Rychnově, pravil, že umění pojí dnes obě mě
sta. Musika přívábila Rychnovk nám a Thalie
Hradec do rychnova. Vykony ochotníků Rychnorských
v divadle, jichž úspěch byl skvělý, nabyli jeme po
učení, vzájemné sympatie se utušily, vážíme si lásky
Bychnovekých a bohdá brzy se s nimi opět shledáme.
Posléze provolal Rychnovaké jednotě upřímné na zdar.
které hlučné opětováno ode všech přítomných. Na to
poděleny byly rychnovské divadelní oobotnicekrásný
mi kyticemi. Jménem Tyla poděkoval srdečné Hra
deckým a ochotaickému spolku p. Vostřebal. Bych
novětí přijeli k nám jako dobří přátelé a sousedé,
aby oplatil vzácnou návštěvu a vyslovilipotěšení,
te ze sousedských těch návštěv siská umění. Přípitek
p. Vostřebala našemu městu přivítán tašem s hluč
nými, přátelskými přípitky. Když se blížila doba od
jezdu, nastalo sousedské rozloučení a Hradeští tiakli
Rychnovským srdečně roku a za odjíšdějícími volali
na brzkou shledanou!

Z Praby.(Doaškarealistům alžisro
bodomyslníkům). Napřed vyličovalyIšíevobodo
myslné časopisy osobnosti jako ndp. biskupaBrynyoha
kreatara hraběte Thona a vídeňské vlády a teď, když
Pépn předsedoví ministerstva a vídeňským prakti
kantům sami alažbičkují, volají titéž hrdinové po
Hoajl Tak píle „Čas“, že odp. biakupoví králové
hradeckému dáno bylo ns srosumění, že jebo agitace
nědochásí na vyšších místech souhlass. Na správě
této není sice ani za mák pravdy, ndp. biskup také
nikde nesgituje, ale páni „svobodomysinioi“ nemohou
se nějakédůtky, o jakou na př. osilovali Ma
daři proti ndp, biskopovi Jiřímu Stross
majerovi, ani dočkati a vstoupili proto do řad do
brovolné tajné policie, Inu, to je také etapová politika.

Za aci a sesplavnění Labe ed
Mělníka až do Hradce Králové přimlouvá
6 pan sekretář dr. Wagnar. Povodněmi trpí žírné
Polabí nesmírně a r. 1805 musilo se odepsat s po

memkových daní 3,901.372 ai. obnos 283.683 =). Kašdo
ročnípovodníškodyna obnášejístatisíce.Avšak
i jiné tu škoda, Na Polabí je 40 cokrovarů,
255 mlýnů, 11 pivovarů, 9 líhovarů, 17 aléváren a
strojíren, 10 lubebních továren, 81 pil, 64 cihelen, 16
vápenek, továren ra poroslán a cement, 6 skláren

a petrolejové rafinaci, 117 textilních továren. MallPolabí vyrobí ročač 1,908 768 g pšenice, 1,089.016
žita, 2,498.700 g ječmene, 1,772.626 9 oves, 1,991.800 g
jetele, 5,900.200 g zaměst, 10,300.975 g cukrovky.

inou vodní dopravou získali by rolníci osmy,
oakrovarníci by vyvášeli levněji cukr © v
slskali levnější dovos uhlí a různých surovin. Tím by
síska) obobod i průmysl a mobly by se v Polsbí za
ložit výnosné závody, coš nyní pro drahotu ublí není
možno.

Na Ústřední Matici úkolskou dalo
několik pp. voličů při volbě do okres. sastopiteletva
1 sl. 70 kr. Penize odevadány red. Štáblovi. Na stře
lecké slavnosti v Nedělišti vybralo re na Matici t6 sl.

Výkaz
přispěvkůna Adalbertinum za měsíc únor:

Zakládající členové aplatili čís. 88 (20—),
52 (10—) = 80 ul.

Bknteční členové 6 ul.: čis. 47, 63, 63,

219n 239,242,78, 181 (10-—), 193,ale.
307 (10—), 816, 336, 362, — 95

Přispívající členové po 2 zl. BO kr.: čís. 78,
177, 222, 313, 982 (2—) = 12 al.

ary:
Po 100 zl.: Monsign. Dr. Al. Frýdek.
Po 60 4l.: Monsigo. praelat Fr. Fiala,děkan

Blažek z Kostelce — 100 al.
Po 30 41.: Chadá Terciárka — 30 al.
Po 26 zl.: Mona. pruelat Hampl, Nejmeno

vaný od Kotné Hory, farář Kohoot — 75 zl.
Po 20 zl.: Jan Hakl, majitel velkostatku,

Dr. Šulc, děk. Horký, děkan Vančura — 80 zl.
Po 12 zl: farář Dvořáček z Kostelní Lhoty,

n z Liskovic, kaplan Moravecz Bystré —36 zi.

Po 10 zl.: B. vikář Hejtmánek, farat Vrsák,
farář Houdek, děkan Kupka, far. Horáček, farář
Boukal, farář Deji, děkan Sloup, vikář Novotný,
děkan Jirásek, farář Teplý, děkan Vomáčka, farář
Jenček, farář Micbel, farář Soukop, děkan Fiedler,
kanovník Pogert, městaký děkan kanovník Musil,
rektor Snchánek, faráři: Mrátík, Seidl Černilovaký,
Bysel Zvolský — 220 zl.

Po 8 al. far. Jelínek — 8 zl.
Po 6 zl.: děkan Šimek, farář Vítek, farář

Pial, dřéh s V. Jesenice, Nížkova, a vikář Knob= 36 zl.
Po G zl: Farář Ot, Schrčtter, Kristian, Št.

Šťastný, farář u Telecí, xe Staršova, Hladký, adin.
Víša, prof. Neuman, Kliokáček, Forman, Jásl,
Koten, Cvejn, Semerád, Limberský, Anonymus z
Poličky, Dr. Ratb, kurát Černý, řiditel Hrabý,
prof. Frůbbaner, Dr. Reyl, Sobotka, cerom. No
votný, Dr. Blatenský, farář Machka, Vykoukal,
Domašineký, Vaněk, Ludvík, farář Adam v Kři
žlicích — 155 sl.

Po 4 zl. 90 kr. Nejmenovaný — 4 zl. 90 kr
Po zl.: faráři z Borové a z Vojnovu Měst

ce — 8 ul.
Po 3 zl.: Kvřínek, Procházka, Říha, Balou

schek, Neumana Ed., Janáček, Ruml, Bříza, He
rout, Uhlíř, Bova, Lašťovička, Miffek, spir. Petráň,
Kaeafirek, Hornek, Muška, Žďárský, Váňa, Rohlík,
Rejzek, Jeblička, Volenec, Balcar — 72 sl.

Po 2 z.. 50 kr.: Bob. Oliva, Stejskal, Rauch,
Váňa Jaroměřský, Dědek — 12 zl. 50 kr.

Po 2 zl.: Dokonal, V. Oliva, Culka, Dittrich,
Bezděk, farář Svoboda, kapl. Jehlička,

Waschitachek, Orel, Novák, Urválek, Vrkoř, My
nářík, Ant. Trávníček, děkan Šaadera, Vlček, Ve

selý, povotní, kaplan s Losenice — 40 sl.Po 1sl. 50 kr.: Sychra — L 2l.50 kr.
Po 1 zl.: Rychter, Ježek, Kolářeký, Scho

vanec, Bláha, Paulus, Hubert, Krans, Pecka, Va
něk, Fr. Trávníček, Stehlik, Roubíček, Šlégr, fa
ráři z Kaliště,
1132 zl. © k.

Listárna rodakee.
De Ostreměře. Na oprava paus Samkasl

povvítíme příště. Že opravu, kterou nám poslalo před
slavenstvo, si napesl sám, to i jiné zajímavévěci
víme.— Do Kutné Hery. Vaše dopisybudou

námDá Zajímavýváš dopísmozilijameodložitina ,

"Tržní zprávy.
V Hradci Rrálové, dne 11. března 1809. 1 hl.

pšenice s 7-35 až 7-95, šito sl, 5.30aš 5-50, jekmena
485 až 4-90, oves zl. 300 až 3-18, proso al. 490 až
6-0 vikve sl. 4-75 aš 650, hrachu sl. 7-00 až 980,
čočka al. 18-60 aš 1900, jáhly zl. 9-00 až 900, krop
8-50 až 81-60, bramborá sl. 1-10 až 1:30, máku 19 al.,
lněného semeno 8-60 zl, 100 kg. žitných otrup 5-50 al.,
1 kg. másle čerstvého 0-98 sl., 1 kg. sádle
0-80 sl., 1 kg. tvarohu 0-14 zl., 1 kope solí 0-00 u.,
1 kopa kapusty 0-80 sl, 1 bl. cibule 3-60 ul., 1 kopa
drobné zeleniny 070 ul., 1 bl. mrkve 0-80 sl,

V Králové Dvoře n, [. dne 1. března 1890,
pleníce 7:60, 7-70. žito 6-70 690, ječmen 0-00 0'00
oves, 3-50 3-78, hrách 0.— 0-00, dočka —0-0 ——
viker ©— 0—, jáhly 0—, —— kronpy O———
brambory 1:00 1-20, vejos (kops) 2:00 3.20, máslo 0:80
0:96 tvaroh 18 kr, maso hovězí 64 kr., maso telecí
86 br., maso 78 kr., maso skopové 60, seno
300, sláma 2-00, oves 7-20.

(Zasláno,)

Umělecký ústav pro malbu -na sklé
B. Škardav Brně,

doporučili v roce 1898dopisy:
-2 ústava pro malbu na aklo B r

„Braě byla do farního chrámu ve *

okna se aklomalboa ku věsobecné je dodána.Kresbajsst přesdáa slohová, jekbarev
velmi krásný. Ústavtento saelahuje proto býti vřele
doporačen. .

Alels z Cansvalů, místodákana farář..
Dvorce na Moravě, 4. arpma 1808,

Velevášený Pana!
Dodal jste do našeho kostela v Bilšících 3 velké

malovaná okna. Dovoluji si Vám oděliti, že jsem
úplně spokojen. Zamlouvá se mně nejen přesně dle

výkresn podaného krázně provedený koberec i obraba
kolem"oken nýbrá i oba malované obrazy. Obě okaa
libí se jak farofkům tak i kašdému umalci velezi,
Proto dovolím ai za každé přílešitosti Vaši ot. firmu
doporačiti, poněvadě i s cenou jsem úplněepokojen,
v úctě oddaný Josef Hérnig, farář.

V Bilčicích, v srpnu 1898.

Pan B. Šk v Brně.
Přiznávám, še dodaná malované okna pro chrám

Páně v Bystroř u Brna všeobecně uspokojují a cens
sa ně vskutku velmi míraá j

Nám sbývá jea to přání, aby krésa jich také
hodně dlouho potrvala. .

„Maur. U. Kuda, b. kons. r. a farář.
V Bystrci, 12. sáří 1808.

Velectiný Panel
Slíbil jsem Vám svým m osnámiti ek

p. konservatora Vaší práce. Pamkonservator sde byl,
svůj úsudek oznámil centrální kommissi do Vídně a
věsra obdržel jsem úsudek já. O oknech ve vyřímení
piše: Okna jsou nspokojující, převážněv známém ba
rokovém vzoru, avšak v lodi také ornamentální úplně
sooladnou dekorací okrášlená a mohou se poznačíti

P OoGpataloji k povadko,p. konservsto vyjáděiatalují k posadku, p. konservatorse

že firmu Vašnostinu budedoporučovati Přeje všeho
dobra s plna erdce, pozdravají a unamenám

Ig. Vyškovský, farář.
Opatov, v září 1898.

VašeBlahorodí|
Za skutečně umělecky provedené malované okno

do oratoře, „Pán Ježíš na modlitbách v sahradě get
semanské i drahé okno malované vyslovuji Vašemu
Blaborodí jménem konventu nejerdečnější díky, Okna
ve vásobecně velmi líbí. Doporučaji Váš umělecký
ústav co nejvřeleji. — Vemdelím Gabrlik, převor.

Zabridovice v Halíči, v září 1898,

Pan B. Škarda, v Brně.
Z nařízení aděluji Vám, še Jeho pen

hrabě s malovaným kostelním oknem odVás dodasým
úplně spokojen jeat.

Hraběte Herberstelna, Jemníspráva.
Ve Velk. Opatovicích, v říjnu 1898.

Vaboprani VámPřicházím konečně, by svůj upřímný,
ardečný avšak též úplně oprávněný dík vyslovil,ktavjí
Vém za dodání malovaného okna pro náš chrám Páně
u Sw. Voršily vJ příslaží.

Okno vzbudilo velký obdiv, když na vskříšení
ráno o 4 hodinách nás s posvátného místa pozdravilo,
Nejen farníci se radovali, ale i cizím imponovalo to

né dílo za tak levný peníz. Mojí pání kol .
kteří neopomenuli si okno prohlédnouti, vyslovili te
velice chralně. Bosuměl jste, Velectěný Pane,
tak souladně sostaviti, že jste si obdivu nejen
rolnického lidu, ale téš i znalců vydobil. Jmésem

svým, jakoš i jménem celé farnosti vysloví Vimještě jednou srdečný nolíčený dík za provedení tak
eksaktníjakoži sa dodánítakpřesnéa sloužíokno
to našemuchrámu Páně kvelké okrase. Se srdečným

rarom, Vám oddaný
. Tom.Gugenbergů,kart.

Jageršče u Gorice, 29. října 1898.

Vaše Blaborodí |
8posledně dodanýmipěti okny jsemopět

k ráce jest dobře husí provedena 4 do
okáse ©tab okus vůsobecnéobliby. 8 veškeroa ston

B.Kaa, ©
kap. děkan afarář nBi. P. JE.

Kroměříš, 3. prosince 1808.

Stvrzujemo Vám, de
zastupitelstva věnorané velké okno

Přdelavjcí „Naneben P. Marie“sasazenojeučasně sprošťojeme se příjemná povi
přílešitostitéto používáme,ona Va
plné usnání a spokojenost sa skutečně
vedení dotýčného okna, které sajisté
dející a obdivuhodnou okrasou našeho na památ
č0letého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře
Františka Joosfa L vystavěného votivního
Páně ataké důkazem věhlasnédokonalostí domácího 
umění.

Z purkmistrovakého úřadu v Plíroze,
dne 9. ledna 1090, Parkmistr: V. MEller.

Pan B. Škarda v Brně,
Okno malované s obrazem Sv. Jomela, jež jste

pro náš klášterní kostel ahotovil « dodal. jest krásné
a oolidně provedeno a uspokojuje mne úplně, Přijměte
mé plné uznání.

V Brně, dne 19. prosince 1898,
P. Bent. Družecký,

konais. rada a čestný převor.

;



Oltářní koberce
nhotovují se dle potřebnýchrozměrů v kašdé libovolné velikosti ze
vzorkovanýchneb Evětovan kobervůmetrových,a aicetak,fo figura
kašdáko jednotlivého listu hoditise musí ku vzoru listů ostatních, tak

: te hotový koberec ledný celsk tvoří,

Ceny koberců vzorkovaných,
které ku bobercům ollářním použíti lze, jsou následující.

Moberce manilové, vkusné vzorkované, na obou stranách E upotřebeo
65 cm. široké, metr 85 kr., go cm. biroké, metr 1 zi. 24 kr.

Koberce viměné, dvoustranné ve velmi: vkusných, hvězdovitýchvzorech
+ převládající barvě Červené, modré, bordeaux, zelené, neb svlášté k úče

lům chrámovým se hodící—== barvy fialové ==——
bs cm úroké, metr 1 2). to kr

trové < pevným, jedým spodkam, vaorů krásných, uBOda:lonových a k účelům zhrámovým velice vhodných 67 cm. široké metr 1 sl. 50 Rf
Koberce plyšové, velice nádherné mstr 3 zi. 60 až 3 zl. 50 ke.

Koberce jednobarevné bordenex úplněvinčné,siloédvoustranné,bez
jakéhokoli vsoru 100 cm Široký, metr 2 sl. 25 kr.

Vzory koberoů ojtářnich zasilá na požádání franko

JAN STOUPA V PRAZE,
Václavské váměsti č. 32.' 259-3

a prodej
veškerých stavebních potřebJosef Patzák

v Králové Dvoře n. L.

Nejnovější pat. cementové tašky se spodní uzávěrkou.

| Provádění veškerých prací z pěchovaného betonu.

Cementové roury všech dimensf, pro stoky, vodovody atd.
Cementové dlaždice ruční i strojové mosaikové též i na způ

sob národního vyšívání.
Cemeutová prkna na stropy (místo rákosových stropů'.

Úementové duté stěuy.
Fagédní ornamenty, přesně dle nákresů,

| , Roury kameninové v nejlepších cenách.
Cement portlandský, hydraul. vápno, rákos, lepenku, dehet,

| šamotové cibly atd.

| | Cenniky na požádání zdarma a franko.
|„0 -—— ——- mii aj 5 pp? PPPPFrVYV
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KOKAM

Pro dobu

postní
nabízíme:

Křížová
cesta

Pána našeho Ježíše Kri

čerpal © českému lidu
katolickému podává Ant,
Kaška, farář v Chlenech.

Stran 20 — 60
Cena 3 kr.

„Kezapomeňl“
Šestero řečí postních, jež
r. 1896 žákům svým ko
nal prof. Jos. Militký,

něz církevní.
Stran 40 — velká 8+.

Cena 80 kr.KKK
Odeon

ARovinka!
čistěvíněná Látka

v barvě četné.

Toporučnji látku tuto naob leky a taláry v šířce
140 cm.

Metr ul. 820.
Ne úplný oblek 335 cm

Zl. 10-40.
Vrorek této látzy, ja

kož i bohatý výběr mo
derníchdruhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené
jakosti a v mírných ce
nách se na požádání k
nahlédnutífrankozašlou.

Prrní český zasýl. zárod

Ed. Doskočila
v Cheeni.

-l
pro domácnost a živnostníky

M8+

(čVí4
Cestujícíse přijímají na stálý plat i na provisi,

(5

„Svoji k svému a vědy dle pravdy“ Mx

„František Šole,
rukodílné tkaloovství

v-Úsveném Kostelci (Cechy)
= Sokolská třída číslo6. =—

ea vá soukromým odběra

Kao dámámztzartnusypláteníckého zboží svláště pak: plátna lněná
90 cm široké, plátna prostěradlová 150 om Široká,

—

domácíprůmysl.

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a otříbrník, přísežný solidní

znalec a odhnáce :
v Hradoi HErálové

(sv.-Janské náměsti č. 77)
doporačaje ct. obecenstvu svůj hojně zásoben
oklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravý
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a badíčky
různých druhů se zárukou 1—3 roků za ceny

levnější než véude jinde.

Veškeré zboží jest úředně zkoušen a rmačeno.

Správky ze přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za lovné ceny.
Staré skvosty se kapují « vyměnňují.FKK

Proč jest

„Franokova“ přívdakukč
předmětem nájezdů a podezřívání
s tolika stran, hlavněvšak so stra

ny soutěže.

Protože se osvědčila po mnohá léta co nejlepší
přísada ku kávě, za jakouž ji ctěné hospodyňky
uznaly a přednost jí dávaly, protože jest ještě dnos

pravá „Francková“ přísada ku kávě,
jíž vyrábí Jindř. Francka synové v nové své to
várně v Pardubicích, nejjemnější, nejlepší, tudíš nej
levnější náhražka,

Jmenoraná továrna zaměstnává jedině českéděl
nictvo, české úřednictvo a vyváží mimo to velké
množetví českých výrobků do ciziny, začeš přichází
cizozemské peníze k nám do Čech, ku prospěchu ze
měděletví a průmyslu sušařekého.

Skutky jedině mluví! Proto velectěná hospodyně,
knpujte i dále osvědčenou „Franokevu“ přísadu
ku kávě, z továrny

Jind,FranckasynůvPardubicích,

JAN JIROTKA,
závod

sochařsko-štukaterský
v Hradci Králové

nalézá se nyní sa Vodičkovýmikasárnami
vedle nové garnisonní věznice.—

Doporučuje veškeré práce ornamentál
ní i figurální na fagady, dále práce vnitřní
k výzdobě salonů kaváren, vestibulů std.

Výrobavšech drahů sádrových 
soch evatých i světských.

Nabízí dále sl. spolkům poprsí českých
výtečníků ta ceny nejlevnější.

Tamtéž přijme se

sEřádný hoch?
do učení.

náčiní bohoslužebnéhLi 05LUZ0DD920
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zincené a stříbřené začseračj
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co ne
levněji vyříditi. Platiti možno táž va Jhůtách. Opravyl
anovuzlacení a otříbření starších věcí vykoná te rychlea
zašlou se již svěcené se styrzením Jeho biskupské MI
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, cíborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp. luceren, lastrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, .paciikálů, schránek na Nejsvé.

tajší, patenek atd. co nejvíce.

lněné grádle ové 90 cm široké, krysety
bílé na podvlékačky 120 cr široké, látky kapesní
bílé i barevné, rodafky obyčejné a ové
utírky, plátna bavlněné a jiné do oboru toho

spadající zboží.

Vzorky 1 cenník zasýlém za požádání
vyplaceně.

odporučaje se velectěnému obecenstvu, sl. pa
tronátním úřadům a velebnému duchovenstva

k vykonání všech prací pokrývačských. Kryje
a dodává krytiny na věže, k římsám a arký
řům, provádí solidně a důkladně krytí bři
dlicí, taškami, lepenkou a asfaltem, obstarává
za ceny mírné veškeréopravy a asfalto

vání zdí proti vnikání mokrosti a vlhka.

Fibbb+

"Voujvunuofohdoy

Podporujte

Ony jsou velmímérné.—Obsluhasolidní.



můj

Obrovský výběř,

<! Čerstoé,

sklad neprohlédli.

moderní6

W“«
Pevné

V HRADCI

Veledůstojnému duchovenetvu doporačaje © ©
r tkalcovna celolněného zboží

: JOS. AUG. LELEK,
ve Zbečníku p. Hronov

Sf výborné plátno systému preláta Kneipa, plátno
o| na prádlokostelní a soukromé, celolněné da

mašad šátky a ručníky v cenách nejlevnějších.. * Čenníka vzorky franko. Ceny mírné,
zboží čerstvé! .

troanlivé sDDši

Vsorky na pošádání.

ceny.

KRÁLOVÉ.

PB- Nejlepší "UN

a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

(Morava).

Wo++0000+000+00000000000

ši | Křestnílisty
KONKURS had5040 kusů 30 kr.

nabízí

ňní s č Bisk. knihtiskárna.
pro zadání stavby nové školy V. Vacek

< E"lačicích. krettářeky
Práce zadá místní školní rada jednotlivým odborným v Pamět.

JJ živnostnikům offertním řízením a ustanovuje lhůtu niku
; k podání offert fnolusive do 24. března t. r. a Clunce

| V plány, rozpočet a podmínky lze nahlédnout v kan- nebízípro zima: a jarní
| celáři obeoního úřadu v Plačicich. yn ponáníS n eo

J . Morávek, koni nhdivokéoo
předseda m. 4. r. Šlatltce wremicv zánobě:

Lerné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

— zdarma

| Neš nakoupite svýdipotřeb
pro jarní setí

S Paleš,ob
JÍ ORB- Týž obsahuje veškeré ovocné i okrasné

1 stromya květiny.B)

WF-ŽádejteO
a

|
Do00000000090000000000000()

FRANTIDRK dIROBS,

náváli řesbéářský a umělétrohlářetví:
-v Slatinanech

doporučuje netivě své chvalně snáme práce
kostelní jako:

* Navice,mřížky © Ed.
0 sloňučistě godlekém a remaikančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém rárodu dotrrauje nálešitou

znalost v obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlnstnoručně
kreslených tašlu na požádání důst. ducho
venstvu a al. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
wma Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

200000000000000000
Dlabačovy české zákusky

jsou jakosti nedustižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
——m= 1 kg 80 kr., 1— zl., 120 zl —

Císařské.
1 kg 180 El.

Čajové zákusky
L kg 150 sl., 180 zl., 210 al..

Novinka!Gufrentes Parigserin Novinka!
1 kg 250 ul. :

Velkývýběr cukrovimek ma vánoční
stromek krabice 1-— zl. až 450 zl. a výše.

Velkývýběrdertů, eukrovimek kubo
stinám a pod.

Poštovní „sávilkyAkrát denněod 5si. pošímaje

©Karel Dlabač.

»%apřaktikanta
do svého závoda, příjmu ihned hocha W4—1Sletého,

AAtádné rodioy a u náješitým předvzděláním; bližší

Sklad a výroba nábytku

v Hradci Králové, Malé náměstí, —
nabízí =

ve své vlastní dilné na -aračlé trablélyká i čalou-
nické sboší vyrobené

úplná zařízení do pokojů
se dieva ořechového, dubového, černého a vykl- |

daného

OW pérovky a žíněnky, UB
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

- frano. -způsoba. 151

Práce verměs důkladná v cenách mírných.———"
Josef Krejčíkv Praze,

umělecký závod sochařský a řesbářský.
Pisárna a dilny na Letné, 0. 612-VII.

Sklad ELšůjnatřida č. 24.de, no, vá svýsů : , v
fesie,Božíbroby,tíže, , síšsice,KŘidatay, Kemosty:okidny, sty > pa

ň LA)

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně
feanko —

Re oh oltář k ch
novacestarýci oltářů a ostalní

ilustrovaný cennník kře

slanské firmy:

meckých."R



P. T. pány odběratele Obnovy šídáme sdvo
file.obyveškeré staré nedoplatky do
1. dubna vyrovnaly a časopis pro nové čtorilelí
neb další dobu předplatili, protošei my ve
škeré výlohy předem saplatit musíme.

Na „Obnovu“ možno se předplatiti kdykoli
a počínaje kterýmkoliv číslem.
Otvrtlstní předplatné stojí - . . . . 1A.1.....BE

" 1... M
Redakce a administrace „Obnovy“.

Generální útokpe hr, Thunovi,

„Židovětí liberálové ve spojení 8 pastory a
a dajčnacionály, komandovavými náhončími Pru
ska Wolfem a Schinererem podnikají soustředěný
hlavní útok proti ministerstvu Thunova Z Pruska,
Saska a Bavorska podporovaní pastoři hlásají be
slo: Los vomRom — pryč od a pojďte do
náručí Lutherovy matky Germanie a nepřátelé na
šeho věrně katolického rodu císařského nenechají
ničeho nepovšimnuto, aby říši Habsburgů rozvrá
tili a soslabili. Mezi Němci v Čechách a v Ra
kousku není dnes jediného muže, který by měl
odvabu říci svým německým krajanům, kam ko
nečné cíle Schonererianů, Wolfů, Turků, Brassů,

ožidovětělých liberálů a prušáckých pastorů spějí.
a osobní a hmotné výhody vyminí takovíto lidé

8 lebkým erdcem svou víru i státní příslušnost.
Takové lidi prodejné dobře charakterisoval jednou

pvěčnělý Biemark. Když bez uzardění přestapovalik starokatolictví, protestantským Pruskem podpo
rovanému, tu pravil kníže: Mně by byl milejší,
kdyby to učinil aspoň jedeu sedlák. Bylo by to
£ přesvědčení.

Německo-židovským liberálům nešlo nikdy o
německou národnost; jim šlo o kšeft a osobní vý
dělek. Kdo pak volal české nádenníky, řemeslné
a tovární dělníky, učně a slažky do tak zzaného
„uzsvřeného území“, kdo přispěl — nejvíce k ná
rodnostnímu smíšení — tedy k čechisaci těchto
krajů? Němečtí a židovětí fabrikanti, průmyslníci,
obchodníci a velkostatkáři povolávali do němec
kých měst a obol české slařebné, učně, dělníky
a úředníky pouze proto, že pracovali levněji a
pilněji než-li tamní domorodé živly, dělníce a děl
nici, které výdělkářetí židé a liberálové a lehkým
erdcem propouštěli z práce, po čertech málo 0
ztrátu neb zisk němectví se starajíce,

A jak si počínají titiž liberální živlové v če
ských městech aobcích? Tu zamění svůj dajčna
Cionální kabát velice Jehce třeba 8 českým radi
kalismem. Nejlépe viděti jest „pevnost přesvědče
ní“ na tak zvaných rajzácích. Jedou-li skrz Kolín
a husitskou Choceň, tu jsou „potomky Žižků a
Hosů“, a jakmile u Králové Dvora, Broumova,
Lanškrouna a Svitav zasviští vlak na německém
území, hned a jakoby zázrakem jsou z nich nad
Šení ctitelé Wolfa a Schónerera. Poctiví němečtí
rolníci a živnostníci měli by takovéto národní
štváče pozorovati a stopovati a brzy by poznali,
Jací jsou to národnostní švindléři.

Židovako němečtí liberálové nalezali se od
r. 1861 do r. 1879 s nedloubými přestávkumi za
Belcrediho, Potockého a Hohenwarta u vesla, a
což napadlo jim tehdy spravedlivě rozděliti daně,
obecní a zemské přirážky, zmírniti nespravedlivou
daň pozemkovou a vysoké taxy při dědické po
sloupoosti a převodu majetku? Napadlo jim chrá
niti rolníky a živnostníky před lichváří a velko
kapitalisty, napadlo jim upraviti živnostenský řád
na ochranu řemeslníků, napadlo jim vymoci pří
flislkách rakousko-uherské banky rolníkům a živ

nostníkům levnější úvěr, napadlo jim snížiti žele
smiční tarify atd.? Ito, to. Za panství liberálů byl
dřen stejně český a německý rolník i řemeslník,
velkokapitalisté a velkoprůmyslnícii obchodníci

postarali se vždy o to,aby přirážky obecní, okresní,zemské iškolní zůstaly hlavněna bedrech rolníků
a živnostníků a sami dle možnosti přirážkám, da
ním a poplatkům unikali. Aby panství své a roz
bodující moc podrželi, rozeštvali české a německé
obyvatelstvo, založili si celou řadu novin, které
upláceli a vydržovali svými inseráty. Německý

lid dlouho myslil a z velké částí myslí dosud, že
se bijo sa němectví a on ge zatím bije za kapsy
liberálů k vlastní své škodě,

A kdo pak vydržuje tak zvané české radi
káloi, pokrokové a uocialistické časopisy? Inu,
naleznete tam inaeráty těcbže bank, továrníků a
obchodníků. Na první stravě Has, Havlíček, heslu
„svůj k svémo“ a útoky na „klerikály“ -- a na
zadní straně samu „řeckou šlechtu“, s přídomkem
„Telles“ a „itz“. Štamzweig jejich ja vou Geblůtb,
prsa jejich zdobí hvězdy a drahokamy všech světů.

Český a německý lid jsou stejně jejich pad
danými. To nehlížejí také rozvážnější Němci. Ví
deňští kfesfanětí sociálová vedeni Lichtensteinem
a Luegrem nablížejí, še obstrukcí by nepracovali
ve prospěch německého lidu, vědí, že po Thonovi
nestal by se předsedou miuisterstva princ Lichten
stein, ale liberál, těšlcí se přátelství Rothschildů.
Proto po dlouhém kolísání postavili se ve Vídni
proti beslu „los von Rom“, proti obstrukvi i Sebó
nererovi. Protože purkmistr dr. Lueger prosadil
změnu obecního volebního řádu, které propůjčuje
volební právo keždému zachovalému občanovi,
který pět let bydlí v obci, zuří proti němu stejně
liberálové jako socialisté. Ti i oni mysli, že by
porazili strana měšťanstva a maloživnostnictva,
kdyby po vůli liberálů zůstal v platnosti nespra
vedlivý starý volební řád, nebo kdyby dle přání
socialistů zavedlo se bned všeobecné rovné hlaso
vací právo.

Protože liberálové ee bojí, že brabě Tbun
potvrdí volební řád Luegrův a zmaří tím jejich
pacství v říšském hlavním městě Da vždy, žene
se proti br. Thunovi generá ním útokem a zrád
cuje se istřízlivý a rozvážný Němec dr. Julius
Liíppert, protože svým krajanům vytýká dlouholeté
chyby a protože je i nyní pro vyrovnání Němců
e Čechy. Lippert hájí rozhodně zájmy Němců, ole
protože myslí, že by smír Němců s Čechy prospěl
německem a českému lidu v hoapudátském ohle
da, protože by lépe pruspěl národnosti německé,
než-li posavadní národní třevice, protože by pro
spěl celé zemi i (elé říši, proto se i ten Lippert
zrádcuje, ač svou nezišinost dekázal tím, že se
vzdal tučně placeného místa předsedícího zemské“
ho výboru a protože i jako bývalý řiditel střed
ního ústavu, vrátil se k poctivá živnosti, zřídiv
si v Ústí n. L. papírnický obchod. Správní radové
bank, železných drah a jiných tučné placených
synekur viní z prospěchářatví Lipperta, který zů
stávaje při lepším s'ém přesvědčení, vzdal se do
brovolně vůdcovství i tučně placeného úřadu a
živí se poctivě prací rukou svých.

Za nynější rozhárané situace nejsou v dobré
kůži ani generálové mladočeští. Které dříve zrád
covali, ti jsou dnes jejich spojenci, co dříve po
tírali, to nyní bájí jako nejvládnější strana. Do
pustili se četných chyb, kotrmelců, měnili pře
svědčení o otázkách politických, státoprávních,
národních i hospodářských často rychleji než li
své kabáty, a nedůsledností svých a chyb nových
vyožitkojí raffinovaným epůsobem němečtí liberů
lové, s nimiž se dříve líbal dr. Edvard Grégr a
bratřičkovali se Engel, Herold i Masaryk. Nej
nověji se jim vytýkají jejich kotrmelce v zahrani
ční politice, agitace proti trojspolku a fraterniso
vání s Francouzi, ač po odvolení polského čerta
hájil trojspolek Grégr, Herold i Eim. Úřední Wie
ner Abendpost, aby čelila velkoproské agitaci
střepala se svých Šosů mladučeské gegerály i gré
grovský grandžurnál a naše dříve radikální a ny
ní vládoí strana musl mlčeti. Musí snášeti náhubek.

V trapné nynější situaci jest aspoů pro ne
šťastné naše generály útěchou, že br. Ludvík Tisza a
Vojtěch Apponyi nechtějí se dnes více biti za ži
dovskoněmecké liberály a že uberská vláda S:el
lova z prospěcbářských důvodů asprň nyní nechce
našim Prušákům tahati kaštany z ohně. Mladoče
ští generálové dvstali vážné memenio, aby v ny
nější kritické době počínali sl opatrněji než-li
dříve. Avšak pomůže to?

Co na českých poslancích žádáme jest, ibájili rozvážně prospěchy celé vlasti. Výrobní tří
dy obyvatelstva, rolníci, živnostníci i dělníci musí
býti hájení a proti ostatním zemím rakouským i
uherským musí býti důraznějí než dosud hájeny
bospodářeké zájmy politického národa českého,
který se skládá z Čechů i Němeň. V národním

i ú rovnocennosti obou národů v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku musíme neústupně trvati
a celé říši i dynastii dáti, což slušno a sprave
dlivo jest. To jest stanovisko katoiické, české i
rakouské.

Proti výstřednímu stanovisku radikálů, proti
katolickému, protičeskému, protirakouskému bude
me vystupovati, ať se vyskytuje v kterémkoli tá
boře. Křivdy, chyby a nespravedlnost vytkneme
rozbodně a bezohledné jak stranníkům, tak vládě,
Spravedlnost jest základem státu a jen tehdy jest
možno heslo: Viribus unitis — spojenými sílami,
pak-li se koná spravedinost, stejné právo A TOY
nocennout vůči všem. Nebojíme se nepřízně vlády,
nebojíme se vášnivých straoníků, chceme, aby
v našem mocnářství vládla poctivost a spravedl
nost. —

Květná neděle.
Od věků plaví křesťanský svět v tu nedělí

před velkou nocí onen vítězoslavný vjezd do Jem
galema, jejž Spasiteli ustrojil dobromyslný lid. Po
novinářsku nebo dle nynějšího způsobu mluvení
řeklo by se, že to byla lidová uanifestace — vý
znamný projev.

Áno byl to projev, který se však s jistými
změnami stále cpakuje. Tenkráte Inula duše ne
zkaženého lidu upřímně, 8 obdivem, a radostí ku
Hlasateli pravdy náboženské. Vášoěmi — obzvláště
pak pýchou — a politikou zaslepené a zkažené
duše protivily se pravdě. Učenci židovětí vemobli
věřiti, že by Ten, který nic nestudoval, z Nazareta
pocházel, tesařem Josefem vychován byl, mohl
učiti pravdě lépe, nežli oni. Političtí pak vůdcové
lidu nemohli pochopiti, že by ku povznesení národa
mohla přispéti ta prostinká, spolu ovšem vznešená
pravda náboženeká Lesk královatví světskéhochtěli
ufti a při tom pronásledovali pravdu. V posměch
a na kříž vydali Toho, který usiloval o obnovení
království pravdy v duších. — Zmýlili sel Krá
lovství národa svého neobnovili, naopak, zničili je
na vždy. Ale kdekoliv národ za základ svého
života přijal ta od nich zavrženou náboženskou
pravda, vždy zmohutněl a k velikosti dospěl.

A tak jest to dnes zase. V křesťanských
národech a říších ve velikém jakémsi rozměru
koná se a opakoje děj neděle květné. Nezkažená
duše lidu Ine dosud upřímné ku křesťanské ná
boženské pravdě. A vidíme po dnes nezřídka ma
nifestace náboženské. Přál bych tak mnohému
našemu poslanci neb „vůdci lidu“, aby se šel
podívat na ten nezkažený lid, když v němživě
probozena byla pravda náboženská 8 pak se n. p.
světí kříž. Když se v Hradci Králové večer před
sjezdem katolíků konal průvod ku svěcení kaple
v Adalbertinu — což jiného to bylo, než mani
festace náboženská, jakási dláva neděle květné,
jakési HoBanoa pravdě.

*© Ale tak umí „manifestovati“ jen nezkaževá
vášněmi duše. Duše však, o přirozenou dobrotu
Bvou připravená, nerozumí takové manifestaci,
mnohdy ji závidí, někdy jí i odporuje a překaziti
hiedí. [ doea jsou „učenci“, kteří nemohou pocho
piti, že by to jednoduché, prostné evangelium bylo
pravdou! I dnes jsou učenci, o nicbž již Sv.
Augustin napsal: Jsou (to) mudrci, kteří o mno
bých vysokých věcech přednášejí, (jednu od drubé
učeně) rozdělují, definice (výměry) vymýšlejí, pře
ostré rozamové uzavěrky dělají, kniby velikánské
Spisují, svou moudrost třeskavými troubami vyhla
šají, a lidem řkati se odvažují: Nás uásledujte,
naší etraoy se držte, chcete-li blaženě žíti. (Tract.
in Joann. 45.) — A tak to zajisté dělají po dnes.
I u nás, a obzvláště v Praze, jsou takoví „mudrci“.
Zrovna jakoby sv. Augastin byl měl před sebou
nějakého p. Massaryka anebo jemu podobného
pána. Tak dobře podařila se mu na čtrnácte set
let napřed tato fotografie. Ale co je všecka ta
domnělá, pýchoa prosáklá moudrost a učenost proti
evangeliíim?! —- Nejlepším toho svědkem jest
Rousseau (Rasó), spustlý neznabožský filosof —
mudrc — francouzský. Jednou za tiché chvíle pro
budila se v něm přirozenost duše lidské a pravil:
Co jsou všecky kuihy filosofů proti evangeliím?
Prostá velebnost evangelií mluví mi k duši. —



Ano velobnost cv: mluví a až do koace světe
mlaviti bade k To třeskavé vytrubovází do
světa: „Křesťanství svou úlohu dohrálo, katolická

církev zhyne, ale my profatoři z vyvokých čkolmy vám vymyslíme nové sáboženství, jenšb
nevimejaké“; —tenkřik:„Našístranysedržte“,
to 'vše jet — byperkultura, přezčenost
skažené duše. Velebnost evangelií vědy a vědy
zase bude mluviti k duším, poněvadě vždya všdy

pode Da světě dače opravdu lideké, přirozené
Ale jsou tu i „mudrci“ politlětí. Ti obzvláště

om kteří křiči: Nás následujte, národové;strasy se držte, chcete-li býti velikými.
Obzvláště náš národ má takových madrců celé
bejno. Mnozíznich liší se ovšemod mudrců na stoli
cích profesorakých. Jsou to totiž mudrci, kteří o mno
bých věcech nad jejich vzdělanost povýšených sice
mluví, ale rozumových — chci říci rozumných —
uzávěrek nedělejí, knih velikánských nespisují,

nýbrž moudrostsvoujen z n čomajůa plachet“,jako jsou ranní Národaí Listy čerpají, a troubami
třeskavými vonkovekých, často židovsko helvot
ských llstků avon sláva s tupením jiných vyklikují,
volajíce: Jen naše strana vymůže svobodu aslávu
nár.du. Těmto ubohýmjest evangelium, ten základ
velikosti národa každého, ničím. To jim je „kleri
kalismus“, „zpátečnictví“, „tma“ atd. A tím 8e
dělá národa květná neděle. Lid je dosad, přijde li
to do opravdy, zbožný a věří evangeliu, a proto
občas udělá i slávu květné neděle třebas biskupům.
A to „vůdce národa“ mrzí, hledí to překazit. Jaou
to ti Kaifášové, kteří praví: Což nevíte, že evan
geliam, to jest klerikalismas, biskup, atd. musí
zničen býti, nemá-li zahynouti národ? Což nemáte
rozum, že klerikálovi voláte Hosenna, tomu musíte
křičet: Ukřišuj Tak tedy i dnešní političtí vůd
cové lidu v posměch uvádějí a třeba na kříž by
vydali toho, kdo usiluje o obnovení království

pady v dušíchb. Oni prý připraví národu leskovatví světského, ale pravdu náboženskoa při
tom zavrbují. — A krásně se jim to daří. Lesk
království světského v národě našem bledne tou
měrou, kterou političtí madrcí naši nenávidí pravdu
náboženskou a pohrdají velebností evangelia. Ho
gaonn, jež lid volá pravdě náboženské, jest pro
jisté politiky naše zrovna trápením a proto tek
pečlivě starají se o „akřižuj“. Jsou pak při tom
tak zbabělí, že — nemobouce lid od hlasatelů
pravdy ani nejsprostěím jich topením odvrátiti —
lezou do Vídně k nějakému Pilátovi, aby ten toho,
který prý jim lid bouří od Krkonoš až k česko
moravskému pohoří, nějak ztrestal. Že by se ve
Vídni třeba více takových Pilátů nalezlo, o tom
není pochyby. Vždyťtam býval kdysi jakýsi Giskra,
Herbst, Lasser a Auersperk a podobní pánové,
kteří říši a rodu císařskému nejsvědomitěji z po
vinnosti nábožeuské oddaného biskupa Rudigiera
a Jiretka odebráním statku tresteti se nestyděli.
1 v Budapešti nelezli se Pilátové proti biskupu
Strossmayerovi, kteří ae o slavnostní důtku jemu
prstarali. Nechtěli bychom se tedy sázeti ani
o niklový dvacetvík, že by se něco takového opa
kovati mohlo. Vždyť je p fslovím: V Rakousku
prý je všecko možno. A nejen možno ale i skatečno
jest, že právě leckterému nejvěrnějšíma a o pevnost
trůnu nejvíce zasloažilému se stalo, co psáno jest:
I vydal jm ho Pilát, aby byl akřižován.

Než to jest uš veliký pátek a já píšu o
květné neděli. Nupadá mi předojemný obřad toho
dne, když průvod zůstane státi před vraty chrá
movými a sbor zpívá: Sláva, chvála i čest Tobě
budiž Králi Kriste, jemuž pacholátka krásná Ho
anna zpívala zbožné. A když e vložením jiných
chval a proseb asp.ň do třetice tak zapěao bylo,
koncem kříče udeří se na dvéře chrámové, které
se pak otvírají.

Ubohý národ, ubohá říše, kde děje se naopak.
Sláva čest i chvála vzdává 8e Často i úředně ne
přátelům Kristovým. Onť jest leckde ten poslední.
Ano i pacholata, chlapci a jinoši, učí se zpívati
Hosanna někomu zcela jinému; a čím vyšší Škola,
tím méně Krista jest v ní.

A oproti tomu shledáváme se 8 nepochopí
telnou zaslepeností, Ihostejností a slabostí, ba snad
i 8 jakousi chloubou, že to státnická moudrost
tak žádá, které katolíci ve své náboženské obme
zenosti nerozumí. Ale základy národů a říší se
chvějí, a myslíme, že nepřeháníme, že jsou mnosí,
kteří praví: Jen když nám jinde nechají nače
atatky a privileje, platy a diety, půjde to taky.

Jen ještě katolíci to jsou, kteří buší křížem
do vrat říše a praví: Otevřte pravdě náboženské,
otevřte Kristu, utovřte evangeliu, a budete za
chráněni!

Ale „mudrci a vůdcové“ nechtí. Ti nahánějí
strach — a Pilátů kolisajících, kteří by rádi a
nerádi, je mnoho. A tak snad bude to pravá
květná neděle, při níž po slávě následuje — pašije
a tragickým: „Dokonáno jest“.

Ze sněmu království Českého.

Po týdenních formálních pletkách dostal se
český sněm úterý k vážnějšímu jednání. Staro
české časopisy vytýkaly dříve, že není v zájmu
zemí českých, aby říšeký meliorační foodbyl zvět
šen, protože z toho mají hlavní prospěch země

alpské a Halič,která napĚ: neplatí al obi danéco dtyříkrát menší Morava. r. 1484 obdrásli
jsme ca regulace a meliorace o 984.000 zl. méně,
nežli jeme na to platili, Názer strany staročeské

přia tontokrát sa svůj:p. poslanecDr. Dvořák,$ žádal arošení státního melioračního fondu
a zřízení zemského melioračního fondu na jeho

slivější a nekouká na všecko jen brejlemi své
strany, která v ohledu národohospodářském znalci
nikterak neoplývá. Návrh pana Dra. Dvořáka, aby
blavní a vedlejší řeky a potoky byly systematicky
a rychle upraveny, sůstave bohužel i tentokrát jen
zbožným přáním, neboť není na to ani kultarních
techniků ani peněz. uzhodně lepší madějo ne
brské uskutečnění má návrh snaživéuo rolaického
poslance panaJ. Jaroše a Formámka v pří
čině regulace Labe od Hradce Králové po Ja
roměř. Pan poslanec ukázal na obrovské škody,
které atrpí každoročně „zlatý prut polabský“ po
vodněrní a stěžoval si na notečuost vlády, která
vábá upraviti klikaté a úské řečiště. Pan Jarvš

pravil: ,
- Nemálo přispívá ku sátopám boraiho Polabí

také ta okolaost, še za nepamětných dob posta
vené ochranné hráse, zejmóna hrás zvaná „stávek
černošický“ byly protrbány a dravými proudy
odneňeny. Tím v době posle:ní i seba menší vy
stoupnatí vody na Labi pro krajinu bývá osudným,
rozsáh'é lány pozemků pod ní ležící každé chvíle
zalopuje, a veškerou úrodu na místě ničí, způso
bujíc na nicb výmoly a proměňojíc jo v bažiny.
Abych truchlivý obraz doplnil, poukesnji k tomu,
že po povodni květnové a červencové v r. 1897
mimo zničení veškeré Úrody páčivěí se jen na
horním Polabí na několik milionů zlatých, obná
šely škody jen v okresu jaroměřickém na březích
způsobené 127.000 zl. Mimo to odplaveny mosty,
podemlety a místy na dobro strhány silaice, kte
réšto škody páčily se též na statisíce, takže stát
i země byly nuceny značnými obnosy přispěti.

Však nejen pozemky a komunikace, ale *
obydlí lidská při povodních oněch bylu ohrožená.
Při povodní červencové v r. 1897 voda zaplavila
veškeré niže položené obce horního Polabí, hlavné
město Jaroměf, kde na Pražském předměstí voda
ve výši 1 a půl metra vysoko proudila ulicemi a
způsobila více jsk 161.066 sl. škody. Do jaké
míry bylo ohroženo obyvatelstvo v ohledu zdra
votním, a jaké spousty po sobě zanechal rozkácsný
ži.el, o tor Be pan místodržitel na místě samém
přesvědčil a měla příležitost o tom přesvědčit se
i zvláštní komise státní, z nařízení ministerstva
do krajin oněch vyslána. Ani roku lonského, kde
jak známo, v celé zemi veliké sucho bylo, nebyla
krajina ta ošetřená a v době, kdy traviny na lu
kách nejvíce bujely, bylo vše zaplaveno, tak že
opětuě musilo k odpisu daní býti přikročeno.

Poměry tyto stávají se nesnesitelnými a ne
smějí na dále trvati. Zde nepostačí již poubý odpis
daně pozemkové, ani kdyby byl úplný, zde nestačí
již žádná státní podpora byť i sebe větší byla,
zde musí se atáti něco jiného, totiž, musí se pří
kročiti ku opravdivému řešení této otásky, ku
úpravě říčatho koryta.

Podal jsem s poslancem Formánkem návrh
na urychlení důležité otázky této, byvše k tomu
i naším voličatvem nalehavě vyzváni. Návrh náš
provazen a doložen jest i takovým množstvím
petic, že není snad ani možno, aby sněm přesněj
přešel k dennímu pořádku. Prosím, by jej komise
rozpočtová vzala v bedlivon úvahu. (Živy souhlas).

Návrh poslance Jaroše a Formánka odkazuje
8e komisi rozpočtové.

Poslanec K. Adámek odůvodňovalnávrhy
dva. Prvoí týká se používání čistých přebytků
správních společných sirotčích pokladen v krá
lovatví českém k účelům humanitním. Reservní
fondy těchto pokladen v celém Rakousku dosáhly
loňského roku obnosu 19 mil. al. Pončvadě při
nynější správě sirotčích peněz ztráty jsou takřka
vyloučeny, jsou zmíněné reservní fondy alespoň
z větší části zbytečny. Že neažilo se jich již dávno
k jiným účelům, lze si vysvětliti jen tím, že v té
příčině nebyla docílena mezi rozhodujícími činiteli
potřebná shoda. Byly doby, kdyvláda. zanášela

8e úmyslem apotřebiti přebytečných regervníchfondů ko stavbě rozmanitých státních budov, kde
jest jich třeba. V Čechách byly takové státní bu
dovy již dávno opatřeny, ponejvíce nákladem pří
slašných obcí. U náe není potřebí tedy nových.
Ale reservní fond společných sirotčích pokladen
v království českém páči se na 7 milionů zl. a
tento obnos byl by se jinde znamenité hodil. Tak
jako v Čechách, mají se věci v Dolních Rakousích,
na Moravě a ve Slezsku. Tím se také vysvětluje,
že v zastapitelských sborech zmíněných zemí na
lehá se na to, aby alespoň úroky £ reservních
fondů společných sirotčích pokladen těchto zemí
byly věnovány ke všeobecnému dobru tem, kde
povstaly. Poslanec Adámek měl svým návrhem

atrně na mysli, aby sněm království českého
lasem svým podporoval tato akci a pomáhal pře

konati odpor, který vláda jí dosud klade. Otázka,
k čema používati čistých přebytků společných sí
rotčích pokladen, stane se aktualnější, aš bude
rozhodnuto ve věci základní.

Druhý návrh posl. K. Adámka týkal se
pořízení statistiky veškerého průmyslu, zvláště
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Fra „byla "práce sněmu

. PodKrambhole a. soudr.podali návrh
na dělení cukrovarů na é a obobední
eakrovary a na ustanovení boalfikací cokrovarům

m.
PoslanecŠťastný, Rataj a soudrasi

a o okem zláskéhosákosuzedno35.
července 1464, jenž no týče zmatapitelstov oboozích.

Posl. dr. Baxa hodlal podsti interpelaci

pak řemesela
vého:

datí jazykový zákon pomocí čí. 14. Kleb poslanců
mladočeských usnesl se všsk, že interpelaci posl.

dra. porovati nebude, coš poslanci dru.
Bazoví také ozadinil. Mladočeská strana so bála,
že by dr. Baxa postavil její politikuna pramýt.

Večtvteční schůsi konalaseprvníčtení
uávrbu poslance K. Adámaka a soudr. na osvo
bození veřejných ústavů pro chudé, stravoven, po
kladen nemocenských a úrazových a živaostenských
společenstev od poštovného; dále první čtení ná
veho posl. Maxa, hrab. Zediwitze asoudrohů
v příčinětoho, kterak nalošiti slaší správními
přebytky bromadných pokladen sirotčich a konečně

pral čtení návrhu posl. dra. Dvořáka a dra. Záoře na opatřeuí proti šíření tuberkalosy.

Politický přehled.
Z Moravského směmu. Zástupcevlády

dvorní rada Salomon odpověděl ar. března na
dotez posl.Ševčíka ve příčiněprotináboženského
směru, jímž se nesl loňský sjezd německého uči
telstva v Brně pořádaný ve dnech 7.—g. srpna.
Zástupce vlády prohlásil, že vláda a jeji zástupce
nemohli míti na jednání sjezdu žádného vlivu již
proto, že činnost zástupce vlády obmezíla se na
pouhé uvítání sjezdu a že nemohl zvláště zabrá
niti resoluce Jessenovy, žádající odstranění nábo
ženství ze školy již proto, poněvadž jakmile po
zdrav pronesl, ze schůze odešel. Dále problásil
dvorní rada Salomon, že vláda při každé příleži
tosti učitelstvu klade na srdce jeho povinností ve
příčině pěstění náboženského citu u školní mlá
deže a že neopomene zakročiti, kdyby pozorovala
u učitelstva směr protináboženský. Poté přešlo se
k projednání zákona o právních poměrech učitel.
ských, o upravení učitelských platů a zjednání
disciplinárního řádu. K povšechnému rokování
přihlásili se ke slovu: J. E.ndp. biskup brněnský
dr. Bauer, dr. Fux, dr. Tuček a bar. Chlumecký.
Jednání zahájil zpravodaj výboru d'Elvert, jenž
vyložil důvody, pro něž odbor přijetí zákona na
vrhuje. Tyže důvody vyložil český zpravodaj po
alanec Skála; oba zpravodajové kladli důraz, aby
učitelstvo vychovávalo mládež v duchu národním
(české v českém u německé v německém). Ndp.
biskup brněnský J. Exc. dr. Bauer problásil, že
přihlásil li se ke slovu, neučinil tak proto, že by
byl nějak zaujat proti škole a učitels.vu, Od ma
ličkosti Inul zvláštní láskou k učitelstvu a svého
stařičkého učitele ctil vždy s úctou, láskou a
vděčností co největší. On na svých statcích s vel
kým nákladem zřídil dvě školy, které uznány za
vzorny, čímž nejlépe prokázal svou lásku ke škole,
Ujal-Ji se slova, učinil tak hlavně proto, že tu i
tam jeví se v učitelstvu proudy protináboženské,
juk se to zvlášté ukázalo o loňském sjezdu uči
telstva německého v Brně, kde přítomno bylo

byla Jessenova resoluce na odstranění náboženství
ze školy. V zájmu školy, v záimu výchovy mlá
deže, v zájmu celé společnosti navrbujs resoluci
ve příčině náboženské výchovy, ve příčiné mrav
nosti, udržování a vychování na základě nábo
žensko-mravním. Řeč učinila hluboký dojem a
byla zvláště od velkostatkářů posloucbána s vel
kým napjetím. Když se položila otázka podpory
resoluce, povstali na její podporu všichni velko
statkáři a očkteří čeští poslanci (porlanci strany
katol, národní dr. Koudels a Beneš); poslanci
strany národní prchli a lidovci zůstali sedět. Proto
ale přece podpora resoluce usnesena. Pak se ujal
slova odrodilec dr. Fux, jehož řečvyzněla v prud
kou polemiku proti ndp. biskupovi. Zvláště ujímal
se učitelstva pokud se jedná o sociálně demokra
tické a protináboženské smýšlení některých jeho
členů. — Pak mluvili ještě dr. Tuček a baron
Chlumecký, oba pro zákon.

Ze Slezského sněmu. Veschůzikonané
dne 21. března odůvodňovel poslanec a rada zem
ského soudu V. Hrubý svůj návrh na dosazení
výboru, který by uvažoval 0 úpravě jazykových
poměrů ve Slezsku. Poslanec Hrubý pronesl delší
řeč, v níž podal bistorii platnosti českého a pol
ského jazyka ve Slezsku, podal rozbor jazykových
nařízení vydaných pro Slezsko v době novější as
vyslovil své podivení, kterak mohou Némci v nich
spatřovati nebezpečí pro jednotu říše a botový
rozklad němectví, Řeč jeho provázeli Tůrk a Ku
dlich stále frivolními poznámkami. Při hlasování
odmítnut byl návrh a limine t. j. nepřikázán ani
výboru. To je novým dokladem, že Němci ve
Slezsku daleko ještě nedospěli k tomu, aby aspoň
trochu dobré vůle Slovanům Slezským ukázali.
Boj o rovnoprávnost musí býti vybojován proti nim.
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pletníky rekouské přebvapí. Budetotiž značné
větší, nežli vojenské rozpočty dosud. Předně zvýší
se 'upravením důstojmckých platů, které dlužno
považovati již nyní za jisté e adražením teplé
večete, již možstvo bude dostávati příštím rokem
dvakrát týdně, kdežto dosud mělo teplou večeři
jednou za týden. Za druhé bodě prý počet vojv
ska v míru zvýšen. Vojenské kruhy vypočetly, že
u přirovnání s jinými velmocemi má Rakovsko
nejměnší počet vojska v míru, totiž při obyvatel
stvu 45:4 mil, toliko 297-217 mužů dili 0-76 pro
cent. Francie má při 38'5 mil. obyvatelů 586*262
mužů stálého vojska (175 pct.), Německo r pro
cento. Také úbrnné výlohy na vojsko jsou prý
v Rekousku-Uhersku nejskrovnější a činí 10 pro
cent (ve Francii 20). I válečné námořnictvo bude
prý vyžadovati větších nákladů nežli dosud.
. | Uherská sněmovna poslanecká ukon

čila povšechné rokování a rozpočtu a vyřídila též
již tak zvané menší rozpočty. Až do přerušení
zasedání o. svátcích bude větší část rozpočtu pro
jednána.

Ve velkovévodství Koburgském v
Německa vládne dosud mladší bratr korunníbo
přince anglického. Protože mu právé zemřel je
diný syn a nemá naději, že by jiného dědice do
stal, tedy zevčas stará se o svého nástupce. Tím
se stane 16tiletý syn mladšího jebo bratra vévody
Cooaugthského, princ Artbur, který prý vstoupí
do pruské armády. Angličtí princové nemají velké
apanáže a proto jsou lépe na tom, když se stanou

Som princem neb spolkovýmknížetemv Némecku. :

Drobná obrana.
Ještě mebyl v Žišelicích — Nedávno

jsme radili p. poslanci Udržalovi, sby si do své
ho poslaneckého flašinetu dal nějakou jinou, no
vou písničku, jako si to druhdy kolovrátkáří v Ži
želicích davat dělali. Ale neučinil tak. V Rychm

burku zas u zas činil rozdíl mezi náboženstvím a
klerikalisemem. Kdyby p. poslanec pilněchodil do
kostela a znal katechismus, byli bychom mu to
třeba věřili. Ale kdyš tak mnohý panposlanec

po spůsobu tak svavých "emodlenců“ — tak je
překřtil náš lid — svým odporem proti nábožen
ství celou krajinu lhostejností k náboženství a
nenávistí k církvi nakazil a do lilu ve své ale
potě semeno radikalismu a pocišlismu nasel, tu je
nám to ustavičné tvrzení, že páni poslanci nejsou
proti náboženství, jen farisejetvím. A když pan
poslanec mysli, že není proti náboženství, když
velkomyslně připouští, že je náboženství dobré
„tak pro ten lid a-pro tu čeleď“, tu z toho ne
vysvítá nic, než jeho hrozná náboženská nevědo
most. Akdyž pan poslanec noví, že dle toho, jak

kerý národ smýšlí o Bohu a Kristu, tak i jeho
hultúra je čistá, vsnešená, silná — když pan po
alanec obzvláště neví, že právě křesťanství katoli

cké učímlo obrat ve vsdělanosti světovéa Europu
královnou věd a umění učinil , a še je tudíž za

satřebí, aby národové na novo křesťanstvím pro
piknuti byli — což nám klerikalismem jest —: tu,
kdyby byl svědomitým člověkem, složil by poslanec
tví. A když páni poslanci hlásají nyní jednotu náro
da, ale v Rychmburku se sejdou, aby ve spojení se
snámým na Skutečsko „helvetem“ Macháčkem,
rolníkem ze Záboře u Proseče — vyuráželi kato
liky, tu — tedy v té důležité pro národ dobé —
je tím více vidět, že se pro svůj protináboženský
fanatismus za poslance pranic nehodí.

Drobné zprávy.
W9*Konference "08

Oili
promluvy o náboženskýchotázkách

v kathodrálním chrámu Páně u svatého Ducha
pro oboje pohlaví a všecky stavy.

Přednášetí je bude Jeho Milost nejdůstoj. pan biskup náš

dne 25. března
-vesvátek Zvěstování Panny Marie,

a dme 26. března
na květnou neděli ve 3 hod. odpoledne.

Nábošenstvím zabývá se opět spo
lečnost lidská vice, neš ještě nedávno.
Jest jistě doufati, že letošní konference
tyto jak obyvatelstvem městskýmtak i vů
kolním hojně navštíveny budou.

Promoce. Vdp.Jan Hejčl, kněz dioeceso
královéhradecké a člen cís. král. vyššího ústava ku
vzdělání kněží u sv, Angustýna ve Vídul, byl dne 17.
března roku 1999 o 11%/,. hodině dopolední na c. k.
Radolfové universitě ve Vídní oa doktora bobovědy
povýšen.

Úmrtí. Pan Václav Brnenický, rolník v Ne
dělištích zeapul v Pána, zaopatřen svátostmi umíra
jících, v úterý dne 21. března 1899 o LI. bodině do
polední, v 84. roce věku avého, v Lochenicích. Pan

Bresaický byl je relaíkam v bradeském okolí.
Statkář k Joset v Nedálištích, p. Václav Polaka Josef Koizlarjsou jeho zeťové.| Tělesné pozůstatky
drabáto seenalého budou dnes v pátek dne 14. března
t. r. © půl 9. hod. dopolední «domu smutku čp. 88.
v Loobenicích vysdvišeny, do Nedělišť převoženy s tom
po církevních obřadech o 10. hodině dopolední na
tamní hřbitov k věčnému spánku ulodeny.

« Tovaryšskéj jednotě daroval vdp. prof.
Toadl 10 al.,Anonyans 10 al. Zaplst PánBůhI“

výber hrálovství Českého
hověl v poslednísvé schůzi žádosti města Králové

ce a kého Předměstí v záležitosti vypraco

vání projektu o sprovení Labe. Projekt vypracajeodbor pro vodní práce.
Řiditelství spořitelny městské jet

zakladatele spořitelny pana Dra. Válka stal 20
fedsedou bývalý náměstek parkmistra p. Wald ok.
ovým členem řiditelstva stal se rada zemského soudu

p. Karel z Jaakovičů.
Spolek zdejších divadelních oche

tnšků chystá pro nejbližší divadelní předetavení
Mrštíkova „Maryšu“ ve prospěch II. živnost. apoleč.

Lambertovi Wiltevi, který defrandoval
mladoboleslavské spořitelně na 124.000 zl. a prohl
pak do Ameriky, zvýšil vrchní soud na odvolání stát
ního návladnictví trest žaláře ze 4 na ©Jet. Lambert
Wilt uložil peníze defrandované jednak u Živnostenské
banky, jednak je schoval u příbozných ber jejich vě
domí, takže spořitelna utrpělo skutečnon ztráta něco

přee 13.000 zl Praktikant p. Šámal, který na defranci první přišel, dostal remuneraci 25 slatých.
Rázmá mověnta. Kratochvílnápříhodastala

se před nedárnem v Sedlici před larním kostelem.
Ve Ukvoretickém dvoře slouší totiž čeledín, který mé
známost s jednou tamní složkou, jíž sliboval, že si ji
vezme. Jeho vyvolená známost ta, aby vedla k cíli,
všelijak utvrzovala a naposledy koupila svému sman
tovi pěkné kalhoty, když jí slíbil, že ji ještě o ma
sopostá k oltáři povede. Než masopust znenáhla uply
nul a ženich ee ke svatbě neměl. Ta došla nevěstě
trpělivost a po dloubém uvažování vynašla ei radi
kální prostředek, aby se posléze dověděla, na čem se
svým vyvoloncem je. Onehdy si počkala neň přec 80
dlickým kostelem, a když se k ní, obklopen známými
přiblížil, apnstila zoatra: „Tak co Honzo, vezmeš si
mě nobo ne? Už rám toho čekání dost.“ Honza se
tačal vytáčet, že se ještě ženit nemůže, aby trošku
počkala — ale to nedočkavé nestačilo a proto sí naň
vyjela: „Tak kdyf se ženit nechceš, dolů s kalko
tema!“ — Okolo stojící spustili řehot, jedni Honsu
nabírali, aby kalhoty svlék!, jiní zas, aby sí jenecbal
a vzal si Manču. Honza byl ne rozpacích, koho po
slechnout. Posléze v něm opravdová láska nabyla
vrchu, přistoupil se smíchem k Manči a elíbil jí sva
tosratě přede všema, že si a ní s provoda pro obláčky
půjde.

Jaké výpovědiz bytů platí v Hrad
cl Král. a jimde?fC. k. okr. soud v Hradci Král.
vydal dne 5. února t. r. zajímavý rozeudek ohledně
výpovědí z bytů, který jest zajímavý pro nájemce i
nájemníky. C. a W.nadporočík pan J. Z. pronejal v
domě želoraných p. man$elů R. v Hradci Králové byt,
sestávající ze dvou pokojů a předsíně dne 11. prosin
ce 1898 za měsíční předem splatnou činži 16 zl. 48 kr.
a nebylo ani ohledně trvání doby nájmu ani výpově
di mezi oběme stranami nic umluveno. Dopisem ze dne
15. ledna 1809 oznámil žalojící p. oadporučík želo
vaným pp. spolumajitelům domu, že je nucen byt 1.
únorem 1899 vypověděti. Nato oznámili šulovaní ža
lobci dopisem 18 ledna 1890 takto: „Poněvadě 1.
únorem brt vypovídáte, budete jej ještů do konce
února užívati, což tímto k vědomosti bereme“. —
Následkem toho dal žalující J. Z. dne 25. ledna 1899
protokollárně v rejstříku zjištěnou soudní čtrnácti
denní výpověd s činí návrh souhlasně s výpovědí, by
šalovaným spolumajitelům domu přikázáno bylo, by
najatý předmět dne 14. února 1899, totiš po uply
noté od 1. do 14. února 1899 čtrnáctidenní výpověd
ní Ibůtě, pod exekucí převzali a soudní náklady za
plstili. Oproti tomu učinili žalovaní manželé návrh,
aby výpověď byla zamítnuta to namitajíce, že má
místa tříměaíční výpověď, sna lhůta výpovědní a do
ba nájemní umluvena nebyla a tudíž nájem přítomný
sa roční nájem považovati slaší a učinili další návrh
ne odsouzení žalobce k soudním nákladům. „Žalovaní
K. a H. R. jsou povinnižalobci J. Z. v jich domě č.
p. — v Hradci Královépronajatý byt, pozůstárající
se dvou pokojů a předsíné dne 14. února 1899 pře
vzíti a žalobci soudní náklady obnosem 8 zl. 26 kr.
určené do 14 dnů saplatiti, to vše pod exekucí. Dů
vody roshodovací praví: Při okolnosti té, čo
že sond základem semnání oboa stran za prokázáno
považuje, Ze ani úmluva stran 0 lhůtě k výpovědi 8e
nestala a eni doba nájmu amluvena nebyla, sluší uva
dovati, za jaký nájem přítomnou smlouvupovažovati
Ise a pod které ustanovení $ 660 a. ř. lhůta výpo
vědní v případě přítomném padá. Za roční nájem pří
tomnou smlouva považovati nelse, poněvadž by mu
sila býti výslovně amlavena — nelze i co takovou
předpokládati, což ze znění $ 560. =. ř.: „roční náj
my, neb takové nájmy, jichž smluvní doba“ — vy
plývá, — platí tudíž ustanovení ku konci $ 560 ad
3. s. ř. vytknaté, v kterémě případě by stačila i
osmidenní výpověď, jelikož v HradciKrálové nestá
vají ani zvláštní předpisy o tom vydané, ani zvlášt
ním svykem ty které dny roku « určitými Ihůtami
pro vyklízení předmětů ustanoveny nejsou. Jest tudíž
výpověď odůvodněna, Výrok o soudních nákladech
spočívá na ustanovení $ 41. s. B“ — Z rozsudku c.
k. okresního soudu odvolali se manželé R. prostřed
nictvím pana advokáta JUDra Zimmra k zdejšímu c.
k. krajskému soudu, před nímž bájil žalobu p. nad
poručíka J. Z. zdejší vynikající obhájce p. JUDr. Hel
ler, jenž pronesl dne 8. března 189) tento rozsudek :
„Ú.k. krajský soud v Hradci Králové jako soud od
volací nznal pod předsednictvem c. k. dvorního rady

Okenfosa, ze účastenství o. k. rodů zemakého soudu

Stolly u Moravcejeko model v právní záležiloatiJindřicha Z., ©. a k.-nad v Hradci Králové
— talobce — asto drem Janem Hollerem,

maalelům Karla a Hermině R. v Hradci Kré
ové — daloveným — zastompemým dr. Zimmrem, 0

výpověď s bytu — ma odvolání šalovaných arosaud
ku c. k. okresního sonda v Hradci Králové ze dne 3.
února 1890 č. j. C. II. 3000/4 na“ základě ústního
jedaání odvolacího s oběma stranama provedeného,
právem: Odvolání faloranýchmanželůK.aH R
s uvedeného rozsudku prvního soudce se nevyhovuj
rozsudek ten se potvreuje a jsou šalovaní K. a E

vingi nahraditi odvolacího v sumě 6 sl. 90 kr. da
obcí J. Z. do 14 dnů pod uvaroráním exekace. —

Skutková poraha: Bozsudkem+vodporvaatýmbyli šalovaní odeourení byt žalobci v jejich domě
projatý dne 14. února 1899 převzíti, poněvadž soud
sna, že mezi apornými stranami úmlava o Ibůtě
výpovědi se nestala a smlouvale, dle $ 560. a. ř.platí
vypověď 14denní, kterou také šalobce jim dal. Rozsu
dek ten beřou žalovaní v odpor pro nesprávné orávní
posuzování případu. Oběstrany doznaly, že tohda, kdyš
žalobce od šalovaných byt sa měsíčněnapřed ep'atnou
činti najal, ohledně trvání doby nájmu e lbůty k výpo
vědižádná úmluva se nestala. Odvolatelé tvrdí, že v pří
padech, kdyš smlonva o nájem na neurčitou doba byle
uzavřena, výpověď tříměsíční platí a opírají náhled
ten o to, že dle S +. cís. nařízení z 16. listopadu
1898 č. x13 P. z. při nějmu, kdyš výpověď ani vý
slovně ujednána ani místním zvykem upravena není;
nájem, jehož emlavená doba trvání rok nepřesahuje,
sice v čtrnácti dnech se vypověděti má, jinsk ale ve
9. měsících, že tudíž v případě tom, kde doba trvání
vůbec ujednána nebyla, výpověď 3 měsíční platí, aže
jak z vládních motivů k $ u 560 o. a. ř. na jovo jde,
nové soudní řízení žádných změn ne tomto ustano
vení neobmýšlelo. Avšak nábled ten není správný.
Ustanovení paragrafa 560 civil. soudního řádu ne
kryje se úplně s ustanorením $ u 2. cís. naříz. 2 16.

listopadu č. 218 3. s. — V Ň 560 č. 3. c. B. ř. jestustanoveno, že tehdy, není-li lhůta k výpovědi smlu
vena neb zvláštními nařízeními neb obyčejem místním
upravena, nájmy roční neb nájmy takové, jejich smla
vená doba trvání jeden rok převyšuje na tři měsíce,
nájmy, jejichž doba trvání vůbec amlnvena nebyla,
v 8 dnech se vypovéděti mají. — Z toho plyne, še
ro nájmy, jejiché doba trvání vůbec smluvena ne

byla, platí nyné lhůta 8 demní,kdešlo dle práva
1. lednem 1898 platného pro nájmy takové

platila lhůta 3 měsíců. Právem vyhověl tudíž soudce
první výpovědi šalobcově. Bylo tudíš odvolání zamít
nuto. Výrok o nákladech řízení odvolacího zakládá
se v $. $ 41. a 50. civ. soud. řádu. C. k. krajský
soud v Hradci Králové, oddělení 1., dne 8. března
1890. Okenfas. — — „Na toto soudní rozhodnuší
uposorňujeme nejen majitele domů a nájemníky 0
Hradci Králové, ale ve všech městech a obcích vůbec,
neboť nový civilní soudní řád přivodil změnu lhůty
výpovědní, pokud nájem na dobu více neš jednoho
roku meb určitou dobu nebyl smluven. Páni manželé
R podali proti rozhodnatí c k kraj. soudu v Hrad
ci Králové odvolání k nejvyššímu soudu a veřejnost
bude zajímati, pak-lí i tento oba rozsudky adejších
soudů potvrdí.

Velké pamství rošnovské na Moravě
koupil od br. Kinského Armín Popper z Vídně sa
cenu asi 5 milionů, Popper skoupil oa uherském Slo
vensku celou řadu velkostatků, vyvlastnil tamní odro
dilou a svrblou šlechtu a stal ce králem v Pováží.
Teď šíří své panství v Pobečví a Zámoraví. Pomalo
budou míti všechna velká panství na Moravěžidé
ve svých rakon! Kam to spějeme?

Podpůrný spolek samostatných živ
nostaíků IK živ.společenstva v Hradci
Králové. Fři ustavojící schůzi dne 21. březnaod
bývané rozdělil výbor jednotlivé funkce mezi sebou
následovně: Za místostarostu zvolen pan Kopp Jan
sklenář, za jednatele p. Frynte Ant. voskář, za po
kladníka p. Halonoek Karel, zámešník a za účetního
p. Ježek Zděnek, kameník, Příspěvky členské vybí
rány budou na dále od. 1. do 13. každého měsíce
načež se účty uzavrou. Z předetavénetvapodpůrného
spolku II. živ. spol. Jindřich Jelinek, t. č. předseda.
Ant, Frynta, t. č. jednatel.

Obílniskladiště vnzavřenémúzomi.
O zřizování obílních skladišť mlaví poslanci již přes
deset let, ale nezřídili českým rolníkům ani jednobo.
Jako v jiných otázkách předešli nás Němci ipři zři
zování obilních skladišť. První skladiště zřídili v Bi
lině, která 1. říj a 1898 počalo obchodovati. Místní
obilní ceny etoupli tam až v 70 kr. na metrické“
centa. Ječmen stoupl v Bílině (1 metr. cent) dokoní
o 1 21. 20 kr., t. j. z 8 na zl. 920. Za tří mésí:
t.j. od L. října 1898 do 31. prosince 1899 přije
bylo do skladiště bilinského 10.000 a obilí do pre
deje; záloby na obilí poskytojí okolo( raiffoisenovske
záložny. Obilní skladiště v Bilině stálo 21.000 zi. a
subvenci poskytly: město Bilino 2.500 zl., spořitelna
v Mostě 1.300 zl., obce, okresy a město Most 2.460
zl. Bylo tedy úbruvých sabvencí 6.250 zl. Skladiště
v Bilivě jest tedy dílem německých rolníků, z nichž
v poslední době opět 400 za nové členy ke spolku
přistoupilo, Skvělý úspěch obílního skladiště v Bilině
pobídl podnikavé německé rolbíky k zřízení drahého
obilního skladiště v Duchcově. Čeští rolníci mají bo
bujel méně obchodního ducha než němečtí a nesábnou
k svépomoci tak rázně jako Němci, Jett žádoucno,
aby projektovaná obilní akladišté v Čáslavi, Kolině,
Pardubicích s v Jaroměři stala se co nejdříve skutkem.
Ale ani Hradec Králové, Chrudim, Vysoké Mýto, Li
tomyšl, Německý Brod, Chotěboř, Humpolec, Podě
brady, Chlumec, Nový Bydžov, Jičín, Hořice, N. Paka,
Jilemnice, Králové Dvůr, Náchod, Rychnov, Žamberk
atd. neměly by zůstati pozadu, České rolnictvo bude



v drápech různých vydřiduchů potad, pokud nezábne
k svépomoci a nepostaví v své čelo muše poctivé,
obětavé, prospěch celku sa zřeteli majíel. V dobrém
a stara crolalckémn prospělném mohou naši rolníci
Němce vším prárem následorati, Němečtí rololci svou
pevnou organisací, svými Rajffeisenovými záložrami,
Dákupnímí drošstvy, obilními skledištěmi docílili veli
kých úepěchů, oni úsilornou svou prací docíjili na
polích také lepší sklizně ne-li velkostatkáři, o nichž
tvrdil socialista Kautský, že pohltí malorolníky, pro
tože prý jen velkostatkáři dovedou raslonelně buspo
dařit a využitkovat pokroky zemědělské, techniky,
moderního strojnictví, ahemickéhobnojeuí, zlepšování
Půdy odrodňováním, zavodhováním, vůbec lepším ob
děláváním půdy a lepší organisací úvěro. Že vývody
Kautského nejsou sprárny, dorodil jihoněmecký sa
elslní demokrat David, který podobně jako Bavorák
úlechtic Volimar, zastává ve roloictva a dokazaje ci
ferně pravý opsk toho, co napsal Kantský, David
srovnává statistika sklisně z Výcbodolabí, výc. a
náp. Praska, Braniborska, Pomořanská, Pozňanska a
Blesska, kde jest většinou velkovýroba zemědělská a
kde velkostatkáří mají aš přes 70—809%, veškeré
půdy a z Wůrtenberska, Badenska, Hessenska, kde
převladá malovýroba zemědělské. Jest viděti, že z 1
ha, půdy sklizeno bylo metrických centů:

Řita| pšenice zemáků| z luk
ve Východolabí 86 126 791 19-82
Virtembersko— 114 121 930 404

Badensko 119 134 846 | 410
Hessensku 160 198 107-3 867
Čísla tato ukazují, Ze malovýroba v jižním Německu
wice vynáší neš velkovýroba ve Východolabí. Zvlášť
jest to viděti na Hessensko, Následkem tobo není

přavdou, že selská výroba stojí hlaboko pod výrobou
velkostatkářů. Malorolníky upozorňojeme zvláště na
velkou sklizeň sena a otevy v jižním Německu, kde
jsou potoky a pozemsky z velké části regulovány a
meliorovány.

Duchorní komcert v Hredel Krá
Bové. Jak jiš předešle oznámeno, pořádá diecósní
jednota cyrillská v Adalbertinu dne 26. března o 4 ho
dině odpolední avůj obvyklý koncert, který pro cenný
program avůj zasluhuje nejčetnější návětěvy,

Buch stavební v Hradci Králevé.
Pan městský rada Ladislav Kpypl, koupil v bloka T
na Slezské silnici naproti továrně p. Pilnáčka stave
ništé, na němě postaví ještě tohoto roku velkou to
vérma na nábytek. Krok tento p. Knypla vítáme
a radostí, neboť má-Ji ne státi Hradec Králové městem
velikým a zámožným, skutečným střediskem východních

h, musí se vyšinouti na město par excellence prů
myslové a obchodní, — Letošního roku postaví obec
jatky a psedagogium, záložní ústav, Rorromaeum a
celá řada soukromníků postaví rovněž nové badovy,
které budou ozdobou vzrůstajícího našeho královského
věnného města.

Osobní. Řediteli českého gymnasia v Cee.
Budějovicích pana J. Červinkovi, udělen při od
chodu jeho na odpočinek název vládního rady. Pan
ředitel Červinka byl též v Hradci Králová professorem
8 vynikal jeho Klassický fololog.

Český kněu a vlastenec dp.Zahradník,
člen premonstrátského řádu na Strachově, proti němuž
vedli jihlavští nacionáli snřivou agitaci proto, že jest
rodem Čech,byl odtud přesazen, Němci jásají nad
svým vítězstvím,

Vývoz prádla = Čech do Varny v
Balharsku. Správcekonrulátů Konst.Stankovič
upozorňuje, že pokusy, nčiněné v poslední době s dám

ským prádlem s Čeců, se sdařily a připomíná, že jest
hoben podati interesentům, zvláště výrobcům bližšísprávy.

Ruská národopisná výstava v Praze
otevřena bnde ji letošním výstavním trhu v Prazepéčí českého rodáka professora Kašpara, který se na
vrátil z Ruska A7letém působení v Petrohradě a

Simferopoli na Krymu. Vedle povolání svého na Empasin věnoval se archeologii; odtud jeho sbírky,
které svědčí o kultuře tamních národů, ješ povašu
jeme za polodivoké,

Prušácké letáky. Německéobcena severu

Čech jsou zaplaveny letáky, jimiž se vybízí obenenstvo
kpřestonpen z katolictví na protestantismus. Letáktisknat je v Německé říší v Naumborgu.Jako nakla
datel uveden jent K. Braun v Lipsku. Tisknat jest
tento leták v naumbureké knihtiskárně Lippertově.
Nejvíce je kolportující jsou didovští mladíci. Jame
svědavi, zdali úřady vůči této nedovolené kolportáši
budou jeviti stejnou horlivost, jako proti dětským
spiskům o Palackém atd.

Naši Prušácí mezi sebom. Schůzeně
meckých lidovců v Mostě byls velice bouřlivá. Kdyš

pal Wolf spáchal vlastizrádu svou prudkou řečí,yla schůze vládním komisařem rozpuštěna. Na to
táhli němečtí lidovci do schůze sociálních demokratů,
do níž násilím vatap vi chtěli vynutiti, Při tom došlo
k prudké srážce, pří níš hrály hlavní úlohu bole a
kameny. Konečně četnictvo učinilo pořádek. Na Wolfa
a inženýra Zukaza, jenž zbil jistého Veverku, učiněno
bylo trestní oznazmení.

Zvěsti z východních Čech.
Z Urbanmie. (Úmrtí a pohřeb starosty.

Před měsícem vzbudila na Královéhradecko veliké
vsrušení správa, še statkář a obecní starosta v Ur

banicích, p.Fr. Pulpán běžos onemocněl na ukvrnitý tyfas. Ne Lanškrounska, Žamberecka,Rychnovsku,
ba i v okolí Třebechovic stonala také celá řada lidí
na skvrnitý tyfus, kterášto kožní nemoc jest velmi
nakažlivá a končí obyčejněamrtí, pak-li nemocnýtrpí
současně chorobou ledvin a srdce. V severovýchodních

Čechách nevyšáda! si sice skvrnitý tyfos tolik obětí

tetéšvUrbanicích,teďytéšnmdrubéstraně
p českého severovýchodu, poděsila veliceré učinily také všechna potřebná opatření, aby na
kaflivá nemnc se nešiřila. Všeobecně váženému panu
etarostovi urbunickému dostalo ve všemožné póťe lé
kařaké, zejména když universitní profemorpan dr.
Maixaer s Prahy a pan c.k. okresní lékař dr. Urban
svudili, že nemoc p. Pr. Pulpána jeví mnámky skvr
nitého , kterášto memoc koačívá tři dno
krisí, t. j. smrtí neb ozdravením. Ponděvaděpan sta
rosta Pelpán leželšpét naděl « přes třineděle“po za
volání p. prof. Moixnera, tedy se zdá, že nepodlehl

oons Roednicka,A oa nyakyta
úřady,

vé, jak soodili lékařové okolní, Těšká nemoc p. Pal

poptávky po stavu jeho zdraví; tazatelé jevili veliké

potášení, kdyš se jim řeklo,de p. Palpán se pozdravaje.a konci minulého týdne věsk se nemocnéma přitížilo
a vsnbota o 8. hod. ranní dotrpál — na vědy. Zprá
va, že oblíbenýpan nrbanickýatarostezemřel,seros
nesla ještě v sobotu v Hradci i v okolí akašdý lito
val muše, ještě nedávno zdravím a silou kypícího, že
v plném mužném věka 48 let musil opastit temto svět.
Starosta p. Palpám měl osobních přátel a ctitelů mno
ho, nepřátel neměl žádných. Byl miláčkem a dobro
dincem chudiny a wkutečně potřebný, nezaviněnou
nousí postížený neodcházel ze statku jeho nikdy
s prázdnou a bes pomuci. Pan Pnlipán dochoval ní
staročeskou upřímnost, srdečncst, dobrotu a poctivost,
jakou vynikali staří čeští rolníci. V Urbanicích není
stran, zde drží sousedé pohromad“, žijí v míra a
svoraosti a ztrácejí tedy ve svěčnělém nejlepšího aré
ho souseda a přítele. Svou apřímnou sonstrasi doká
zali také rodině zvěčnělého, jeho staré matce, rozené
Morávkové, jeho manželce jali, rozené Machačové
z Praskačky, a jeho útlým dceruškám, = nichž nej
mladší se ještě chová. Nevinné dětičky nechápaly ne
změrné atráty, které utrpěly samy, která irala
srdca a vyplakala oči jich matičce a babičce i všem
přátelům. Kdyš zvěčnějý v rakvi odpočíval, zpíval
dovádivé nevinné dětské písničky, říkaly, če tatíče
spí a těšily se, že půjdou v nových šatičkách do lib

čanskékokostelíčka. Takovéjsoa děti. Posdépoévajía oplakávají, co ztratily. Pan František Pulpán
byl rolník intelligentní, studoval v Pardubicích s v
Králové Hradci a byl vzorným hospodářem a spolu
občanem; jako jeho vážený, před třemi roky zvěčnělý
otec stal se výborem okresní hospodářské záložny a
starostou obce. Pohřeb jeho byl ustanoven na 3, ho
dínu odpolední. Jiš dávno před tím sešlo se k doma
smutku číe. 1. v Urbanicích nesmírné množství lídu.
Dostavili se jmenovitě všichni soneedé a sousedky
z Urbanic a z Praskačky a přečetnípřátelé, ctitelé a
známí z Říbaka, z Hubenic, Krásnice,Hvozdnice, Lib
čan, Lhoty, Roudnice, Sedlice, Libišan, Praskačky,
z Kuklen, Králové Hradce, Věkoše, Prablaze, Stěžer,
Svobodných Dvorů, Rosbéřic atd. Pohřbu se účastnili
jmenovitě četní páni atarontové, zástupci okresu pp.
Josef Loučný a Hynek Srdinko, zástupce okresní zá
ložny p. účetní Vacek a j. Pohřeb musil se konati
v mezích jednoduchosti a formě předepsuné okresním
politickým úřadem hledíc ke zvláštním poměrům v
tomto případě. Pohřební obřady vykonal dp. farář
libčanský za assistence vp. kaplana, při nichž dp.
farář promluvil vzletnou a dojemnou která roz
plakala četné přítomné. Tklivě zněly též pohřební
písně, které zapěli libčanští páni učitelé. Po církev
ních obřadech vynesli nejbližší příbusní za všeobec
nébo vzlýkotu kovovou rakev s posůstatky zvěčnělé.
ho a položili ji na černý pohřební vůz p.H. Richte
ra, majitele pohřebníhoústavu na Pražském Předmě
atí a v Hradci Králové. Na rakev položili skvostné
věnce paní manželka a děti zvěčnělého, švakři p. Fr.

Machač, statkář z Praskačky a p. Jos. Šram, atatkář2 Ronběřic se svými manželkami, hospodářská zálož
na v Hradei Králové, p. MUDr Šram -ze Všeater a j.
Za zvuků pohřebních písní a bndební kapely Sokola
kuklenského ubíra) se neobyčejně dlouhý průvod zvol
ne k Libčanům, kdež po obou stranách silnice a ne
strání u farního kostela sta nových účastníků očekávalo
pobřební průvod, aby pana aterostu Pulpána dopro
vodilo na cestě jebo poslední, Průvod nestavil se v
kostele, nýbrž ubíral se přímona hřbitov, Zřízenci
Entreprise des Pompe:fanébres a p. H. Richter 
dali rakev ozdobenou věnci a kvitím z nádherného
vosu a položili ji na máry, které pak členové obec
ního zastupitelstva © Urbanic nesli na hřbitov k ro
dinné hrobce zvěčněléhop. starosty, jemuž takto vzdali

poctu slední. Velebné duchovenstvo vykropilo hrobu a konalopředepsané modlitby, kdešto pp. učitelé
zapěli pobřební písně. Na to dp. farář Šmíd věnoval
zvěčnělému vřelou posmrtní vzpomínku, vylíčil jeho
cnosti a zásluhy a pravil, že jinak umírá dítě, jinak
stařec a jinak muě v plné aíle. Řeč ta zvýšila dojmy
amuteční a když rakev apuštěna do hrobu a hudba
sokolská zahrála úchvatnou národní hymnu „Kdedo
mov můj“ na rozloučenou, nezůstalo na hřbitově oka
suchého. Posvátné obřady na hřbitově konaly se za
sychravé, pronikavé sněhové chumelenice, takžecelý
kraj i hrobka pok byla sněhem bílým, smuteční

to barvou starých Slovanů,Ze hřbitova rozjelo a ro
zešlo se obecenstvo buď do ových domovů anebo se
odebralo do hostince p. Dusa v Libčanech, hledejíc
útalku před mrazivou sněhovou vánicí. V teploučké

hostinské světnici by ce vše při přátelské sábavěrosebřálo. Hudba sokola kuklenského při tom kon
certovala a hrála řízením panakapelníka Ad,(Česka.
ka krásné písně národní. Sousedénrbaničtí a jmeno
vitě bývalý pan starosta Jos. Pechánek věnovali své
mu starostovi, jejš právě byli doprovodili na jeho
cesté poslední, vřelou vzpomínku, uvádějíce některé
podrobnosti s jeho života. Pozdě na večer ubírali ne
účastníci pohřbu ke uvým domovům. Nový hřbitov
na vršičku libčanském byl pustý, osamělý, smutně
zíral v bílý nočním šerem osvětlený kraj. Zde byl
první noc na stráši milý jejich druh.

Dřímej sladce v loktech květů,
s blahým klidem kolem skrání,
štěstí jiných vyšších světů,
jiš se k Tobě,drahý, sklání,

Ať ten život jarý, mladý
v chladném hrobě stuhlý leší,

dá.
:Ach! Jakse tosladcedřímá
somě

ey hv to ovaté nima
chmurnáaja, Po

Ach! Jak sa to slados dřímá,

sch! jak se to ikdyš ta rakov lásky slzou
tal pokropí... .

„Z Neghamie Ovecní zastepitelstro“města
Nechanic jmanoralo.svého rodáka, pane továrníka
Antonina Čerycha v Josefově prosáslabyjeho
O rodné město čestným mělťanom. Představen
stvo obce odorzdá panu Čerychovi diplom čestného
měžťanství dne 23. března. Pan Antonín Čerych jest
muž práce a arépomoci,. Narodil se z nezámošných
rodičů a vyučil so řeznictví, zaměstnával ne psk sta
viteletvím, průmy:Jem mlynářským, vylinul se na CU
krovarofka, seložil posléze vo Slavouekm továrny na
výrobu třísloviny a bednářského nboži 4 v lonl zalo
Ml al v Josefové tovérou na výrobu orientálních ko
bercá, Práce jeho potkávala so s úspěchy 1 nezdary,
avsk jsa mužem odvážným, podnikavým, důoyslsým
s bystrým, pomobl si vědy u nesnází, takfe dnes patři
mezi přední české průmyriníky.

Z Králové Městee. Volbydo obecníhoza

oapitelstra jsou vykonány,ale o er je vidanřakí, zvyklí ušnosti svých poddaných s oddan
Př Třetísbor vybráli sociální demokraté
8 nic neprospěly agitace něrodních socialistů. Je to
charakteristické, v městě výbradně skoro rolnickém,
velikou většinou svítězí socialisti, dík své organisací
e účelné agitaci. Drahý a první sbor připaa) radi
káluím Miadočechům sa vedení hlavního jejich korteše
a komandanta. Jako všdy i tentokráte terrsr a ne
emyalná liberální otrockost svítězila. A v prvním
oborů musili přijít napomoc- šídés s ními
páni liberálové svítězíli nad Cechy. Bude to hoaké, až
měst. zast. s Řidem v čele odblasuje tisfoovou pod
poru pro fond na odstranění ekvrny města — sochy
ev. Floriána, patrona města, a postará se o postavení
důstojné sochyl Jen je mí divna, praě ještě někteří
páni jsou untisemity, snad teď u$ nebudou boyko

tovat židy — ale křesťany! Že při sgitací ušíli pánii mejsurovějších pomocníků i prostředků, každý ví —
jenom podrubé v listě výbrůžném třeba se podepsati,
aby příjemcemohl podrahé svobodně hlasovat. Sdě
laji Wém též, že zdejší kaplan byl kamenem udeřen
do hlavy, když šel za evou povinností škciní, od vý
rostká zúmyslně; byl potrestán čalářem přiměřeným
jeho krásnému činu!

Z Kutné Hory. Záslašná.činnostnaši Mě
šťanské Besedě joví ao v knšdém směru; zábava stihů
sábavu a ptáš-li se, co še tam dnes jest v Měšť. Be
sedě, zní odpověď: mují prasečí body, jindy jeouun
kové, a aby se neřeklo, že to jest pořád v Měšťanské
Besedě, zajde ei ta společnost jinam, a hoduje opět,
Konečně je ty vepřové hody omrzeli a vzpomněli na
nový drub zábavy. Připadl den jmenin našeho pána.
Dlouho bádávo, jaké překvapení se mn má ochystat,
s tu v hlavě našeho medikuzsa blesknol okrostný
nápad: hrajme divadlo, kde je bodně dam v sakyn
kéch, tak jak to mé náš rád. Ujednáno, vyko
náno. Hrálo se: Hozpustilá děvčata ve škole, a ta
rozpuatilá děvčata v otřevíčkách a snukénkáchpod
kolena vstékala se ve škole, tak aš po lavicích.
lítala. Bylo prý to tuze beské, našim pánům vy
voleným prý se to tuze líbilo, páni byli celí a vy
tržení, a pan nápověda nám sděli), do měl taze

pěknou „podívanou“. V Fodvzsockých listech bylsthodlouhý referát o snamenitých výkonech dam | ma
šeho básníka, jehož básně prý vynikají „skvostnými
výrazy a jsou hodny každého tingi-tangla“. Půjde-lí

tímto směrem Měšťanská Beseda ustavičně ka předu,jest na bílední, še mravní úroveň a ušlechtilosta
vkas obecenstva, které takovéto zábavy navštěvuje,
musí stoupati, Ale aby ae neřeklo, ša 2 pic ji
u nás neděje, aplašili v Kutné Hoře minalou ne
děli přednášku o Čelakovském. Sokol měl na týš
den určený jiš dávno koncert, v němá měl vystou
piti sbor tamborašů. Strana Pacákovská má sice
nyní svornosti plnou bubu, ale kde nekomanduje, tam
trhá a abijí. Proto chtěla sokolskou sábaru poškodit,
ale nepochodila, Členetvo v tom Sokole i e těmi ro
dinami jest semknuto v jeden celek, tabše byla So
kolna plne. Pouze na prostředku sálu, kde sedával
p. dr. Pacák se svojí milou tváří, spatřil divák tváře
jiné. A návětěvrav M. Besedě, jaká ta byla? Inu na

učné a oblechtilé přednášky tam nechodí, « proto

bylo přítomno na večeru p aném ne počestpěvceráše etolisté a slovanských ohlasů celých 10 posts
chačů a 8 aš 10 sehnaných ochetníků, zpěváků a hu
debníků. Jest to také u nás charakteristické. V Měšť,

Besedě jsou páni uzavření pro sebe, a mají-li zábavu,všdy hledí zjednati některého z nás plebejců. A to je
právě amntné, že za úsměv a posledníČas j za
níze a piřo jdou tam naši Jidi dělat zábavu, tam kde
se na ně poblíží s úsměvem povýšennati ssnad j opo
vržení. Páni myslí, protože jeme si Vás rjednali, tedy
nás bavte! Při poslední valné hromadě sám p. sta
rosta sobě stěžoval, še se nic neděje, že prý to je
ohnilé, a aby se něco dělalo, byly ihned prasečí hody,
k nimů so zvláštními pozránkami zvalo, nejedněch ne

bylo dost, museli ' čtyři za sebou. Tak sabájenánová činnost v M- B.Však ještě něco. Pánům ne zase
nelíbí místnost na poště. Jsou tam půl léta n jiš
ohtějí pryč Hadili se kam, a tu přišli na geniální

nápad: k pivovar koupil „Císařskou“a tu ubohého hostinského Čapka shloupili tak, že z Císařské
odešel, ačkoliv mu pivovar kolínský všemošnévýhody
učinil. Musel dáti výpověď a slíbeno mu, že se město
o něj postará. Proslýché se, še mu pp. s radnice při
apívají měsíčně po 30 z). Na to hned pomýšleno, aby
měla „Císařská“ konknrenci. Měl býti zřízen hostinec
pro p. Čapku v domě p. Švarce a hořejší místnosti
měly býti pro Měšť, Beseda. Plán se však zhatil. Při
činěním pp. hostinských podána stížnost k hejtmanství
na městekou radu pro koncease hostinské a tak so
nepodařilo usaditi p. Čapkaa ani Beseda so nemůšo
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fedsedovt Tylova -divadla velmi katego

Boky: . badete národní. dům, a ton jest sa+dvě leta hotový a ne-li, divadla n=dočkáte ani
: sa 10 roků Tedy sa peníse, naši předkové uschrá
„nily, ne penis, které ta staročeské strana každoročsé
:se apořítelny na stavba divadla dávala, chtějí syní

+ ovšem našly místa s nilostivým do

voloním jim to u nás vypadá, přijde-lito:m přetřesí To celé slavné zastupitelstvo kývno hlavou,
"tek jak p. Macháček a'jeho or. dach to chose. Jen
"tak dále a občenstvu přejde sajisté trpělivosti ,

z SL kuratorism a sbor účítelský
zimní hospodářské školy rozestiejí právě posvání ku
ku veřejné zkosšce chovanců zimní bospodářské úkoly
v Opočně, která konsti se bude vo středu dne 29.
března 1899 o 9, hodině raoní v sále hotelu „Holeb“
V Opočně, Vyblšjmarodibo obórancůa voškaré přátelo
rolalctva a příznivce školství vůbeo ka veřejné skoušce
této, při níž naskytá, se vhodná příležitost vezaati,
čemuse na Škole vyučuje a jak připravojí ae šáci

školy pro badoucí povolání | šivot vořejný. Pořádek
ku ochůzi spolku rozprav chovanců zlmní hospodářské
Šllely v Opočně jest následující: I. Zahájení chůze
předsedou, 9. Ótesí a schválení protokolu z posledně
konané schůze. 3. Zpráva jednatelská za Školní rok
1898 99. 4. Zpráva účetní a rerisorů za školní rok
1899.99. B. Josef Obudý x Přepych promloví: „0
šitečnosti ovocného stromoví.“ (0. František Kovář
s HRovnéhovylíčí: „Důležitost cboru dobytka vepře

vého v Čechách.“ 7. Frant. Kryll s Ledes plodná:
+0 pěsění a významu ječmene pivovarského.“ B. Jan
Patel s Vel. Jesenice objssní pořekadlo: „Orba blo
boké, sláma vysoká.“ 9. Josef Kašpar z Ledec pro
leri: „O pěstování řepy cakrovky.“ 10. Jaroslav
Hroělt s Leduc vzpomene: „Života dra. Fr. St. Ko
dyma, rodáka opočenského.“ 11. Volné návrby.

Z Rychmburka (Cestování za důvě
rod). Známo, fe p MUDr. Engel a dr. Herold přijel
rolnický program Alfonse Šťastného z Padařova,
Ze sliboval věem na avětě palác Llabobyta apo smrti
království sebeské. Pan dr. Julias Grégr pravil v Lab
ském Kostelci rolníkům, že kdyby šlopo jeho přání,
nejraději by velkostatky rolníkůmrovdělil a svobodo
anralný žid p. Josef Stein posechával velkostatkářům
milostivě nejvýše 1.000 měr, ostatek se mělo rozdělit
rolakům Dr. Vašatý sliboval našeho císaře smířit
2 carem a peníse ušetřené takto měly se rozdělit mezi
rolníky e šivnostafky; p. dr. Engel ten by byl po
sději rolníkům ponechal aepoň posavadní výnos daní
ze zemí českých, poknd přesahuje potřeby těchto zemí.
Vše to bylo českému lidu slibováno, když ae stal ve
liký rosmach mladočeských generálů se příčinou po
ražení Staročechů. Mandáty a diety sice svobodomyalní

.generálové dostali, tačné placené eynekury si pone
"chalipáni doktoři, ale páni volíčové musí platit po
řád větší daně a k vojska se rolnických synků pořád
více odvádí, Zklamaní voličové jsom ovšem mrsatí,
nevěří více slibům a na ty extrasrobodomyslné gene
rály myalící pouze pro sebe — také jiš mnobo nedají.
. „Naše Hlasy“ českobrodské ci stěžují, fo
u nich by voličové ani heverem y poslance do
schůze nepřitáhli, Nu, a nás ve východních Čechách
vamárají poslanci ješté sa důvěrou, protožs napálení
veličové nejeví jiš mnebo chuti s Praby rosesflané
"důsěru vyslovající šimly' podpisovati. Tak zavítali pp.
Pypntiškové Hovorka a Udržal « Karlem Adámkem
v-medéli do Rychmburka. Zpáteční cestu měli zabespo
čenou, protože ze předseduschůze byl aetamoven helvit

Bysné vol ze ře. A tu sačal p. Hovorka s Něm.bné voličům vykládat, že poslanci měli dobrou vůli,
"ale nemohli prý více dělat, protože Němci dělali ob
strakci. Byli by prý povolilijinak jen maloulinkou
daň s cukru, ale uherskou kvota byli by prý zvýšili,

"sazby va drahách upravili, mlecí řísení zrušili atd.

Sámo podnají Diěmcíobstrukci teprve od zimy-P 1897. nesníšili puslancí damé, proč nesvýšili
"terify a uhorskou kvolu, proč meprušilí mlecí ří

-aení, „proč nesevadli obilní dla proti Uhrům aproč
meslepšíli vůbec rakousko uherské vyrovnání před

sm ? Na to ee pana Hovorky na štěstí jeho nikdo

opal ale m pravíme, že páni poslanci tobo nedopali. Jejich vé vyrovnání, které uzavírali Ba
"deni a Bilinaki « Uhrami, schválili a r. 1696 nebyli
by na něm dovedli změniti ani čárku ve prospěch
"rolnictva. Vědyť dr. Pacák výslovně hájil jak v
nání, tak zvýšení danís cukru, piva a ifhu. Dr. Ema

"nael Engel těšil relníky sioo možným zlepšením, ale
"— pak-li ma naivní pan poslanea Hovorka věří, je
ubohý světa tvor; ošdyf sám pan poslanec Udršal

vyd o na Žofiné ýrolnické sájmy meměli vůbeo
Teď to vymlouvají oba Františkové — ten z Rovné

F-ten z Rybné. Prášit a vytáčet se znají ovšem oba
"dva.Lešje,copraviůp.Hovorka,šesvobodomyslní
i na sněmu odčinili Vádyť teď se
„daří českým menžiném a jejich školám hůře neš-li
"kdykoli dříve,nové panktační soudní okresy 20 eři
"sují, uskutečnění nových krajských sondů jest jiš
„usnešeno a teď chce vládutosdělit celott sem v © po
litických krajských úřadů dle národnosti. Povídání p.

poslance Bovorky nenecha! bez odpovědi dp. Elitser.vil to nynější svornosování pánů poslancůdo
vého světla a mohl panu Hovorkovi připamatovati

„jeho agitace proti prof. dru. Bráfovi; ostatně pravil
"poslancům do očí, še svými štvanicemi dříve proti

m a nyní protikatolíkům a hlavně kněžím
praoovalí a pracují WohHovcůmpřímo do rukou. Kdyš
se ptal, jský poměr je mezi poslanci a „Národními
Lásty“, ta mu kázal p. Udršal o rozdílu mezi vírou
katolickou a klerikalismem. Sázím krk na to, že kdyby
"byl pan Elitzer zkoušel svobodomyslného kazatele
s Rovně s katechismu, če by byl tento ani necekl.
A .po mém soudu p. poslanec, který memá ponětí o

by 1 jiné spolk
A jak

ka

eby katolíci vůbec a poslanci zvlášť žili dle katolické
víry a mravonky. Vývody pana Udršala byly tak

olnů pada, žezehodilyjakopěstan oko Dobřeprevil p. Údržaloví kaplan Elitser: „Pan Udráal je
důstojníkem, proto ma něco povím se života oficír
ského. Kdyá se dragouní cvičí v jísdárně, jemdí vědy
jeden ne koni kolem důstojníka, 6 tu, kdyžse tonnto
Jízda draguanova nelíbí, švíhne bičem jako ke koni,
ale ten sebou trbne a ráms dopadne na dragouna.

or se odvážil nákdo doplouvati důstojníku,ve
jes koně. Tak také liberálové vymyslili si takového

katolické církve. Řečník dále vytýků, če mladojeaké
strana počalase újímati rolníků, až kdyš jí začala
téci voda do bot, podobně de se cuovala k šivnost
mlctva a nymí sačíná mluvit ve prospěch obuvní
ckého dělnictva této krajiny. (Potlesk, veselost, vý
křiky s hlak). Pan František Udršel otřel se též o
Obnorn“. Kdyby místo toho otírání raději četl její

důkladné a poučné články, jisté by často nemluvil
tak hloupéa nemusí! by popírati,co před tím tvrdil.
Pan Karel Adámek se omloural, že hení takým Jibe
rálem, jaké p. Elitzer vylíčil, on prý napsal o rolnické
otásos celou knihu. Ano, p. Adámek s desíti cizích
knih) dovede sepsati vědy jedou „evou“ knibu; kažiý
k dovede s 10 starých kabátů ušit jedenáctý ka
bát. Stojí-li ale tento za více neš páně Adámkov
knihy, na to sč odpoví krojčovětíodborníci. O spi
páně Adámkových učinili si národobospodářští učenci
jiš dávno úsndek. Žepan poslanec Adámekmnoho
píše, to víme; lépe by však rolnictva prospěl, kdyby
u těch opsaných cizích myšlenek aspoň několik vlastní
prací ve rolmictva uskutečnil. Nato velebil
jazyková nařísení a ty různé „vymoženosti“. Lid prý
je však topí s teprve pozdě je usnávé. Tak prý se
jednalo též, když jeme utratili fundamentálky. Pan
Karel Adámek docela zapomněl, že fandamentálk
pazval foudálním anachroniemem jeho koliega p.
Kramář = fe ten nenechal ne fandamentálkách a
punktacích ani poctivého chlopu. Inn, důslednost není
cností avobodomyslných poslanců. Das Karel Adá
mek byl pro punktace na počátku a pan Karel
Kramář je pro punktace leprve nyní, kdyš přišel
k sdravým náhledům a kdyš Pámbiček vyslyšel
úpěnlivé modlitbyslavného našeho dějepis.c Václava
VladivojeTomka: „abynás pře sdrovém rosumu sa
chovati ráčil“. Pan poslanéc Fr. Hovorka se dnes
ještě chlabí, če Mladočeší zničili punktace. Pravíme,
de je mařili k vlastní avé škodě, neb dnes učiní se

Němcům větší stopky, než-li jim činily r. 1890 punktace. P. Hovorke dosud necháp“, neb v N. L. toho
nečetl. P. Fr. Udršal na missii v Rovní také nechodil,
v modlitbách je posud zpátečníkom a proto se nedi
víme, že na rosama se nestal podnes pokrokářem.
Proto pravil „moudrost,, že liberální strana nezaslabuje
ani chvály sni hany — pan Udržel hádá tedy: nemí
ryba ami ráček — a proto pleskal, še klerikální
strana chce dostat školy do své moci. Pan Udršal,
který před nedávnem podepsal interpelaci, jak se
mohou Liberálovéodvášit tupili nejdůstojnějšího bri
zenského pana biskupa, který před německými kle
rikály byl proti liberálním učitelům a jeně se ne
odvášil proti kleriká'ní škole ami pipnouti, ten
v Rychmburku buši! do klerikálů a klerikální školy.
Není nad důslednost! Nechť prý se klerikální strana
nevymloavá na to, že nyní kriminály se množí; když
ona prý měla škola v rakou, Ďylo prý krimindlů ještě
více (III) ale „byly plny mužů bojovníků pro světlo,
svobodu a volnost lidakého dacha“. Na, p. Udržal mezi
těmito bojovníky „za světlo, svobodu a volnost lidského
dacha“ nebyl a jistě nebude. Jeho „vědění“ nepřesn
boje sloupce „N. L.“, které píší dnes tak a zítra jinak.
Co se té kráminální statistiky týče měl by pan
Udršal choditi ještě do školy. V Holicích bušil pan
Udrial do učitelů, v Rychmburce pravil opět,že není

jejich np Etelem. To p. učitele Jadrného potěšilo tak,že mluvil jadrné nesmysly o katolictví i politice a že
pak prohlásil, že wčiťelsívo je duší, která za rol
nicívo myslí. Teď nevím, wám-li rolnictvu gratulovat
nebo kondolovat. V každé školní obci jes: vice lidí,
kteří mají školské vzdělání při nejmenším takové, jako
pání učitelové — ne-li větší. Na tucty starých lidí
je tam jisté zkušenějších, než-li mladý p. podučitel
neb učitel. Hrají-li si „pokrokoví“ páni učitelé na pro
zřetelnosť, na „boha“, který za ostatní vidí. slyší,
myslí a mluví, pak by si měli přečísti nápisy na
mnohých školách: Synu, uč se moudrým býlšl —
Kdyby to byl činil p.učitel Jadrný, nebyl by v Rychm
burce žvanil.Myslí.li . Jadrný na zvýšení učitelských
platů, tedy myslí především na sebe a pro sebe. Toho
mu nesaziéváme. Rolníci postarají ae o avé sájmy
nejlépe tím, kdyš nenechají mysli! sa sebe jiné, ale
budoumyslit samí sa sebe a pro sebe. Pan Elitzer
vrátil se k poanámce Adámkově, de se měl aspoň na
desky jeho knih podívati a vrátil mu napomenatí,
aby on četl sase katolické kniby o pokroku. P. učiteli
Jadrnému odpovídá, še také Staročeší dovolávali se
svornosti, přes to však, še Mladočešido ních tloukli.
Ku konci navržena byla resoluce, ku které poslanec
Adámek navrhl ještě dodatek. Při hlasování nezdvihla

ani polovina tomných roku, nicméně však předseda
(mk ásil resolgci s dodatkem uza přijatou. Inu, veBestarech s 200 účastníků prohlásilo se poaze5 pro
resolnol a v Pardubicích asi tucet, a také byla „dů
věra“ poslancům a „svornosť“ pod jejich komandem
přijata. V Čecháchse teď divně mloví a hlasuje!

Z Litrbach u Litomyšle. (Vděčné
usnání.) ObecLitrbachy cítí se závazanou, tímto
vadáti ové nejhlnbší díky svému vroncně milovanému
duchovnímu pastýři P. Sigismunda Štěpánovi. Získalt
si nynější pan farář náš nejen již jako bývalý pan
kaplan nejvřelejší sympatii naši, nýbrš též jakožto
farář nyní jiš drahně let, zvláště pro své horlivé pa
stýřování o vóčnou spásu nesmrtelných duší obce plné
uznání. Neméně radostně vítáme energické působení
avéhovůdce duchovního ve prospěch politických proudů

pooledí doby. JeoucePřernnh še nostlepšího pastýle nám uděli a, vyslovu
rosbu k trůnu Všemohoucího, aby ném

szachovatí ráčilanašeho veledůstojného pana faráře,
jakož i spolapracovníke jeho P. Jos fa Kobíka.
Obecní úřad Literbachy, okres Litumyšl v Čechách.

Z České Skalice. Překrásnouslavnost,

ravé body ducbovní„přpreů farnosti naší velehorvý duchovní náš eprávce, vidp. vik. ockretářa děkan
Fraat. A. Pecka tím, še povolal důstojné otce miasi

m eby konali a nás lské dílosv missle.V nedělidns 13,t. m. byl chrámPóněve všechsvých
prostorách přepíněn a přeplněným zůstal všech 6
ní, co aw. mlésíe u náv konána byla- — Bohu,

jeme tímto

přišli posílit se slovem Boším. Předeudky proti av.
miesii bohdá navšdy smišely. Na 8-tisíce osob pří
stoupilo ke stořu Páně, Koranou celé slavnosti bylo
avěcenímissionářskéhokříše, který neslo v průvodu
u farního doma ke chrámu Páně 30 mládenců stuhami
národních barev osdobených. V čeje kráčeleřada dro
žíček, za křížem pak následovalo duchovenstvo stak
ohromný zástup věřících, še náš chrám Pánědaleko
nestačil, aby všechny pojala kázaní venku pod
nebem konati ce musilo. 8 otci mlesionářío aloušill

aesvodu věřícísrdečně atěší se opět mabrakébodyuchoraí. .

Městské zastupitelstvo v Hradel
Králové konslo v sobotu o 3. hodiněodpoledníza
Htomnosti četných poplatníků řádnou schůzi, v které

b 1 dosavadní koncipista pan Ludvík Domečkujedno
hlasně za městského tajernníka svolen. Městskému

indenýrapena Jar. Hanušovi uděleno bylo definitivam,;za městského svěrolékaře zvolen byl s 19 uchazečů
p. Josef Řehák, který měl nejlepší vyavědčení s moh!
se vykázati ytou fyaikátní zkouškou. Na první
místo Bartošovské nadace presentován Fr. Valeš, Da
drahé Fr. Fiala. Kdyš se jednalo o kandidátech do
aprávy městské upořitelny, přihlásil s6 ke slovu p.
Dr. Faltner. Pravil, še městská spořitelna vedle měst
ských lesů jest hlavním pramenem městských příjmů.
Na zvýšení jiných městských příjmů není valné na
děje, poněvadž novostavby jsou osvobozeny od měst
ských přirášek, které spíše klesnou než-li stoupnou.
Větších příjmů mohlo by město docíliti s většího vý
nosu spořitelny. Penu řečníkoví se zdá, že opořitelna
městeká v posledních letech méně vynáší a ménějest
čilá, poněvadě cisí ústavy investovaly na Královéhra
decku přesz miliony půjček. Lesou sem všecky okolní
spořitelny od Vrchlabí a Trutnova až po Vysoké
Mýto. My máme lepší příležitost přesvědčiti se 0 ma
jetkovém stavu sdejších a okolních dlažníků než-li
vzdálené apořitelny a naše spořitelna by docílila
větších výnosů, kdyby půjčovala liberálněji net-lí
dosud a proto ai přeje, aby do eprávy spořitelny
byli svolení nejen mušové požívající důvěry, ale též
zběhlí ve finančnictví. Pan Dr. Zimmer navrhl do spo
řítelny muže právních poměrů znalého a sice pan
c. k. radn zem, soudu Moravce. Pan starosta Dr. Ulrich
pravil, že městská spořitelna nejde zpět. Jest sice
pravda, že r. 1897 vynesla 32 tisíc a v loni jen 29
tisíc, ale následkem nových daní musila spořitelna
platit za své věřitele daně jako jiné ústavy úvěrní;
Jinak by byla vynesla o 5 aš 6 tisfo více neš-li r.
1497, Všem dedatelům spořitelna vyhověti nemůže;
ona zúrokuje přes 1 milion vkladů 3:/, procenty, jiné
vklady 4 procenty. Kdyby zvýšila úroky na 4 proc.
vůbec, snížil by se její příjem o 7 až 8 tisíc. Pan
Dr. Faltner dokládá, že spořiteloa má vypůjčeno přes
4 mil. zlatých a če jen staří vkladatelé dostávají
4 proc, kdežto noví jen 3/, proc., následkem čehož
tito své peníze ukládejí raději do jiných ústavů, které

latí větší procenta. Pan Waldek navrhl konec debaty.

Pen Jar. Červený praví, že spořitelnavolný et.vesměs uložila a sama si masila na 4'/, proc. vypůjčit.
Kdyby jednala va bangue, ztratila by snad více. Na
to konány volby do správy epořitelny, při čemž p.
starosta podotkl, že zakladatelé mnsí býti také mvo
leni. Výsledek volby byl tento: do I. odboru Spoři
teloy pp. Jaroslav Červený, Pilnáček, inž. Sahrada,
rada z. u. Jeakovič, Waldek, Ant. Komárek, Dr. Válek,
architekt Weinhengst, rada Rus, prof. Beránek, L.
Knypl a Stanislav Červený. Pan roda Moravecobdržel
o 1 blass méně než, tento poslední Další odbory se
nstavily takto: II. Odbor pevnostní:Beránek Eduard,

Červený Stanislav, Haněl islav, Hlávka František,
Škarran Jan, Valeš František, Waldek Vilém, Dr. Zim
mer Alois. III, Odbor technický, elektr. dráhy, pitné
vody, stavby paedagogis a jatek. Beránek Eduard,

rvený Stanislav, Haněl Ladislav. Suhrada Tomáš,
Škarvran Jan, Weinbengst Viktor, IV. Odbor právní
cký a finaa,: Dr. Faltner Karel, z Isakovicsů Karel,
Moravec Jaroslav, Dr. Zimmer Alois. V. Odbor zaste
várny: Ctibor Václav, Červený Jaroslav, Dvořák Ar
nošt, Petříček Josef, Ryšánek Hynek, Růžička Jonef,
Waldek Vilém. VL Odbor lesní a honeb: Petříček
Josef, Ryšánek Hynek, Valeš František, Weinhenget
Viktor, Dr. Z mmer Alois. Lesní kontro:or: Ryšánek
Hynek. VII. Oubor praeliminární, revisní a scontro
pokladen: Beránek Eduard, Ctibor Václav, Červený
Jtanislav, Petříček Jonef, Ryšánek Hynek. VIII. Odbor
zdravotní: Černý František, Collino Viktor, Ctibor
Václav, Uvořák Arnošt, Dr. Faltner Karel, Hlávka
František, Hubáček Karel, Jetmar Josef, Knypl Ladi
slav, Milbaner Em., Dr, Morávek Josef, Nekovářík
Josef, Sluka Antonín, Spora Antonín, Dr. Tvrzský L.,
Zdařil František. IX. Odbor hřbitovní: DvořákArnošt,
Knypl Ladislav, Masil M., Růžička Josef, Valeš Fr.
X. Odbor plynárny a vodárny: Dr. Faltner Karel,
Haněl Ladislav. Hlávka František, Suhrada Tomáš,
Škarvan Jan. XI .Odbor požární: Dvořák Arnošt,
Hlávka František, Nekovařík Josef, Petříček Josef,
Pilnáček Josef. XII. Odbor inventární: Klumpar Jan,
Petříček Jovef, Ryšánek Hynek, Škarran Jan, Dr. Zim
mer Alois, XII[. Odbor historického musea: Červený
Jaroslsv, Ctibor Václav, Frýdek Aloie, Klumpar Jan,

údsřil František. XIV. Kuratoriam průmysi. musea:rvený Stanislav, Haněl Ladislav, Knypl Ladislav,
Dr. Klumpar Otakar, Prousek A., Stráneký J., Šíma
J., Václavík A, Weinhengst Viktor. XV. Výbor vo
kračovací školy průmyslové: pp. Červený St., Dvořák



Arnošt a Jos. Bůhička. KY[. Odbor nadace
ošacení chudých školních dítek: pp. proř.

„ o Jaroslav Červený,vdp. děkan M. Musil, Jos. Pil

máčekaAnt. Slnka. XVI. Karatortým obchodní školy:
nan dr. Ulrich, Stanislav Červenýa prof.Hl. XVIII. Odbor živnostenský:pp. Slanisiav Čer

voný, Dvořák Armošt, Kaypl Lad., PinkavaAl. a J.
Růžička. XIX. Enkets proopravu tráního řádu:
Arnošt Dvořák, dr. Fultner, L. Kaypl, J. Petříček,
AJ. Pinkova, Jos. Růšička a dr. Al. Zimmer. XX. Od
bor chadinský: pp. Arnošt Dvořák, Jos. Potříčak, Jos.
Pilnáček, Al. Pinkava e vdp. kanovník Masíl.

Jabilejní slavmest, Jednotakatolických
toraryšů + Hradci Králové pořádá na pondělí voli
konoční (9. dubna) slavnost desítiletého trvání. Jako
po celé desftiletí kledla jednota přední váhu na vzdě
lávací stránkou, tak i jabilejní den jest věnován v přední
řadě poučení. Získání dva přední řečníci křestansko
socialní strany, vdp. Dr. Radolf Horský z Probya p.
Antonín Ripp, redaktor „Obrany práce“ z Brna. Oba
slovatní řečníci pojednají o zajímavých tbematech při
veřejné schůzi o 3. bodině odpoledne. Před schůzí o
2. hodině odpol. porada delegátů župního sdružení
královéhradecké organisace. Bude hlavně rokováno 0
svorném postupu křesťansko-socialní strany. Není pb
chyby, že žádný stoupenec našeho pregramu nedá si
ujíti vzácný požitek, jejž oba proslulí sociologové po
slochačetva připravují. Zvláštní programy se jednotli
vým jednotém zasýlají. Jest dádoucno, aby přihlášky
© účasti děly se v době nejkratěí, Zdař Bůhl

Z Jednoty katolických tovaryšů. Na
emrtelnou neděli přistoupili členové jednoty dle spol
kových stanov ku společnému sv. přijímání v kapli
av. Josefa. Ndp. biskup Edvard Jan obátoval měi av.,
při níš promluvil ku přítomnýmdojemňou řečo účin
cích uv. přijímání. Ctpp. bohoslovci doprováseli úkony
měe sv. případným zpěvem, ,

Z Pardubic. (Veliké vítězství mla
dočeských generálů) „Národoí Listy a kiab
mladočeských poslanců dobyl právě volikóho vítězství.
Nevymobl sice českéhostátního práva a korunovace,
nevymob! zřízení nejvyššího českého soudního dvoru,
nevymohl jmenování ministr krajuna a zřízení Českých
senátů a odborů při všech nejvyšších instancích, ne
vymohl vrácení 114 milionů poplatníkům z Čech, Mo
ravy a Slezska, které tito po uhražení zemských po
třeb odrádějí bohužel dosud každoročně do Vídně,
nevymohl sesazení ministra války, šlechtice Krieg
bammera, který dává trestati čecké hlášení eo českých
domobranců slovem „zde“, nevymohl živnostoíkům
vydatné státní subvence a ochrany, ba nevymohl rol
níkům aní lacinější dobytčí sůl, neodvážil se ve své
dovednosti podepsati ani dotaa dra. Boxy, zda-li vláda
hodlá na základě $. 14. ast. z. z. odvolati jazyková
nařízení a porošiti ústavou národům a konfessím za
ročenon rovooprávnost — ale světe slyš: mlado
českých klub a orgán Grégrův vymohl, že
„Pardubice nebudou vítat Brynychal“ —

Z Josefova. Slorotuýcestovatelp. E. Staako
Vráz zavítá v neděli dne 9. dubna t, r. do Josefova,
kdež v sále hotelu u „Slunce“ večer v 8 hod. před
náčeti bude o svých cestách zámořských. Vetupenky
lze si předem zamlaviti v kanceláři purkmistrovského
úřadu v Josefově a ve knihkupectví pana Hojy v Ja
roměři.

(Zasláno.)

Jednota katolických tovaryšů
v Hradci Králové

pořádá na pondělek velikonoční dne 8. dabná 1899

JUBILEJNÍ SLAVNOST
v upomínku na desetileté trvání spolku.

V den slavnosti: Odpoledne o 2. hodině odbývá
netéš ga- výroční schůze =gfijhradeckéhokra
jinského sdružení.

POŘAD:

Dopoledne: O půl 9. hodině uvítání spolků a
neřadění před „Adalbertinem“. V 9 hodin Služby Boží
v kathedrálním chrámu Páně sv. Dacha. V 11 hodin
slavnostní valná schůze ve dvoraně „Adalbertina“.
Ve 12 hodin přátelský oběd v „Adalbertinu“.

Odpoledne: Ve 2 hodiny porada delegátů hra
deckého sdražení krajinského. Ve 3 hodiny veřejná
schůze, při níž promluví slovatný Aociolog katolický
vdp. Dr. Radolf Horský z Prahy „0 křesťanském 80
cislismu“. „O budoucnosti maloživnostníka a malého
průmyslu“ promluví Ant. Ripp, redaktor z Brna.

Večer o půl 8, hodině divadelní předatavení:
Vojtěch Žák, Výtečník“. Drama o 6 dějstvích od

Štronpežnického.
Pozn. 1. Přátelský oběd bude po 80 kr. Při

blášky k němu nechť se stanou aspoň 3 dny napřed.
Pozn. 2. Členové bratrských spolků obdrží pa

mětní episok a mají volný vstup dovšech echůsíi
do divadla.

V Hradei Králové, dne 19. března 1899.

"V'ržnízprávy.
V Hradci Králové, dne 18: března 1899. 1 hl,

převice 41. 6:90 až 790, žito zl, 5-26 nž 6-80, ječmana
440 až 5-20, ovas £l. 2-80 až 320, nromo £l. 440 ož
490 vikve sl. 4-80 až 580, hrachu zl. 8:60 až 940,
čočka sl. 1400 až 1700, jáhly zi. 9-00 až 900, krop
8-50 až 21:00, bramborů zl 110 až 130, máku 19 zl.,
lněného semene 825 zl., (00 kg. šilných otrup 550 al.,
1 kg. másla čerstvého 1 10 rl., 1 kg. sádia vepřového
(80 zl., 1 kg. iverohu 0:14 zl., 1 kopn zelí 0:00 zl.,
1 kopa kapusty UO zi, 1 hl. cíbue 300 zl., 1 kopa
drobué zelevipy 140 el., 1 bl. u:rltvo 0:90 al,

Chrudimská spořitelna
přijímá a rárokaje vkladyvkašdévýši

počínajezejliším 1.. 16.dnem.dotyčnéhoměsíce.: kovou daň = úroků platí spořítelnasama.

nsvého eesvátky vkdatlům.úpůjčky teční, zálohyne cenné pepíry,
eskont uněnek, j b8 i všechnyostatní záležitostí spo-
dající do působnosti jch ústavů vyřizují so
v době nejkratší za mínek nejvýhodnějších.

Účet poštovní spořitelny č. 818.004. Telefon č. 13.
Vklady koncem roku 1898.. . ©. al. 6,824.018-02
Zápůjčky hypotečníroku 1898. , —„4,£11.428'80
Reservn:fond(vlastníjměníspořitelny)„ "201.880-41

Z výboru chrudimské spořitelny.
V CHRUDIMI, dne 1. února 1899.

JUDr. Jos. Sýkora, Josef Klimeč,
ředitel kanceláře. porkmistr, co předseda.

- SOGOOOOOR

Oltářníkoberce| "**
vzorkovaných neb květovaných koberců metrových. a síce tak, še figara

nabízíme:
každého jednotlivého listu hoditi se musí ku vzoru listů ostatních. tak

Ze hotový koberec ladný celek tvoří.

,Křížová
cesta

. . Pána našeho Ježíše Kri
barvy fialové == — ata.Zpramenůčeských
"g zm Groké, metr « 8l. 16 kr čerpal a českému lidu

Založeno r. 4860.

KarelZavadil,
zlatník apasíř vChrudimi

srůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

všealiněvohnizincenéastříbřenézačseručí
Vlastní výroba umožůnje veškeré objednávky co ne
levnějí vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravyj
snovuzlacení a stříbření starších věcí tylkoná se rychlea
zašlouse jiš avěcené se stvrzením Joho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může te vykázatí četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje seted k ze
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborlí,relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na, Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.


65 zm siroké, metr B5 kr., go cm Široké. metr 1 zl. sa Ur

Koberco vlněné, dvoustranné ve velm: vkusných. hvězdorných vzorech
» prevládající barvé Červené, modré, bordeaux, zelemé, jet v:láště U dče

lům chrámovým se hodící

Koberce tapesirové < pevným, tedým spodkem. vzorů urásných, wed: katolickému podává Ant.
lonových a k účelům chrámovým velice vhodných 67cm široké metr 1 z). 5.. «. Kaška, farář v Chlenech.

Koberce plyšové, :ciice nádherné metr z 21.60 až 3 zl. 50 kr Stran 20 — 89
Koberce jednobarevné bordeaux úplnévlněné.silnédvoustranné,ber Cena 3 kr.

jakéhokoli vzoru 100 cm diroký, metr 2 z) 26 kr.
Vzory koberou oltářních zasílá na požádání franko

JAN STOUPA V PRAZE,
Václavské náměstí č 32. 239.3

„ezapomeňí
Šestero řečí postních, jaž .
r. 1896 žákům svým ko
nal prof. Jos. Mulitký,

uěz církevní.
Stran 40 — velká 8+

Cena 80 kr.

"Továrna
na umělé výrobky z cementu

a prodej
veškerých stavebních potřebJosef Patzák

v Králové Dvoře n. L. v batuě četné.

Nejnovější pat. cementové tašky se spodní uzávěrkou. Doporočnji látka tu6e na
Provádění veškerých prací s pěchovaného betonu. obleky .Jaláry v šířce

Cementovéroury všech dimensí, pro stoky, vodovody atd. Het "220
Cementovádlašdice ruční i strojové mosaikovétéž i na způ- er ul.

sob národního vyšívání, Na úplný oblek 525om.VAM915.
Vzorektétolátky, ja

kož i bohatý výběr mo
derníchdruhů na obleky,
svrchníky, jen saručené
jskosti a v mírných ce
nách se na pož k

šamotové cihly atd. nahlédnutífrankozašlou.

Cenniky na požílání zivrm1 a franko. *Prrmičeskýtasýl. závod
Ed. Doskočila

v Chocni.

| eškeré původní Šicí stroje
o - pro domácnosta živnostníky o" Ú
k | ORP" dodává pod 6-leton zárukou, téš na splátky OG vý

| veSritarochALBERT R. ŠŤOURAČ. Gmiyzam M
Cestujíce se přijímají na stálý plat č ma proviti nýdá

ORDO GA GADCa GAC M45C)K) »,ON GLODTLOAD© <NYP



sklad neprohlédli.

P A +4
Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a otříbraík,přísežnýsoudníznalecaodhadce
v Hradol EKrálové

(ev.-Janské náměstí č. 77)

doporučuje ot. obecenstvu svůj hojnězásobeníuklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravýc
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré sleté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a badíčky
různých druhů se zárukou 1—3 roků za ceny

lernější neš všude jinde.

Veškerá zboží jest úředně rkonjeno a mačeno.

Eprávky ce přijímají a levně shotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizají.

Vše za lovné ceny.
Staré skvosty se kopují « vyměnňují.

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po j zl.Cognac
z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po

Úognac 1 31. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po Bo kr.

ál tatránských jalovčinek
Borovičku litr po80ke. vše kosí výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

. i d . č

2, © A . m ŽARSÝ TANWM; z MM4 M
: B NM-Zd KAPDV,ESSE: hajprá , zJEV :607%wo v V s.
- ; (ZAM -L PŮ? n V 2228 J n:patnétnáKĚ,ÚPLA

Stavba varhan a výroba harmonií
závodu pana

„Antonína Mělzra vedením Synů
v Kutné Hoře

Po dlouholetých akušenostech nabytých v cizině,
"doporučujeme se ku stavbě varhan mimo soostav kuželo
vitých, též stroje poeumatické a elektromagnetické. Mo
dell k nahlédnotí v závodě se nalézá. Veňkeré opravy 2
předělévky se vzorně provedon Doporučení po víceletém

je zánovní vymóněné varbany jsou D8
eň ct. duchovensva prosí

Ant. Mělzra synové.

Dlabačovy české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 [kr., 50 kr,

Lomnické suchary
1 kg 80 kr., V— zl., 120 zl. —

Císařské suchary
1 kg 150 2l.

Čajové zákusky
Ukg 150 zl., 180 zl, 2:10 sl,

1 kg 250 zl.

stremek krabice 1"— zl. až 450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, enkrovimek ku h
stinám a pod.

franko stanice.
Zasílá

Jičín. Čechy.

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po 80 až t 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
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.

JAN JIROTKA,
závod

sochařsko=štukateorský
v Hradci Králové

nalésá se nyní sa Vodičkovýmikasárnamí
vedle nové garnisonní věznice.

Doporučuje veškeré práce ornamentál
ní i figurální na fugady, dále práce vnitřní
k výzdobě salonů kaváren, vestibulů atd.

Výrobavšech drobů sádrových
soch ovatých i světských.

Nabízí dále sl. spolkům poprsí českých
výtečníků za ceny nejlevnější.

O0

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické sbaší vyrobená

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

danébo

67 pérovkya žíněnky,8
apony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Tamtéž přijme sesrřádnýhoch/f
do učení.

-a O = NU M3CB 5 Že pi:Hi53.2?- mši go S tí 03„jjj MÉ248 6XS<3-3
ugecji auZotsOg 3 778 s

© o- 48Km:/ilpříp SísksžZ S44“
Ro B. la

pro jarní setí

illustrovaný cennník kře

stanskéfirmy

OBP> Týž obsahuje veškeré ovocné i okrasné

stromya krě'iny.B
který se sdarma sasílá.

WE- Nepodpodporujte firemmaďarských a velkoně
meckých.



vhoutovárny ná KvO.Sif. 5

Střojenáhnojiva
avon jakosti nejchvalněji známá, pro vlechoy
půdy, se zaračeným obsahem 26 jeenyA pod

mínky nejvýbodnější nabízí

JOSÉF. BAČINA,
. „mimo kartel stojící. i
lučební továrny na vyrábění bnojív

kyseliny sírové při stanici ©.

' Opatovice nad Duab,
pošta v místé.

1108patouu©dyon0mimi80y

Po zu-ivté sbušenosti nejoobotnější poradě.

Nejstarší český renomovaný velkozávod.

C.a k.dvornívý doda vatel
Josef Neškudla,

v Jabloném n. Orlicí,
č. d. 86 v Čechách

odporučuje:
Mešní roucha, p'u

vlály, dalmatiky, vóla,
nebešu, prapory Bkol
ní I upolkové, korou
hre, koberce oltářní,
příkrovy,alby,roche
ty, monstrance,kali
chy, pacifikaly, oiboře,
svícny, lampy oltářní,
kaditelulce, kropenky,
kostelní lustry, techn.

pracov. křitové cesty a
oltářní obrazy od nejlepě.

1 akad. mistrů atd. atd. vyni
kající svou nejvkusnější úpravou
dle církevních předpisů,bodnotou,
trvanlivostí a velmi mírnými ce
nami. .

Důkazem solidnosti a pocti
vého obaluhování jest mnoho tl
síc čestných doporučovacích uzná

ní a trvání závodu od r. 1810
Žádejte ilustr. cenniky,

rozpočty, vzory 8
předměty kvýbě
ru franko.

Adresa
pro dopisy vždy
doslovně úplná.

Monstrance románská (nádherná)
bro nzová, celá v obni zlacená 150—
178 sl., celá z ryzího stříbra těšká

v ohni zlacená 550 zl.

Adresa telegramo: Dvorní dodavatelství, Jablonné m.0rl

KIODOOOOOOCXAMX

K stavební salsoně,

Lesní inepekce v Týništi n. Orl. klade si
za čest oznámiti, že v lomě na DřížnáchuVo
jenic vždy v zásobě nalezají se

plotny římsové, chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

v Týništi n. Orlicí v Čestalo
vioích a na Bědovicích.

Jakost a způsobilost pro technickou po
třebu ploten zjištěna zkouškami při c. k. te
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. sta
vebních úřadech státních a ožívá se materié]n
našeho u drah a u slavných okresních a obec
ních zastupiteletev.

Plotny neobvyklého tvaru buďtež u lesní
inspekce neb u správy loma v Krňovicích p.
Častolovice za účelem včasného dodání laskavě
předem objednány. .

Cenníky ploten hrubých ipravených jakož
i rcheců, (brub chodníkovýchna požádání

dodáme.

Lesní inspekce v Týnisti n. Órl

XXXXXXXXXX

PEB“Nejlepší "W

(ovátkot SUvov
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
Morava).

AIOOCOIOIOOOXOOIOOIOJDAICK2OXCIC

Jebe?KrojšíkvPrázi;
. umělecký závod sochařský s řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné, č. 612-VIL
i Sklad Eliščina třida ©.24.. .,

doporučuje ucsivě

náohralnémnámé:Sochy 'křífová oeeby,
koky Bite) Lonoety:orfoy, fésr, ray06 nsoly, Ov o

! sůd. dle slohu kostelů“ 205
„ Renovace starých oltářů a kostelních

n z4řizeni.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně

0 . franko,©
NÍ " dar poemmoryKT jh

| ZÁLKdYa) m. : -i

Dekorační malíř aposlecevač |

JAN BARTA|
vBychnovén. z. |

Staré náměstí čís. TA.
O

nmc
i/Ď doporučuje so P. T. dachovenstvua pa
A P S ponátnímúředům fi
2) pro malby ohrámů a po- PL „€

hi zlacování oltářů R)
ky a veškerých potřeb kostelních. ©
9 Malby podobizen + barvách i kresle- (E

ných, dle zasladých malých podobisev,
za jichž správné provedení se račí.

Ceny co nejmírnéjší. 209
Plány na malby kostelů vypracují na

požádání ve všech elosích s přilože
nými rozpočty.

V obchodnímzahradnictvíE. Valeše
přijme se

praktikant,
který se může vykázati méšťtanskou školou neb
více třídami středních škol, « úhledným písmem,
sa výhodných podmínek.„m
we- V nejbližší době výjde: "0

Maria, Máti našel
Sbírka písní Marianských k pobožnosti Májové

spola

modlitební kniha pro upřímné ctitele Rodičky Boší
— upravil —=

P. JAN NEP. RUBRINGER,
guardian'řádu kepucínského.

Aava
Modlitební kniba tato obsahoje

n

dGET ď:

k nímě se vydá ještě
- varhanový průvod. =

Úprava bude asi ve čtyřech různých vazbách a
hodí 89 za velmi pěkný dárek k ev.

biřmování.
Lze objednati přímo u nakladatele

os. Kosiny,
kaikkupce w Chrudimi-> -- ...((.—.—

Josef Dvořáček,
kloboučník v HradoiKrál.

pod podloubím
odporučnje co nejuctivěji relecténému F. T. obecenstvu
pro jarní období svůj

největší sklad plstěpých a vlněnýchKLOBOUEU
vlastní výroby

pro pány chlapce a děti.
Velký aklad nejnovějšíchjemných klobouků velko

Bohatý výběr klobouků slaměných od firmy
M. Weider z Prahy.

Sklad dámských,dívčícha dětskýchslaměných forem,
vše za ceny nejlevnější.

BF" Opravy všech druhů klobouků "UN
vyřizují se rychle a levně.

Děkuji za přízeň mně v stálé hojné míře věnova“
pou, prosím by mvě i na dále zachována byla a porou

i sukonik :
Jan Horák, vRycmnorep.K'*
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci *

nových vzorků pravých vlněných látek »
vlastní výroby

- Též velejemné

látky na taláry,
Četné uznánízvláště z kruhů veledůstoj

"ného duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého křesťanskéhozátodu.

Učiňte prosím, melou objednávku na
zkoušku.

Med v plástech| Slábro po30dg.0.86kr.| Královny '»„

1kg.po90kr. 3 " + (45*|brané2 zl.kaz..
Plást vážías (6 7 30, 1604| Nážšiní

2 kg. 6.. 440, 200, .
Roje ranné české 6 .» »blo E10 . všeho drolik
májčerven6sl.| g . . . 880,Obal»sy.

červennc4 zl. 16., „W , 370, “ nečíté.

Věelařskýspolek okresu JBv Loučeni.

n
Vyhláška. ©

"Kdo hodlají najati traviny na stadené ko
tlině, kotlině Marušovce, kotlině sa Slezskou bra
nou, Labské střední kotlině u Pražského Před
městí a Labské kotlině hořejší a dolejší, nechť:

podají zapečetěné oferty s 10%, vadiem do 81.
března t. r. do městského úřadu důchodenského.

V seznam ploch, ješ se pronajímati budeu,
lze v témže úřadě v hodinách úředních nahlédnouti.

Purkmistrorský úřad v radci Králové,
dne 17. března 1899.

Starosta:
Dr. Ulrich..

| M“ Založeno 1843."68
JAN KALIS,

hodinář a zlatník

vwRychnově nad Kněžnou:
doporačaje

avůj hojně sásobený sklad zlatého a stříb. sboší,
hodia mímýchývadlových, kapesních v cenách

a se zárukou.

Do+0000000000000000000(Ď

FRANTISEK JIROUS,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech
doporučuje uctivě své chvalně snáme práce

kostelní jako:
olléře, sochy, kazatelny,

lavice, mřížky a £. d.
© slohu čisiď gothiokém a remnisaměním.

Velké mnošství podobných prací zhotove„ ných v mém závodu dotvrzuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašin na požádání důst. ducho
venstva a sl. úřadům proti Sdennímn vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
emu Nejstarší závod v oboru tomto. am

00000000000000000000000b

čím še vnejhlabšíúctě hořejší. Oo00000000090090909000000
©+00000000000000000



Marouš MOTYČKA,
návod pokrývačský

v Hradol Králové
odporučuje se veleotěnému obecenstvu, sl. pa
tronátním úřadům a velebnému duchovometvu

k vykonání všech prací pokrývačských. Kryje
s dodává krytiny na věže, k římsám a arký
tům, provádí solidně a důkledně krytí bři
dlicí, taškami, lepenkou a asfaltem, obstarává
za ceny mírné veškoréopravy a nsfalto

vání zdí proti vnikání mokrosti a vlhka.

Protože se osvědčila po mnohá léta co nejlepší
přísada ku kávě, za jakouš ji ctěné hospodyňky
uznaly a přednost jí dávaly, protože jest ještě dnes

pravá „Francková“ přísada ku kávě,
jíš vyrábí Jindř. Framcka symové v nové své to
várně v Pardabicích, nejjemnější,nejlepší, tadíž nej
levnější náhražka.

Jmenovaná továrna zaměstnává jedině české děl
niotvo, české úřednictvo a vyváží Imimo to velké
množství českých výrobků do ciziny, začež přichází
cizozemské peníse k ném do Čech, ku prospěchu ze
mědělství a průmyslu sušařskébo.

Skutky jedině mluví! Proto velectěná hospodyně,
kupujte i dále osvědčenou „Framokova“ přísadu
ku kávě, z továrny

dind,FranckagradvPardubicích,
tárná mísia:Kotva.

| LINIMENT. CAPSICI COMP.
. z Richtrovy lékárny v Praze
vá ý bolesti utižejicí natírání;baskladěve. rr

Všecboseč oblíbozý tone

„domácíprostředek
vědy j původních láhvích s naší ochrann

: okolo zkotramo3 ehrovy káry. =- u: ve 6 to AD
ochrannou mnámhva=původní přípravka.

Richtfava lékárna „U zlatého (vz v Praze,

i
p% ©SKOLA

Z | Sepsala Marie B. Svobodova,
ve Zvoli uJaroměře.

OT: Dílo toto jest co nejlápe doporučeno
al. správamí hospodářakých i hospodyň

ských škol, a mimo todošlo spisovatelkyní nemoh po
ohvumých uznání, jcá soublamě praví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice Jevné, če
we každé domácnosti vyplatí, ano jedna paní píše,že b
touto knihou nabyté vědomosti nezaměvila aĎ: za 100 zj.
A že dtastná nevěsta, jíž so do výbavy dostáne.

Celá kniha čítá 929 stran velicéosmerky
est v komisi pp. Bursika a Kohouta, knihku.
peotví české university v Praze.

cena 4 al. 00 kr.;u spisovatelkynéna
zlástní poládání také v ceně mírnější afranko. 201

j**Ol
FHumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

-44 Modní látky oblekové na zimníky a
haveleky z čisté ovčí vlny v levných

cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

vwHumpolol.

Vsorky k nahlédnutí franko.

atA

Osvědčila se již po léta jakožto nejvýbornější přísada ke kávě G
zrnkové. — Při chorobách nervových, srdečních, zaludečních, 2€
při nedokrevnosti atd. lékařsky doporoučena. — Nejoblíbenější (
nememenemece nápoj kávový ve statisících rodinách. =e+:x+tst+se+xe

Ofekupujte - bu :
R soukenoulátku—

dříve,dokud "jste si
můj sklad neprohlédli.

Gfřovský výběř, TRN
= čerstvé, moderní t%>

AB“ 1 řroanlivésbší;
. kašdé konkurenci čelící. Vsorky na pošádání.

== Pevné ceny. =

V. J. ŠPALEK,
dříve J. F. KRUŠVIC,

velkoobchod suknem a vlastní výroba podšívek
V-HRADCI KRÁLOVÉ. 8

ORP Po časpřestavbyv divadelníulici, proti chrámuPanny Marie.„i )

BESS „JŠ

:
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Klalovské Varaály
12 drabů za 2?sl., 25druhů za 4 11.,100 drubů

za 10 zl. a smíšeny 100 za 5 zl.

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích již v ponpatech 12

druhů za 2 al,

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1-1 a půl metra výšky, v nejoblíbenějších

druzích 12 druhů za 6 zl. 50 kr.

Růže | m. vysoké I2 kusů zl. 4.50.
Plnokvěté fuksle 1 kus za * kr. Krásné
vanilky 1 kus za 8 kr. Bůže do hrnců
(květináčů) 1 kus za 20 kr. Jiřínky 1 kus

za 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
zahradník vwKlatovech.

DOOCOOO000000

we-V nejbližšídobě výjde: “0x

Maria, Máti naše!
Sbírka písní Marianských k pobožnosti Májové

spola

modlitební kniha pro upřímné ctiteleRodičky Boší
—=Upravil=

P. JAN NEP, RUBRINGER,
guardian řádu kapucínského.

ože
Modlitební kbibá tato obsahuje

50 pisnísnotovým nápěvěn,
k nimž se vydá ještě

=varhanový průvod. =
Úprava bnde asi ve čtyřech různých vazbách a
hodí se za velmi pěkný dárek k av.

biřmování.
Lze objednati přímo u nakladatele

Fos. Kosiny,
kalhkupce v Chrudimi

©o+0000000000000000000(

FRANTISEK JIROUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech
doporučuje uctivě své chvalně známe práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
© slohu čistě gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrzuje náležitou

znalost v obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstva a sl. úfadům proti Bdennímn vrácení.

Plány a rospočty zhotovují zdhrma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

0000000000000000000
AKCŘÁŘKÁÁŘÁŘÍHŘ

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoci Králově

(sw.-Janské náměsti č. 77)

900000000000009000000000

Jpemn
Novinka!

čistěVÍněná fatho

3 čisané víny

„

Sudkaokuskuskutkubaobachadbachuctu<acha<ba

v batvě četné.
Doporučuji látku: toto na
obleky a taláry v šířce

130 cm.

Meir »1 220.
Na úplný oblek 325 rm.zl. 715.

Vzorek této látky,ja
kož | bobatý výběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zarnčené
jakosti a v mírných ce
nách se na požádání k
nahlédnutí franko zašlou.

Prmnl český zasýl. ztvod

Ed. Doskočila
v Chocni.

Provádění

AETV
Nejstarší český renomovaný velkoz?vod.

C.a k.dvornív dodavatel

Josef Neškudla,
58 v Jablonémn. Orlicí,

„alla
č. d. 86 v Čechách

odporučuje:
Mcění roucha, p:u

vlály, dalmatiky, véla,
nebesn, prapory škol
ní | spolkové, korou
hve, koberce oltářní,
příkrovy,alby, roche
ty, monstrance, kalls

ch „pacifikaly,ciboře,
svícny, lampy oltářní,
kaditelulce. kropenky,
kostelní lustry, techn.

p- pracov. křížové cesty u
hh ojtátní obrazy od nejlepě.

jz: 5 akad. mlatrůatd, atd.vyni
E kající gvon nejvknsnější úpravou

dle církevníchpředpisů, hodnotou.
trvanlivostí a velmi mírnými ce
nami. . ,

Důkazem solidnosti a pocti
vého obsluhování jest mnoho tl
síc čestnýchdoporučovacích uzná
ní a trvání závodu od r. 1810

Žádejte Hustr. cenniky,
rozpočty, vzory a
předměty k výbě
ru franko.

Adresa
pro dopisy vždy
doslovně úplná

Monstrance románská (nádherná)
bronzová, celá v ohni zlacená 150—
178 sl., celá = ryzího stříbra těžká

v ohni zlacená 650 zl.
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Továrna
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veškerých prací s pěchovaného betonu.

sob národního vyšívání,

Čementové duté stěny.

šamotové cihly atd,

n
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KONKURS.

RestauraceAda EPŮD
v Hradci Králové

pronajme se
za výhodných podmínek.

Místnosti restaurační i hostinské po
koje jsou opatřeny úplným inventářem,
k restauraci přísluší prostranná zahrada
s moderně zařízeným koželníkem. Restau
raci najati lze ihned. Nájemci jest složiti
kauci ve výši ročního nájemného. V po
drobnější podmínky- lze nahlédnout: každo
denně, vyjma něděle a svátky, v redakci
„Obnovy“.

Výbor politického družstva tiskového
v Hradci Král, dne 30. března 1899.

Med květinový
pravý český, opatřený kontrolní snámkou komisaře
semského úatř. včel. spolku v Prase, ručící sa pra

vost nabísí v elegantním obalu a úpravě:

A

Med v plástech | 3láhve po 30dg 0 86kr.| Královny vy

1 kg. po 90 kr. 8 „ vá“ 135 " ibrané 2 ul. kus.
Plást váší aa |4 . , 80 , 1.00 . Nášiní

2kg. 6.- +46, 260,
; 6 "1., 2.80 „| všeho druhu.

Roje ranné české| ; , ; 80 ; 2.10 | Oba]a bedna
májčerven5 2l|a , „46 , 380, Abe
červenec451.84 m pln 810, Benošítá.

Věelařský spolek okresu Jičínv Loučeni.

Josef Dvořáček,
kloboučnik v Hradci Král.

pod podloubím
odporačuje co nejactivěji velectónému P. T. obecenstrů
pro jarní období svůj :

největší sklad plstěných a vlněných
©

doporačoject. obecenatvusvůjbojnězásoben ' U 1.. Uukladklenotů,zlatých,etříbrnýchapravých, i a K L o B 0
českýchgranátovýchšperků, stříbrnéstolní Po bm A .. vlastní výroby

náčiní1„novéhoa čínskéhostříbra,ozdobné S 6/42 a > 3% pro pány chlapce a dětistolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky s "8 :

prvníko jpčálepopdlovébodiny© budíčky = = CS a 3 . 38 “ Velký sklad nejnovějšíchdon klobouků velkorůznýc se zárakou 1—3 roků za ceny 2 s 4 stokých. |

: levnějšínež všudejinde. z s 8, = M ie 5 E k Bohatývýběr„lobouků plaměných od rmy= 8 - . . .

VodkoréthošíJet úřodněukoušonoa mažu, >: Z o EZ || || 8 | ZE) 4 | Skladdémekých,dívčícha dětskýchstaměných torom
Správkyse přijímajía levnězhotovají,též n NE s (Se mmm Vie28cenynejlevnější.

veškeréuprávkyhodinekse vyřizují. >- E T : 3 ř WS“Opravy všech druhů klobouků 2
Všeza lovné ceny. : = == Má É 7 vyřizajíse rychlea levně.

Staré skvosty se kupují u vyměnňují. z = Děkuji zu přízeň 'mně v stálé hojné míře věnova«
z nou, prosím by mné i na dále zachována byla a porouKRKA A 7VON | 0 0 Kořejší



nt k klany:látek íchpoměrílovství s místa
plyboucích a fžáležitostí pouze správních tolik

ukládá sněmu a výboru zemskému, že ve spoustěJich tone vlastní zákonodárná činnost. Prohledně
me jen zemaký a srovnejme, mnoho-li
zákonů najdeme vedle pouhých problášení císař
ských úřadů. Český aném nestane se dříve sko
tečným a plodným sborem zákonodárným, pokud
nebudou mu eňsta pouta, jež místní záležitosti a
administrace méně důležitá mu ukoraly, a to nel
se jinak přivoditi než-li reaktivováním (opětným
zavedením) krajských vlád s krajskými sastupi
telstvy, která by byla prostředníkymezi okresya
semí a převzala od sněmu a zemského výboru
většiun lokálních a administrativních předmětů.

Zřízení krajských pasivpiteleiev stalo by 86však skoro nemožným, kdyby rozpočty krajské
měly býti uhrazovány zase jen přiráškami k da
ním. Rozjímáme-li o věci, vstoupí nám ihned na
mysl neodkladnost úpravy zemských financí, které
na dále ponechati v naprosté odvislosti od přirá
žek, pokládáme za nemožnost. Jelikož samospráva
zemská neobsaboje přece nic jiného než část stát
al správy, je- zajisté nárok dokonce oprávněný,
aby autonomní země měla účastenství ve všech dů
chodech, které ze země plynou do pokladen stát
nich, aby tedy usmušení soustavy přiráškové (a
hrazené třeba mírným zvýšením daní) odkázala
se zemi taková porcentnální kvota státních příjmů
(důchodů z daní přímých, potravních, kolků, po
Plstků atd), která by stačila k ubrazení pravidel
ných výdajů zemských, sahrnujíc v to i rospočly
krajských sastupifelstev, jež schvalovati a tím te
dy i upravovati náleželo by sněmu, po případě
zomskému výboru. V Dol. Rskousích pro zvláštní
poměry Vídeňské bylo by potřebí opatřeuí od
cbylného,

V zemích, kde pro menší zámožnost obyva
telstva nestačila by ustanovená dle potřeb zemí
zámožnějších kvota percentuální, mohla by se na
delší řadu let k tomu ještě povoliti pevná roční
subvence, jíž užiti by se smělo předevělin k obec
nému vzdělání lidu, které by ve avých účiních
prodlením času vedlo k větší výrobnosti a zámož
nosti a tím k poneváhlému zrušení této mimo
řádné dotace“.

„Návrh dr. Mattuše o zřízení krajských za
stupitelstev, který by umožnil lépe a rychleji vy
řizovati běžné menší záležitosti a který by sou
časně zemskému aněmu umožnil zabývati se dů
ležitými otázkami národohospodářskými, osvěto
vými a politickými, zasluhuje všemožného uvážení.

koda, že dnes následkem politických kotrmelců
v Čechách uzavřen jest český sněm mužům vážné
práce, jakými jsou Bráf, Fiedler, Mattuš a celé
řadě vynikajících zemědělců a průmyslníků, neboť
tak by byla aspoň záruka, že sněm království če
ského za nepřítomnosti Němců aspoň kus poctivé
hospodářské, sociální a osvětové práce vykoná!==

Nový oheň.
Dojemný a významný jest na pohled ne

patrný obřad církve katolické, jímž se počíná ala
vení bílé soboty čili svatvečera velkonočního.
V chrámu zhaseno již na zelený čtvrtek světlo
stálé lampy. Bez světla jejího jest chrám na ve
liký pátek. Zhbaal tělesný život toho, jenž o sobě

muzikanti, zpěváci, ministranti, pak knéz pod ne
besy 3 Nejsvětějším a pak ženy mladé isteré bez
počtu. Pestrost oděvu a barev, jako když rozkvete
v červenci na záhonech mák,

»Maminko,tatínek[« zavolalchlepeček,»Hleď
te tatínek! A co to nese?«

»Nebesa, mé dítě, nebesa nad Pánem Je
žíšem, aby tí taky dal zdraví, abys také vstal
jako oD.

»O já vstanu, budete vidět maminko! A
hleďte, už mobu nohu natáhnout trochul«

Novačka ani nevěřila svým očím, Opravdu
zakřivená nožička trochu se natábla,

»Á nebolí tě to už, mé dítě?«
»Bolí, maminko, ale ne už tolik. Viďte, že

budu brzy běhat?«
»Budeš, mé dítě, budeš. Vatalť této chvíle

Vykupitel, ty také vstaneš ...

Když se navrátili u Nováků ze vzkříšení,
bylo již v chaloupce veseleji, než když odcházeli.
Neduživý chlapeček již začal natahovati chromou

nožičku. Divení, radostí, slz a pláče nebylo konce,o.
Chlapečkem, který se skutečně vystonal a

který má nohy tak zdřavé, že by mohl sběbati
pěšky světa půl, jest moje maličkost. Novačkou
jest moje dobrá matka, neboť u nás dosud říkají
po došku — u Nováků. Jest již jako švestička,
nebot neužila chuďas za celý svůj život leč jen
— bhramboru. Na čele a na tvářích má vrásku
vedle vrásky a v ústech ani jeden zub, ale srdce
má ze zlata. Mne zanesl vítr do světa s nemohl
jsem se jí tedy odsloužiti, když ona sropala, proto
aspoň posvěcuji její mateřské lásce tyto prostiňké
řádečky z dětinné vděčnosti, Nechf vzpomene na
svého syna zas, až i letos kněz slavnostně žapěje:
vVatalť jest této chvíle. . „Ja

pravil: Já jsem světlo světa. — Alena bílou 60
botajakopředavěst=mrtvýchvatání,rozkřesává

86z kamene,jímžznačíse základníAB noaaě,oheň za zbožných a ctihodných modliteb. te,
Že se svělí nový oheň. .

Jednu aspoň z těch proseb uvésti i v no
vínách, nebude tušíme, na škodu. Prosba ta čá
ttečně sní, „abychom skrze ty velkonoční svátky
nebeskými Bádostmi romícení byli*.Nový oheň má
vzplanouti v myslích, obeň čistých,vznešených,
nadpozemských žádostí,

Jestli kdy, tak obzvláště za dnů naších za

potření Jest nového ohně snah a tužeb vyšších,istých.
ý Kdo miloje lid a národ, nemůže bez bolesti

hleděti na to, jak ten atarý oheň, který zžírá ná
rody a který téměř nadobro vypálil drabdy všecek
život z dače národa, zase hoří, víc a víc Be ros
něcoje a páchnoncím dýmei celon vlast naplňuje.

Hoří a rozpaluje se zase ten starý obeň slo
vanské nesvornosti, závisti a nenávisti. Nemá dle
křesťanského učení ovšem proti nikomu v ardci
zášť chována býti, sni ne proti nepříteli. Ale
v Čechách opravdu nejkrotější Němec a škůdce
národa ani desátý díl potup a štvanic nezakusí
jako Čech, nepřisvědčaje li jisté straně. Kde pak
vylilo se v některém českém llstiu a v Národních
Listech tolik jislivé Často opravdu pekelné po
tupy na Wolfa, jako se to děje Čechu katoliku,
blásí-li ne taky ve veřejnosti za katolíka? Otapělé
listy naše chválily kdysi i samého cfeste Viléma
známěbo nám z roku 1866, jehož vinou nbito tolik
synů našich. A ani z daleka“nezhanobily Bismarka
tolik, jako muže z lidu českého vyrostlého. Naši
velikáni lezou za velkomožným Němcem, nepří
telem naším, ve voliké poníženosti třebas až do
Vídně, ale Čecha katolika, když se mu dostalo
vynikajícího místa, nesmí po jich přání lid ani
vlidoě přivítat. Spustlí novináři chrlí naň tak
dlouho oheň své pekelné zášti, až vypadá jako

vyvrhel lidí. Hoří tedy zajisté měrouVposirou tensterý oheň české nenávisti jednoho Čechaproti
druhému.

Vědy sice jako jiskra v popeli doutná v srdcí
každého člověka sobectví, marmivost a zišínost. Ale
za dnů našich starý tento oheň vzplanul na novo
a vydává věnde dusivý dým. Celé to vlastenčení
není u mnohého nic jiného, než pýcha neb zišt
nost, nebo obé pospolu. Zrovna jako ohněm roz
páleno jest srdce tak mnohého touhou, aby se
dostal na radnici anebo do těch rozličných výborů.
A proč? Ne vědy jen s marnivosti. Taková místa
buďto jsou přece placena, anebo se dostane na
místa placená v městě, kdo je na radnici. A ne-li
to, tak aspoň Se mu dostane právě tím práce, zná
mostí a rolníky atd. atd. Ale tento páchnoucí dým
z tohoto obně nízkých žádostí jest snad maohým
našim radikálním novinářům líboznou vůní, pro
tože právě takovíto páni nejen že mají pokoj,
ale ještě se jim dostává chvály. Ale nesištný ka
tolík, kdyby nevím co chudině, spolkům a ústavům
rozdal, a kdyby krve nacedil, bývá trhán a do
bláta vláčen. Starý pravíme jest v Čechách tento
obeň. Hořel před bitvou na Bílé hoře v ardci tak
mnohých velikánů ovanjelických, kteří s bes síudu
dělili statky katolíků mesi sebou, katolíky a okem
vyhasujíce.

Ale co jest nejhoršího, — víc a více roz
plameňují se srdce českých vzdělanců i lidu žá
dostmi druhu nejnižšího. Požívavost a tělesnost
řádí měrou děsnou. A. to nad jiné drahy ohně
jest zajisté oheň drohu nejzáhubnějšího. Jest to,
jak nejstarší kniha nasvětě dí, oheň, který „ežírá
základy domů“. Ale — krom nadšenců ze řad ka
tolických, upřímné křesťanských — Ihostejně se
hledí na řádění ohně toho. Áno jsou národové,
u nichž právě poslanci či „zákonodárci“ tímto
ohněm hoří.

A nelze přehlédnouti ještě jeden starý oheň,
který se u nás opět zmabá. Jest to oheň zášti
konfeesní. Listy evanjelické anebo v duchu evan
Jelickém paané jím zrovna hoří. A jest jeden
universitní professor — k helvetům odpadlý —
kterému právě v tyto dny vyčetl jeden pražský
list, že se svou „evanjelickou“ záští dělá eměšným.

Nový obeň! Oheň žádostí vyšších, nade vše
oky lideké slabosti povznešený! O jak ho je za
potřebí! — Co lepšího může tedy český katolický
novinář přáti národu svému k letošní velikonoci,
vež aby vzplanul ve všech erdcích.

Zajisté! Velice zapotřebí jest nám bílé so
boty, posvátného předvečera velkonočního, který
by národu našemu připravil nový oheň tento.

Ale jak bo lze připraviti? Významně na to

ukazují brady. předvelkonoční. — Kde zmíráKristus, tam ne avětlo, — tam hasne oheň
snab vyšších — jek učení říkají — ideálů. Naše
liberalistické zákony, bohopustý tisk, boznábožen
ské ano aš i protináboženské školy působí u nás
jiš třicel let. Ovoce pak jejich práce záleží vtom,
že zmírá Kristus. To ne vlastně chtělo. Ale v ne
blahé zaalepenosti zapomněli páni, že s Kristem
bude zbasínati světlo snah vyšších, obeň čisté a
nezištné lásky. A co pomůže? Pouhé naříkání,
kdyby to byl i pláč nejčistší lásky k Bohu a vla
sti, jakým naříksl nad zkázou Jerusalema Jere
miáš prorok, nepomůže. —

ové světlo, nový oheň roskřesati s kamene,
jenš jest Kristus. Změna zákonů ve amyslu kře
slenském čili nové zavedení křesťanské kázně

Bárod
Jest tea

snah vylších
A o to právě usilojí katolící, jimž dle svo

bodomyelné zdvořilosti se říká klerikalismus. Prá
vě to vypuzení nesvornosti, zášti a nežávisti, prá
vě to potření sobectví a shoaR podůchodech pod
zástéron svobodomyslnosti a vlastenectví, právě ta
suahapovymítůnípožitkářetvía nemravnostisli
du, to je ta žádoucí bílé sobota národa českého,
Kéž by vzešla brzo, brzo. Kéž by jasnost jejího
nového ohně sapndila brzy truchlivost velikého
pátku, v němž národ drží odporná Krista „evo
bodomyslnost“velikéhožurnálu národa českého—
Výdělních Listů, a rozličných těch jiných osvěce
vačů lidu s chlebíčkovým přesvědčením.

Politický přehled.
Z českého směmu. V pondělní schůzi

odůvodňoval inženýr Kaflan svůj návrb, aby na
uhlí dobyté v království českém uložen byl zem
ský poplatek. Pan poslanec ukázel na loupeživé
hospodářství v ubelných dolech a obhajoval svůj,
původně Grégrův návrh, který ovšem nemá na
děje na přijetí a nejvyšší schválení. Poslanec Ho
rák odóvodňoval už po několikráte svůj návrh na
povolení pěstování tabáku v Čechách. [ tato řeč
byla mluvena do větru, poněvadž bez souhlasu
Uher jí rakouská vláda nevyřidí. Posl. J. Jaroš
odůvodňoval návrh svůj nu podporu zřízení skla
dišť obilních v království českém. Řečník apelluje
jménem celého stavu rolnického v království na
stát i zemi, aby zřizování takových skladilť co
nejúčinněji podporovaly a naděje ae splnění to=
hoto svého spelu tím spíše, čím více se mluví o
dobré vůli na kompelentních místech. Podpora
díti by se mohla přímými subvencemí, nezároči
telnými půjčkami, osvobozením od daní, snížením
doprsvného a zejména tím, že by erár i země
byly učiněny povinnými své potřeby na plodinách
zemských prostřednictvím těchto skladišť ubražo
vati. Rečníkkončí a navrhuje ve formálním chbledu
přikázání návrhu svého komisi zemědělské, (Vý
borněl Potlesk.) Návrb formální se přijímá. Posl.
Prášek odůvodňoval v první své sněmovní řeči
návrh svůj v příčině vyšetření poměrů výměn
kových na rolnických usedlostech v království
Českém. Řečník vzpomíná r. 1892, kdy byla v Ze
mědělské radě na přetřes uvedena otázka starob
níbo pojištění rolnictva a zákonného zrušení vý
měnku. Tenkráte byl návrh ten nepříznivě přijat
v Zemědělské radě a kočovní učitelé poukázáni,
aby snaby tyto rolnictvu rozmlouvali. Jakého
úspěchu učitelé ti docílili, jest viděti z toho, že
nyní po 8 letech rolnictvo se všech stran volá
po zavedení takového pojištění. Řečník a soudruzi
jeho nemají na mysli ještě pojištění samo, nýbrž
návrh jejich směřuje pouzek zjištění statistického
materiálu o poměrech výměnkových, Řečník pod
poruje návrh svůj vývody čerpanými ze stanoviska
hospodářského, sociálního a morálního, a navrhuje,
sby ve formálním ohledu návrb jeho přikázán
byl komisi zemědělské. Návrh byl přijat. Posl, dr.
Klouček tázel se místodržitele, zda-li jest ochoten
dáti vyšetřiti, proč společenstvo obuvníků v Jičíné
na svoji žádost se dne 35. září 1898 podanou
u c. k. okresního hejtmanství v Jičíně ve příčině
zřízení odborného kursu pro učně a mladistvé
dělníky řemesla obuvnického při stávající pokra
čovací škole průmyslové v Jičíně dosud žádnou
odpověď nedostalo a k tomu působiti, sby od
borné pokračovací vyučování učňů živnosti obuv
nické v Jičíně co nejdříve za příčinou povznesení
řemesla obuvnického v Jičíně a okolí zavedeno bylo.

Z Moravského sněmu. V ponděloí
schůzi sněmu byly povoleny přiměřené subvence
na zřízení dvou českých vyšších reálek zemských
ve Vel. Meziříčí a v Holešově jskož i pro několik
německých a česk. stř. škol bez debaty, mezi nimi
také subvence 30.000 zl. na stevbu budovy pro
českou vyšší reálnou školu zemskou v Novém
Městě. Místodržstel sv. p. Spens-Booden prohlásil,
že vláda v zásadé pomýšlí na převzetí této vyš.
zem. reálné školy po dokončení budovy a že jest
ochotna jednati o podmínkách svého času se zem
ským výborem, pokud se týče s obecním zastu
pitelst"em. V Bzenci se zřídí nová rolnická a vi
uafská škola.

V Hornerahouském ssěmu v pon
dělní schůzi sněmu většina znova projevila žádost
hornoratouského lidu, aby byl obnoven konfesi
onální ráz obecné školy, což se má vládě sděliti
zemským výborem, Vůči tomu prohlásil jménem
menšiny posl. Stiegler, že tato trvá pří platném
říšském zákonu o obecných školách. Návrh posl.
Hubers, kterým we má vyzvatí vláda, aby větší
měrou povolovala polodenní vyučování, schválen
proti blasům levice.

Koloman Saell u předsedy rakou
ského ministerstva. Uherskýpředsedamini
sterstva Koloman Szell přijel v pondělí odpoledne
do Vídně a již ve 3 hod. učinil návštěvu br. Thu
novi, s kterým měl rozmluvu, jež trvala celé dvě
hodiny. Rozmluvě této na každý spůsob se musí
připisovati význam politický. Zpráva »N. Wien.
Tagbi.«, že Koloman Szell tentokráte s rakou=
skými ministry jednati nebude, byla tedy ne

“ snábožsodepry fer a



diva. Ovšem o vlastelin tyjedněvéní měni
Moú rrkbuskými (hihistry dě úbrňůže dolitlti,

Jedňá se pozě o zozhoror ráku vbedběčhého za
příčidoú sežbání vzájerňajch slanovišk.

Uviténí půnum moe. Vlivem při
vřleneů sttany synbodomýhiůpořádají ne Ieckde
k p. « Pardabicich sjitace protí uvítání biskupa.
A „Národní Listy“ hrajou k tomu vždycky prim.
Ále v Bychnoré uspořádali pan dr. Štemberka,
Hajn a soudreasi uvítání papu poslanci Slámovi
takové,že řekl:Ur tání, kterého se mi
dostalo avědčí o tom, že zástupce

strany svobodomyslné byl posvánroto aby způsobem veškeré krali
Hikaci se vymikajícím na ni se úto
čílo. — „Hanbe mu, hanbumu!“ — zněla na
to odpověď. Na konec řeklsvobódomyalný pan
poslanec: Nezaalonžíl jsem za poctivou národní
práci, aby vlastní moji bratři takto se ke mně
chovali. — K tomu nepodotýkáme nic, než toto:
Dokud ra vedení „Národních Listů“ a jich ven
korských lokajů „uvítání“ se odpíralo jen bisko
povi, a jen břekup za poctivou národní práci byl
tnpen, tu se „strana svobodomyslná“ jen usmívala.
Nyní to docbásí na stranu svobodomyslnou — a
tu to bolí. — Tak to páni chodí v národě nábo
ženství zbavreném. A když jeme to předpovídali,
smáli jste se. Teď by Vám třeba trochu toho ušlech
těal těch Vaších bestnáctiletých protivníků ná
boženstvím nepřekáželo; není-li pravda? Škoda,
že se neučíte dějepisu. Ve Francii uvítali stina
diem nejprvkatolíky a krále, ale potom to šlo
dolů od mírnějších k neznabobům horším. Tsk to
bade i u nás. Nejdřív potapiti katolíky 8 biskupy,
potom Staročechy, pak Mladočechy, pak rudikály
s na kopec zůstanou socialisti. Vzkasujeme to pro
letos zvláště do Pardubic.

(Zasláno.)

Saveému klabu národní strany svobo
domysiné a obyvatelstvu králev. kraj.města Pardubic.

Klub národní etrany svobodomyslné v Pardubí
cích uveřejnil v Neodvislých Listech a v P. N. ote
vřený dopis slavnému obecnímu zastupitelstvu téhož
měste v oficielním nvítání J. B. M. vrchního pastýře
pašebo. Mohli bychom o věci té mlčeti, poněvadž vd,

a děkan obecoíma zastapitelstru sám příležitost
Ehovora o ní vzal. Ale že se o tom veřejně psalo,
musí i nám dovoleno býti veřejně avó mínění tiskem
pronésti, a to tím více, an slavný výše jmenovaný
klab ve svém přípise rosličné nepravdy tvrdí, Není
přovda,že strana katolická cbce dostati skola ve sprá
vu církve. Naopak! Právě J. M. pan biskup náš na
ejezdě královéhradeckém veřejně fekl, že si katolíci
této správy nepřejou, ale jen to žádají, aby bylo za
berpečeno katolické vychování dětí katolíků, a aby
mebyli katolící nuceni platiti na školy, v kterých se
katolické víře škodí. Výslovně pak řekl pan biskup,
de katolíci jinověrcům přejí, aby i jim stát školy v
dacho jejich vyznání vedené zřídil. Že tomu tak, Jze
se přesvědčiti z tištěné zprávy o ajezda, v které řeč
p- biskapova doslovně jest uvedena.

Jak daleko od pravdy jest klab svobodomyslný
v této stránce, vysvítá zvláště r toho, že pan biskup

a ojoedě školské sásady Komenskéhoveřejněschva» je odporoučel, jak se rovněž ze zmíněné zprávy
feavěděiti ze. Jest tudíž litovati, Še se slavný klud

i podobnému veřejnému projevu odhodlal.
Není pravda, že domněle zhoubné zásady o škole

hlásány byly na katolickém ojezdě v Praze loni v říj
nu, poněvadě loni v října ani čádný sjezd katolický
sn nekonal. .

Není pravda, že katolíci utojí o to, aby učitel
stvo zbaveno bylo právpolitických. Naopak víme, že
dne 26. prosince m. r. ndp. biskup ve veřejné řeči
v Hradci Králové prohlásil, še si přeje, aby se mčí
telstou platy upravily a svýšily, a dodal, že si toko
proto přeje,abyučitel neupadaldo žádnéservilnosti
(poddanesti) a volmě i svobodné štli mohl.

Není pravda, še sbahy katolíků, jichž v disedsi
vůdeem jest bisknp, eměfojí k potlačení av svě
domí. Právě katolíci usilují o to, aby se školy dle
vymaání rosděhly, neboť nynější školní rákon nutí
dětí všech vymnání de jedné školy, a nejsou s ní
spokojení ani katolící ani erangalíci, poměvadě pře
svědčení těch i oměchděje se másilí Taktédy zase
pravý opak je pravda.

O náboženské a dějepisné názory se se slavným
svobodomyslným klubem příti nebuděme. Ale dle zá
sad svobodomyslnosti musí nám býti dovoleno, aby

chom i my veřejně svůj náhled projeviti směli.Že národ náš čerpal roravní sílu z náboženského
přesvědčení, jest zajisté známo i nám. Píše zajisté
evangelík Palacký, že v době předlnsitské měla v ná
rodě převahu „káseň a čistotk pamleká i maňiželská,
věrnost zakládající se na hluboce zakořendné náboš
ností a to v té míře, že píle o neposkvračnost a ká
seň v domácnostech dy ošem věkům sa vsor sloužiti

mohla“. — Tak tedy „zdrojemmravnosti a sílybyla— dle evangelíko Filackéko národu českému
katoheká.

Ale víra katolická byla mu téš sdrojem věd a
twmční.Toho důkazem jsouzajisté stavby, řezby, mal
by a spěvy s dob předhuvitských. A opětPalacký dí,
%e sa dob nejkatoličtějšího krále Karla [V.- byle při
každém farním kostele škola lidová. Při kostelech
kanovnických a klášterních byly školy latinské, A ko

bočně redáati a prosbámi arcibiškapa Arnošta s Pař
duble — tedy jediako biskupa Bryar

ché pobout, ařídil Soáped á král výsoké lol
v Praze.

Což divu, že čeští vlastenci katoličtí mílují ža
dolieiemus) Kdyš však přišlo století půtnácté,nastalo
klesání—dekadence—národa českého.Píšezajisté
Palacký, který fanatismus roabíjel všecky výtvary
umění, jsa skrovné zbytky zůstaly. Válčiti umély
ovšem Čechovété doby, ale nbíjel Čecha. Ovšem
vfine a poctivé to právíme, te se děly i chyby na
straně katolíků, ale století patmácté, stolelá války
Čechů proti m jest smutnon výstrahou, kam
véde nesvořkost, kam vederostrhání národa vestra

ný, kk vbde boj brairovrašedný.) pak od tě doby klesala mravnost, věda a
umění, o tom nezvratné doklady vá n př. p.
professor Winter re své knize „o církevním životě dob
tehdejších.

Že pak Rílou Horou bos mála byl vykopán na
rodu Českému hrob, to zaviní| radikalismns avengelí

ků německých se hrnoncích, ičeských Že „BíléHora“ byla výsledkem boje stavů svláště šlechty proti
královské moci, to řekl veřejně j předák mladočeský
dr. Herold. A jest to tudiž velice jiš zastaralý a ro
mánovitý, ne-li jarmarečně písmářekýnázor, mlaví-li
te stálo a stále o tom, jakoby to byla zavinila církov
katolická,

Nadto pak vše ví dnes jiš každé dítě,še pro
testantství poněmčilo a tedy wrvalo nám celé kraje
české a nyní se zjevně opět epojuje s německými pro
testanty proti českému národu. A tak tedy zase opak
toho, co al. klub píše, jest pravda. Luteránství a kal
vínství s německým králem v čele „rvalo maso“ a těla
českého. Ajem jím, še sví'ěsilo katolictví, sac ránén
byl sbytek úsemí českého ům.

Ty doby dnes jeon jiš pryč, aa kterých obecně
se za pravdu mělo, co frásovitě a divadelně v duchu
evangelíků vašich peáno jest v listu sl. klubu k měst
skému zastupitelstvu. Dnes se již rozbřesklo. Dnes
čeští katolíci — ovšem ne ti dle jména, ale ti, kteří
něco více než listy liberální čtou, mohou již u chlou
boa říci: Děkuji Bohu i jako Čech, že jsem katolíkem.

A v době, kdy wolfianští Némci protestantstvím
chtí zašantročití království naše Prusku, jest to tím
více nemístné rozněcovati vášně lidu českého proti
katolicismu 8 spojovati jej duchovně s Wolfem!| Po
láci to dělají zcela jinak, A kdyby ani toho všeho
nebylo. Dnes hraje aé na světovém jevišti o něco více
než o to, uč se straně svobodomyslné u nás jedná.
Dnes rozlišpje se Evropa jen na dvě strany. Katoli
cismno a atheismus (bezbožství). To jsou ti dva mo
hutní soupeřové. Kde vítězí atbeismos, tem padáná
rod vždy hloub a hlonb v každém ohledu. Tamabý
vá manže)stev i obyvatelstva, taro bojí to, černu ří
kají „korrapce“. Tam mizí i — vlastenectví. A proto
právě náš p. biskup vidí trochu dále, než se mnohým
trochu jen zdá. Pevnou hrás stuvěti proti athejsmu
— tomu vrahn síly národů, — vymýtití jej, kam 8e
jiš vedral, t> jest jeho unabou. To ale jinak mošno
není, než sesflením víry katolické v srdcích katolické
ho lidu a působením k tomu, aby se i život katoli
císmem spravoval. To jest ten klerikaliamae našeho

. biskupa. Obětavá láska, neúmorná práce pro sesí
Fat národa, který bohužel opět ve strany rozerván
v smutném stava se nalézá. Nezištné, čisté, nadšené
vlastenectví to jest,

At budou psáti kaltorní historici o nynější
liberalistické době v Č-ckách, která před 10 lety za
čínala rozbíjením schůzi a nesprávným tapením ma
Zů konservativních a katolických a která končí cha
otickými zmatky, v níchž topení jsou ve schůzích opět
vůdci srobodomyulní od pokrokářů a socialistů, pak
nebndou moci kalturní historici čeští zamlčeti nynější
útoky proti katolíkům, proti katolickým spolkům, kně
tím a zejména biskupům. V aměšnost upadají naši

seudoliberálové zvláště, když ndp. biskap králové
hradecký má zahájiti generální visítace a udílením
av. biřmování, Ta se vytáhnou staré, stokrát již vy
vrácené lži a ndp. biskup, nejupřímnější katolík a
Čech — který opravuje u staví chrámy, podporuje
humanitní ústavy, staví školy, podporuje potřebné a
nuzné, jako žádný královéhradecký biskup před ním
+= hapobí ss jako nepřítel českého národa, jako tmář
a zpátečník, jako škůdce pokroku a lidstva!

Velké masy našeho lidu nezaajíce pravdy, uvěří
často i těm nejnemožnějším smyšlenkám o biskupovi
královéhradeckém. Lidi tyto, kteří nedají svůdcům na
Jep, dlužno jen litovati.

Proč je vlastně p. biskup královéhradecký tak
nenáviděn? Protože mluví pravdu. A aby lid nepřišel
k pozsání pravdy, tahájí se sgituce každoročně, kdyš
ndp. biskup jede nu generálnívisitace, aby udílel av.
biřmování. Tu ss opaknjí nepravdy stokrát vyvrácené,
Dobří katolíci a Čečhové v Pardubicích domnívají se
ostatně, še prójev Svobodomyslného klubu v Pardu
bicích nemá prameny své v městě Pernštýnově, ktaré
povědy vynikalo dobrým českým a katolickým smý
šlením, nýbrž že původ jeho třeba hledati někde jin
de. Ták v posládnýdobě ukěsslo Pardubické obyra

telstvo opšťart dotiřé katolické smýšlení četnými dary

penéšním na oprava sochy Matky Boží na náměstí.db ctí se matka Boší, tam zbofný čivoť dosud ne
vymřel. To bádiš' řečeno na obhůjení pravdy a cti
katolického obyvatelstva města Pardubic, které nevy
hledává boje, nýbrii věcně obhajuje pravdu, doufajíc,
že v přátelích pravdy a svobědy přesvědčení nalezne

veje stoupence. Dobří katolíci uvítají také svéhoVrchního Pastýře, který netonší po oslavé osobní, ale
který těžce nese, kdyš zlehčováním katolické církve a
kněšatva uvádí se v nerážhost katolické vědomí lidu
a dobrý starý český mrav. — Mnozí dobří ka
tolíci v Pardabicích.

P, T. párům odběratelům „Obnory“,

Prvního dubna zahajujeme nové čtvrt
leti a zveme tudiš k předplacení na „Ob
novu“ zejmena všechny pány odběratele,

kteří se dosud nepředplatili Bylo by nám

milé,kdybypáni.odběratela nk:řádek v předplacení a ještě milejší, kdy
bychom nemusili tak velkou řadu dluž
níků upominati na jejich povinnosti. Při
znívce a přátele své pak prosíme, ábý
časopis náš v kruzích svých známých do
poručovali a šířili, a nám nových pří
snivců získávali.

Předplatné nk Obnbvu stoji:
čtvrtletně
pololetně— — — — — — — 8ul
ročně — — 4.

mPředplatiti možno počinaje
koli číslem buď v administraci v Adal
bertinu nebo poštovní poukáskou.

E

Drobnézzprávy.
Osobní, Zemským soudním radou v Kostelci

p, Orl. stal se pan Čeněk Rat z Králjk, radon
v České Skalici se stal rada z. 9. Karel Krem
lička z Horažďovic. Soudní sekretář pan Parel
Hamberger v Hradci Králové přeložen byl do
Cbradimi. Okresním soudcem + Kralíkách stal se p.
soudní adjankt Karel Mayer z Nechanic,p. vyše
třojící soudce Zahálka v královéhradecké společ
nosti pro uvou rázovitosť a přímosťvšeobecně známý,

jmenován soudním tajemníkem při c. k. krejském
soudě v Táboře. Soudním sekretářem v Bradei Krá
lové stal se p. dr. Rudolf Kobn z Úatí n. Orlicí.

Úmrtí. V Prostějově zemřelprvní český sta
rosta z lot po době Hobenwartově, pan Karel Vo
jéček. Pocházel z boLaté měšťanské rodiny, které
slynala vždy ryzím vlastenectvím a dobročinností. Lé
kárník pan Karel Vojáček byl v době nejkrutší n'
mecké persekace věrnou oporou strany národní a po
razil konečně r, 1864 odrodilého purkmistra Zajíčka
a byl na jeho místě zvolen do moravského sněma a
r. 1892. stal se Zajíčkovým nástoprem na stolci purk
mistrovském,Za starostenstvíKarla Vojáčka vrá
ceu by banácký Prostějov zcela českému národu.
Svého času byl Karel Vojáček ostře napadán morav
ravskými svobodomyslníky, Jak velkým a poctivým
vlastencem však Karel Vojáček byl, ukázala jebo
závěť. Přes sto tisíc zlatých odkázai národním ústa
vům a spolkům a jmenovité Matici 46.000 21, Česť
badiž jeho památce V Praze zemřel v neděli p.
Vojtěch Hlava, majitel hotelu a realit a člen
Dratstva Národního divadla v 60. roce. Zvěťnělý se
vyšinol vJustním přičiněním z malých poměrů na velko
živnostníka, Jako takový podporoval štědře naše ná
rodní podniky.

Vysoké nenání cyriliské čímností.
Ct. panu Janu Maximovičovi, řediteli cyrilleké jednoty
v Golč. Jeníkově, dostalo ae vys. c. k ministeratvem
kultu a vynčování uznání za vzorné a horlivé pěsto
vání spěvn církevního a hadby chrámové a spolu od
měna 40 zl. Gratulujeme!

Dachovní koncert. Cyrillkájednotadie
cesní, podala o koncertu pořádaném %5.března důkaz
pečlivého výběru programních čísel a pilného jich
studia. Sachsova kantáta „Vzkříšení Lazara“ získala
mnoho prů.odem emyčců na živosti a průhlednosti,
Solistky al. Kulhánková a el. Novohradská zpívaly
partie sester Lazarových oduševněle, 6 naprostým po
rozaměním a známou u nich vyškolenou technikou
hlasovou. Dokázaly četně shromážděnému obecenstvu,
že Králové Hradéc nepotřebuje pro přednes solových
partií hledati osob vhodných v cizině; vhodnějších
representantek zajisté by ani nenalezl. Pau assistent

uard Troníček přivedl v obou eolech, jak ve Bet
hanií, tak ve sv. Áffe, svůj nvučný a příjemný hlaa
k úplné platnosti. Sbor dámaký nastupoval přesně a
evlóště se ma zdařil jásavý a mohutný konečný
bymnns: „Zněj věčný díků zpěv“, v němš jako o závod
se solovým zpévem sester Lazarových po způsobu imi
tace dík vzdával sa poslání Spásy a nebe, jež Larara
vzkřísila z mrtvých. Sbor tento na nás činil dojem
akladby Smetanovy, a proto tak nám, českým erdcím,
mile a známě zněl. V čísle 2. programu obdivovali
jsme se ohromnému rozsabu sopránu slečny Jeničky

nschovy a uhlazenému a modulace schopnému alta
sl. Anny Wůnechovy. Pan c. k. professor Václav Ve
verka z Prahy, jenž za vzácné ochoty sám nabídl se
k spoluúčinkování, překrapujícím způsobem přednesl
svůj part s duetta „Stabat Mater“ od Musila č, VIL
Jeho krásný a nanejvýš příjemný lyrický tenor, do
nejmenších odstínů propracovaný přednes a přirozená
výslovnost dodaly celému dachovníma koncertu zvlášt

ního lesko, upopřály obecenatvu příležitost ku velmicenné a nmělecké pochontce. Jak jsme se dozvěděli,
pan professor slíbil v nejbližší době opět nám něco

pemplaci a tu se těšíme, če program pro něj volenbude větěí a bohatší. V čísle 3. v oratoriu „av. Afra“
od Mettenleitra plné chvály zasluhuje representantka
sv. Afry. sl, M. Pětioká. Pro zvláště milý a něžný
timbr byl její hlus pro představitelka sv. Afry jako
stvořen. Bude-li slečna dále pěstovatiumění zpěvní,
čeká ji atkvělá budoucnost. Zvláštěse jí zdařil hu
dební recitativ, Předetavitelky družek av. Afry elečay
Holebachovy, dále slečna Tíchá, jež převzala solovon

partií za el. Kupskou, pan zems onepektor V. Buriánek a p. pokladník É.Fiala, jakož i mužský sbor
rhoatili se svých úloh velmi čestně. Koncertní křídlo
ke koncertu propůjčené ct. firmou A. H. Lhotovou či
nilo čest firmě své. Průvod na harmoninm obatara)
dovedně p. E Hájek, u klavíru vystřídali se známí
umělci pp. prof.Konvalinkas Wůnecb. Koncert poctil
návštěvou i Bisk. Mílost nejdůatojnější Vrchní Pastýř,
vys. důst, p kapitolní děkan s některými členy vep.

důst. kapituly p. mfatodržitelakýrada Šolta a jiní bod
nostáři a kromě četné intelligence domácí mnoho hostí
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Stejné zájmy hospodářské, stejné právo národní

hů a Němež.

Dr. Karel Matuš, vynikející bývalý poslanec
strany staročeské a nynější řiditel Zemskébanky
uveřejňuje v čís. 4, výtečné Vlčkovy „Osvěty“ důle
šitý azajímavý článek: „Politické cesty a snahy“.
V úvadě praví: „Zabezpečiti sobě trvale národní
existenci svou všemi prostředky, kterými vládne,
toť samozřejmé právo každého národa, jenž vůbec
spůsobem sobě vlastním žíti chce, a 8 právem
timto shoduje se povinnost zástupců lidu, aby opa
třili vše, co účelu alovžiti unůže“. V první polovici
tohoto století obraceli čeští vlastenci pozornost
pouze ku vzkřísení českého národa, kdežto po r.
1848 snažili se dobyti práv politických a státo
právních. Dr. Mattuš pojímá stejně polítický národ
český t. j. stejně oprávněné Čechy i Němce jako
jsme to učinili v minulém čísle my a pokračuje

„Dějinný postup v oživení národního vědomí
a utvoření programu státoprávního sám ukazuje,
k čemu nejprve třeba obráliti zřetel a co koneč
ně je výsledníci politického snažení; poměr pek
obou národností jasně na rozum dává, že doBuže
ní nejvyšších cílů nejinak než dohudou bude lze
dosíci Kdo ovšem soudí o konečném výsledku
politických bojů dle dnešního postavení bojujících
strap, kdo rozhodnému vetu (zákazu, nepovolení)
našich německých krajanů proti aktivování české“
bo státního práva přisuzuje větší váhu, než-li má
obvyklé popírání skutečností v sookromých spa
rech, ten jen skepticky dovede poluížeti na vše
cky ideály státoprávoí. Dávno však se již osvěd=
čilo dogina, že v politice slůvko „nikdy“ má cenu
velice pochybnou, i nestačí jen jím bojovati proti
suabám státoprávním. Z německého názoru o stát
mnohojazyčném, z principu kladiva a kovadlině
důsledně vyplývá pojem národa panujícího a státy
ního jazyka. V tom jedině je příčina popírání če
ského státního práva, neboť německý politik če
ský stát mysliti si nedovede jioak, než že národ
nost číselně silnější, stane se panující, její jazyk
jazykem státním a národní menšina -- třeba tak
početně, kulturně a hmotně vynikající, jako jest
německá v zemích koruny české, — že stane se
politickou a náradní pupelkou ve vlastním domě

© FEUILLETON..
- Vstalť jest!

Napsal J. Čáslavský.

U Nováků měli smutnou zimu. Již od pod
zima jim ležel nejstarší chlapeček a čím dál, tim
hůř. Snad ho ofoukla větřice, či ho kdosi ubranul.
Kdož ví? Ale obě nohy měl jednu bolest. Zvláště
pravá byla od chodidla ke kolenu bez kůže, téměř
živé maso a co nejhoršího, chlapeček nemohl ji
už ani natábnouti. Svaly pod kolenem zdřevěněly,
zkrátily se a hoch byl mrzákem. Dělali, co mohli
a co kdo věděl. Báby chodily a nlskovaly«, zaří
káva y, přikládávaly obklady studené, horké, mastné,
žabinec z potoka, maznou hlínu (jí), špek, ba
i ropuchu rozsekli a přiložili, — vytahuje prý
horkost — ale nic platno. Čím dál stejně, ba
hůře! — Pro doktora do města neposlali. Jeť to
daleko a stálo by to nejméně pětku krom hapa
tyky. A kdo ví, bylo Ji by to co platno! Když
ani starý Kopecký nemoci té nerozuměl, to už
něco znamenalo. A on přec každému dobytčeti
dobře uhádnul a pomobl také.

+ ».
Uplynula dlouhá — dlouhá zima. Ty šedivé

olověné dny jakoby bývaly přikovány a ty ukrutné
dlouhé noci přivázány. Tak dloubá zdála se. Ko
nečné zavrznul na souvrati skřivánek, slunce vy
skočilo, sníh roztál a jaro již táblo krajinou. Oba
lilo větvice jiv a vrb kočičkami a opředlo pruty
ořešin beruškami. Přilítla květná neděle a s ní
svátky velikonoční,

Co tu bylo po statcích shonu, co bflení, co
mytí a drhnutí, co šití a starostí, co pečení a bě
hánt! Z každé světnice musili vynésti harampátí,
stěny vybíliti, slámu z postele vyházeti, obrázky
omésti a podlahu a Javice odrhnouti. Ó jak jinak

svém. A přece dožili jsme se toho před dobou
nedávnou, že vášení publicisté němečtí uznali
totožnost zájmů zejména hospodářských v zemích
Sudetských t. j. českých. Ano, hospodářské zájmy
v zemích koruny české, zemědělství stejně vyvi
nuté, průmysl tvořící co do důležitosti, výrobnosti
a potřeb svou vlastol a zvláštní skupinu, hospo
dářeký poměr těchto zemí k ostatním a především
k zemím kornoy uherské, vše to činí vedle déjin
ného vývoje, národnostních poměrů a kulturoího
stupně z Čech, Moravy u Slezska jeden hospo
dářský útvar, který k vědomí své historické jed
noty, sloužící zároveň. společné obraně hmotných
zájmů, bude čím dále tím víra přiváděn tisní
bmotnou a roztoncími obětmi, jaké přinášetí mnef
Da prospěch toboto velikého celku, jehož nejdůle
šitější části sám ode dávna byl a jest. K tomuto
společnému vědomí a k důsledkům jeho dojíti
nelze, pokud překonán nebude mrtvý bod národ
ních sporů provedením dokonalé rovnoprávnosti.
Jedině tato do nejmenších podrobností provedená
rovnoprávnost zmaří tbeorii o rozdílnosti národů
země české obývajících a jich nestejností cennosti,
ona vyvrátí soustavu panujících a služebných
kmenů a otevře volnou dráhu k hájení a pěsto.
vání zájmů bmotuých, majících tak velikou moc
slučovací, jak veliká je rozlučovací moc náredvích
sporů. Pak teprve očekávati lze souhlas německých
krajanů k organisaci státoprávní, bez něhož každý
krok směřojící k tomuto cílí nemá významu vět
šiho uež-li kterýkoliv protest aneb ohrazení“.

Dr. Mattuš mluví pak o našich státoprávních
snabách v období 1861-1867, 1867 1871, 1871
1878 a 1878 až po naše dny. V době deklarace
byli čeští poslanci po tři letu zbavování mandátu,
když na vyzvání nejv. sem. maršálka — Němce
nešli na sněm, lid však volil houževnatě dekla
renty. Deklarace byla naším nejradikálnějším pro
gramem. Za Hohenwarta počalo se a námi jednati
na zákludě atátoprávním, ale lid byl rozhodně pro
obeslání říšské rady a vzdání se passivní politiky.
Pro obeslání říšské rady a pro aktívní politiku
horovali a lamali oštěpy Grégři a Karel Sladkov
ský. Tím přivoděna národaí roztržka, která nás
v letech 1674—1878 nekonečně poškodila. Do sně
mu vstoupili konečně všichni poslanci due 24, září
1878 — ovšem na základě státoprávního ohražení
a brzy na to do říšské rady. Otázka státoprávní

a když pootevřeným oknem profukoval vlažný
»dubnový«|

A v každé chaloupce na bílou sobotu pekli.
Chléb z výražky a z chlebové; buchty z pšeničné
a — hlavičku. Slepice nesly již a tedy se neše
třilo. Roztlouklo se půl kopy vajec, ostrouhala se
nějaká noha prasečí od masopustu, aneb se 2a
bilo nějaké nepodařené tele, přidalo se trochu
špeku a krupice, smíchalo se to, dalo se v pekáči
do pekárny a byla — hlavička, Zastupovala maso,
Beztoho je drahé.

Byla bílá sobota k večeru. Slunce hřálo jako
v květnu a na nebi ani obláček, A ticho takové,
že z daleka bylo slyšeti z polí skřivany a ze za
hrad pěnkavy a strnady,

Ve vesnici K. scházel se lid ku »vzkříšeníe,
Ó co tu bylo radostí, co tu bylo povídáníl Každý
měl néco nového, každý se něčím parádil. Kluci
nové čepice s modrými a červenými péry, cha
sníci nové klobouky a děvčata nové šátky a lěrto
chy. Vojáci na »felábu« vypínali prsa a ukazovali
na nich červené střapečky s chloubou jako jene
rálové, Salutuvali kamarádům a myslili, že se na
ně celý svět dívá, OJevšad hrnuly se davy k ma
lému kostelíku venkovskému.

I od Nováků šli všickni na vzkříšení, jen
Novačka zůstsla doma. Měla smutné svátky. Svět
nici vybílila, všecko omyla i pečivo upekla mpřec
byla smutna. Pětiletý chlapeček ležel jí na posteli
jako lazar — snad mrzák na dosmrti. Sedla k oknu,
vzala »Nebeklíče, aby si v něm říkala, ale polo
žila ho zas. Nemohla, nijak nemobla, neviděla
pro slzy, V tom posvátném tichu svatvečera nějak
divně bylo jí u srdce.. Byla by hned hlasitě za
plakala, kdyby nebylo tam toho dítěte na posteli,
které dřímalu.

Rozsvítila mezi okny svíčičky a srovnala ze

Insert se počítajílevné. : DZ
Obnovavychásí © pátek o poledne. | V. Ročník.

vatoupla do pozadí Teprvé po drnbé národní roz
tráce učinili v září r. 1889 oba Gregři opět návrh
na podání státoprávní adresy, ale státoprávní otáz
ka v posledních 10 letech neposunnta do po
předí, naopak čli jsme po cestě etapové zpět a
jsme státoprávních ideálů vzdálenější než-li kdy
koli dříve.

Od roku 1861—1888 se program a taktika
strany staro- a imladočeské nelišily, vyjímaje epi
sodku z let 1874 —1878. Strana staročeská usi
lovala ©změnu volebního řádu, provedení rovného
práva a zájmů osvětových a bmotných a v tom
siněru, jak připouštěly okolnosti, kráčela k cíli
krok za krokem. V té příčině uvádíme jazykové
nařízení Stremayerovo a Pražákovo, změnu voleb
vího řádu do říšské rady (získali jsme 17 man
dátů velkostatkářských a 3 za obchodcí komory
jen v Čechách), českou universitu, rozinnožení če
ských škol středních, zřizování českých škol od
borných, zřízení české akadewie pro vědy, Bloves
nost a umění, zřízení zemské banky atd. V náro
dohosponářském ohledu byla bobatá sněmovní
činnost zvláště v letech 18843—1888, tak že žád
vou periodu jinou nelze 8 ní rovnati. Činnost tato
na sněmu i na říšské radě vazvaná politikou drobtů
či etap.

Strana slaročeská snažila se dále o rozšíření
zemské samosprávy. Tato získala zavadenímokres
ních zastupitelstev, kterých Moravn i Slezsko po
strádají a též pravomoc sněmu značně rozšířena,
Zavedením přímých voleb do říšské rady přímo
z volebních okresů poškozeny zájmy říše i zemí,
protože mnozí poslanci provozují na říšské radě
jen okresní politiku a nedbají vyšších zájmů cel
ku. Zemské zřízení v $ 18. stanoví pravomoc sně
ma přesně a tu praví dr. Mattuš:

„Autonomie zemská nenachází se v poměrech
normálných, neboť vidíme, ať je doba zasedání
sněmu kratší či delší, že se tento zákonodárný
sbor z uejvětší části zabývá záležitostmi, které
před moohými lety a na jiném místě byly rovná
ny k draní peří. Také zemský výbor zahrnut jest
vedle vážných věcí spoustou malicherných záleží
tostí správních a lokálních. Kdyby ne využilo v
plné míře kompetence sněma vedle platné ústavy,
přibylo by sněmu i zemskému výboru tolik práce,
že by sotva bylo lze ji zmoci u ustupovaly by 1
míře ještě větší nežli dosud věci drobné, velikým

řepy vvřezané svícny, Tak klekla k lavici na zem,
hlavu dala do dlaní a slzela po tichu. Ve světnici
bylo jako po vymření. Jen tikot hodin a oddy
chování spícího chlapečka rušilo mrtvý klid.

V tom ozval se z věže hlas zvonku a hned

na to padla za chalupou z hmoždíře rána jedna,
pak druhá, pak třetí,

Chlapeček se probudil a uděšeně se díval
kolem sebe,

»Maminko, jste tu?«
"Co chceš, dítě?!«
"Co jest to maminko za rány? Já se bojíme.
»I neboj se dítěl Víš, to velebný pán v ko

stele zazpíval právě: «Vstaif jest této chvíle Pán
Ježíš« a oni venku z radosti nad tím střílejí«.

»Maminko, Pán Ježíš že vstal? Ó viďte, já
vstanu taky a budu zdráv, viďte! Vždyť vy jste
mi povídala jednou, že až bude jaro, že tuky
vstanu. A teď jest jaro, viďte, vždyt Pán Ježíš
vstal!«

Matka byla touhle řečí chlapečkovou celá
pomatena a nevěděla, co má odpověditi. V tom
zahlaholly zvony a bylo slyšeti píseň. Průvod
»vzkříšení« bral se z kostela po návsi k Novákově
chalupě. u

»Maminko, prosím vás, co to zpívají«
»To zpívají, že Pán Ježiš vstal a jdou s ním

po návsi«.
»Prosím vás, pomozte mi, já bych to rád

viděl. Snad Pán Ježíš taky udělá, když vstal sám,
abych já vstal taky«. o

A chlapeček žebronil tak dlouho, až jej No
vačka vzala, donesla k oknu a posadila na klín.

Oči jen jiskřily a zrovna hltely všechnu tu krásu
venku. .

»To jest to krásné, maminko, podívejte sel«
A chlapeček div rukama netleskal.

Napřel šli děti, pak chasníc', pak muži, pak



érům rol Stručeč řadím návrhy jeho, jak
-om je za sebou pronesl: 1.) Poněvadě nd svépomoci
-v době nouse neřre n čeho vydatného očekávati, nechť
semě a stát ve postarají o náležité odborné vzdělání

kého dorostu. Za tím účelem je potřebí upra
viti na venkov. školách vyučování aspoň v po-ledaím
ročníku budoucím potřebám mladého rolaíka pf.měřené.
Aby pak mládež po venkově od spustlosti a neúcty
k učiteli, jako se to nyní děje, byla odvrácenu,na
"vrhuje za čivého soublesn přítomných, aby se znova
zavedly „opakající hodiny“, jichš povinna by byla
mládež do 16. roků se účastniti. 2 ) Aby veškeré dlahy
bypothekární přeměněny byly na hypotheky nerypo

telné, které se mají znenáhla umolovati Země by
to umořování sama vzala do své eprávy: anížila by
úroky na běžný úrok bankovní (3), s-ostatním by
ee umořoval vydlašéný kapitál, takče by cslá vyva
sovací splátka umořena býti mohla za 40 —40let. 3.)
Natno zřídili nacená epolečenstva rolnická, která by

. se starala nejen o odbyt, nýbrž i o nákap obilí, jakož
i o podniky průmyslové rolnictvu té neb ové krajiny
prospěšné. 4.) AČ sníženy jsou daně, avláště všsk

- pokudmožno, nechť oníšeny jsou přirášky; necht
vláda stanoví, aby odpadly poplatky z převodu div
ností rolnických. 5) Nechť renkovaké dívky před 20 r.,

. jinoši před 18. rokem nesmějí býti připuštění ku
racím v továrnách. 6.) Nechť dělnictva zemědělskému

- (čeledi a ovéem I — hospodáři) dostane se
jišťování v případe úrasa. 7.) Žádáme přísnější zákon
a přísnéprovádění jebo, by rolník složbodárce proti
ně čeledi nebyl bez obrany, jako tomu namnoze vydán
jest, en závisí není od libovůle slažebných. 8 ) Poctivá
čeládka zaslahoje odměny na útraty státu, za ově
domité sloužení její n as stát postará i o podporu
ve stáří. v.) Aby rolnictro české moblo držeti stejný
krok s cisinom v hospodaření, nechť mu stát umož
oje slipendiemi cestování, aby shlednuvše lepší spů

y hospodářství v cizině, stávali se rolníci v do
mově pionéry svelebení statků a šivností. 10.) Kar
tely boďte srašeny. 11.) Baďtež e pomocí statu zří
sována obilní skladiště po spůsobu barorském. —
Všech těch 10 prvních návrhů je prorolnictvo vůbec
pro tento čas nedosašitelno asi tak, jako onomu Tan
talovi bladovému v posvětí ona jablka, po kterých
jakmile sábl, se mu čtveráckyuklidila. Po věsobecném
Úsudka máli býti rolníka spomoženo, musí to být zas
jen: pomoz si sám! Zdá ne, že poslední návrh p.
ředitele t. sřízení okresního obilního skladiště v Žam

«berku nebo v Kyšperku by se dal provésti, zvláště
nyní, kdy vláda poskytuje saačnou subvenci na zaří
sení nějakého závodu ve prospěch chudého kraje na

čeho K6 dojde ta myšlenka náležitého poronumění!
Je už opravdu čas pomýšlet na záchranu; vody uš
máme plné boty, ba už teče na krk, pozdě by bylo,

- aš bychom si ji nechali přijít do úst! — Ze schůze
nekořské a ze všech achůzích rolnických vysvítá, de
a tím liberalismem českých advokátů — vůdců národa
ve Vídní i doma to jde a kopce. Liberalismns stavy
rozbil a po létech smutných, na zkušenosti však už
dost bohatých, sahá rolnictvo po orgenisovánístavu|
Bolnictvo sáhá po zásadách vytčených v programu
křest. sociálním rolnickém, vydaném dp. Vrbou. Rol
nící kupujte a čtěte Vrbův spis „O zachování stavu
rolnického“. Dostati jej Izs v Cyrillo Method knih
kupect( v Praze (200—II) zu 1 zl. 20 kr. Spis ten
ať neschazí v knihovně žádného rolníka nvědomělého!
— Panu řediteli Baurovi vzdáváme tímto srdečný dík.
Jeho snahém zdař Bůh!

Z Eychmova m. H. Město naše slynalo
kdysi zámožností a k nejbohatším sousedům čítáváli
se vždy rychnovětí sonkepníci, jejichž výrobky těšily

-8 pro svoji solidnost největší přízni obecenstva v
-chách i na Moravě. Převrat, který v soukennictví
způsobila moderní velkovýroba, dotknul se těžce na

ch řemelnických souhenníků. Jeden bynul ze dru
hým, kdežto liberečtí továeníci se svojí strojní výro
bou opanovali skoro veškerý soukennický trh v
chách. Jubilejní výstava r. 1891 v Praze pořádaná
ukázala opět českému lidu, že český soukennický
průmysl) nezanikl, če ješté — byť i v menších roz
měrech žije, a že dosud udržel se v Rychnově a v
Humpolci a že i v jiných městech českých, jakž takž
živoří. Heslo: „Svůj k svému“ docházelo většího po
wšimnutí a tak poznanáhla dochbázelepověimnotí vět
šíbo sukna rychnovská a humpolecká. Rozkvět české
ho soukennického průmyslu byl by zajisté ještě větší,
kdyby čeští odbšratelá kupovali sakna od českých
soukenníků, jejichá výrobky se libereokým a brněnským
výrobkům úplně vyrovnávají. Větší podpora čsských
konsumentů bude nejlepší zárukou nového rotvoje sou
kennictví v českých městech naší vlasti, větší přízeň
obecenstva a větší odbyt jejich výrobků umožní če
ským mistrům a továrníkům soukennickým, aby zá
vody své upravovali a rozšiřovali moderním potřebám

-a požadavkům přiměřeně. Český lid uvítá zajisté
s potěšením zprávu, že v Rychnově n. K. ustavilo ae
první strojní drušetvo oopkenníků, a deko
-nalo ve“středu dne 23. března t. r. poradní schůzi o
zahájení činnosti společenstevní. Družetvo učinilo ai
svým úkolem etarati se o povznesenípříslušníků ře
mesla soukennického, © zdokonalenívýrobků strojo
vých provozováním soukenictví ve vlastních neb na
jatých místnostech a pečovati o dobrou pověst rych
novských suken. Členem společenstva může se státi
každý, kdo složí závodní podíl obnášející 80 sl. Dosud
přihlásili se za členy společenstva pánové: JUDr. Jan
Smrtka, starosta města Rychnova, ředitel tkalcovské
školy Kalendovský a kandidát adrokaaie JUDr. Jind.
Štemberka, sb soukenníků pak pánové: Alois Král,
Jan Horák, Antonín Jelínek, Jan Grosmut, Jan Bal

-ear, Josef Fiala, Josef Kalvach, Jan Kocián, Jan Va
-šata, Jan Alina, František Hanousek, Václav Šmika,
Patric Kalvach, Vojtěch Koláček, Ferdinand Balcar a
František Balcar ml. Do představenstva uvolení byli
pánové: Alois Král za ředitele, Antonín Jelínek za
pokladníka a Jan Balcar za kontrolora, do dozorčí

rady pak pp.: Jan Grosmut, Josef Fiala, Josef Kalvach, Jan Kocián a Jan Vašata. V poradní schůzi
usneseno vystoupiti co nejdříve před veřejnost w vy
-zváním k upisování členských podílů a uvažováno
také o obeslání krajinaké výstavy v ČervenémKostel
<i. Nepochybujeme ani dost málo, še družstvo toto
bude nejenom rychnovakými soukenníky pochopeno,

nýbrž de také ostatní českou veřejností bude po'po
rováno, jak toho plnou měrou zaslouší, Vidíme, jak
český průmysl na všech stranách Němci jest rneuzná=
ván a boykotován1 nadějemese toho, že aspoň čeští
odběratelé budou míti smysl pro domácí průmysl.
Poslouží tím nejenom naším soukenníkům, nýbrž pře
dovším sami sobě Povznesení temesla soukennického
jest pro Rychnov takřka divotní otázkou, tak že nové
dražstvo masf býti ve svém podnikání podporováno
co nejúsilovněji. Našim eoukenníkům pak oaskytá re
ade přílešitost, aby dokázali, že mají smysl propo
třeby a ducha čssu; kdyby sami sebe opustily, ma
seli by jen také sami na rebe naříkati. Zájemjedno
tlivce mosí ustoupiti stranou a každý musí míti ns
sřeteli povanesení blahobyta celého stara. Přejeme
pronímu ostrojníma drušstvu soukennickému všeho
daru,

EZ Lockemie. Dne 19. března t. r. pořádal
spěrácký spolek „Svatoplak“ zábava, která se zna
menitě vydařila. Četné obecenstvo bavilo ee při bo
hatém programu, o nějž sjednali si také zásluhu ně
kteří páni členové, kteří nešetříce oběti zdaleka se
dostavili Neprospělo tedy zrazování některých členů
jedním „vzdělavatelem osvětovým“, který po
výčepech láhvového piva členy epolka ostouzí a zra
suje je, aby jen nešli zpívat, až ndp. biskup k nám
přijede. Badili bychom tomu „vzdělanci“, aby si ra
ději motl před vlastními dveřmi, anebo ještě lépe ře
čeno, aby vymetal, kde má a zpěvácký spolek, který
jema nejmenšího příkoří nečiní, nechal na pokoji.

Z Čáslavi. Schůze voličů konala se v neděli
odpoledne v Čáslavi. Dr. Herold dotknal ae ve své
řeči časové otázky, upraví-li vláda jazykové poměry
v Čechách jasykovým zákonem, vydaným na základě
článku 14. či nenpraví a kterak zachovají se k tomu
poslanci mladočeští. Řečník prohlásil, že chystaný
sákon jasykový vůbec není ani formulován a poslanci,
kdyby různé projekty nabýraly určité formy, o nich
nepokrytě se vysloví. Tolik ale jest prý jisto, že pro
poslance české jen takové upravení jazykové otázky

ť přijatelné, kdyš při zachování jednoty země jazyové rovné právo bade výslovně provedeno, aby ja
zyky v celé zemi jako jazyky zemské uznány byly a
kdys provedení rovnoprávnosti stane se ve všech ze
mích koruny české dle stejných spravedlivých zásad.
Naprosto není prý správná výčitku, jakoby sněm český
nemohl se dotknonti žádné důležité a politické otázky.
V příhodnou chvíli otázka česká v celé své síle a
svém významu na sněmu království českého v tomto
zasedání atane se předmětem sněmovního jednání.
Poslanci čeští chtějí cestou politiky praktické (?) ko
nečaě dosábnouti velkého cíle, aby národ český ve
své vlnati byl avéprávným. rovnocenným, politicky avo
bodným, kalturné povzneseným a hospodářsky silným.
Pokrokář pan dr. Sobotka prohlásil, že jeho strana
chce, aby politika česká vedla se v dochu státoprávním.
Vzdor jeho řeči voličové vyslovili poslancům neobme
zenou důvěru. Pan Herold obával se zcela zbytečně,
že, bude-li ne dělati politika stavovská, kterou hájil
p. dr. Sobotka, ziskají socialisté a klerikálové. Nu, ty

první podporoval nejvíce on a jeho strana a kleriká
vali by zájmy výrobních tříd českých, — Vposledním
zasedání slav. zastopiteletva zvoleni byli na návrh

Pan parkmistra za čestné občany královského městaáslavě páni: Dr. Kaizl, ministr financí, Dr. Herold a
Pacák, poslanci Dr. Podlipný, primátor pražský, B.
Pavlíček, dvorní rada a Dr. Rezek, odborný chef, oba
poslední v ministerstvu kultu a vyučování. Stalo se
to pro zásluhy, kterých aj zmínění pánové získali o
plnění různých požadavků obce naší podporováním
jich na místě nejvyčším a hlavněo sestátnění a roz
šíření zdejšího gyinasia. Čestnédiplomy budou jim
zvláštní depntací odevzdány. -— (Osobní.) Pan Frant.
Procházka jmenován byl správcem zdejšího poštovního
úřadu. Obecenstvo přivítalo toto jmenování s neta
jenou radostí, neboť v p. Procháskovi poznalo maže
výborného s úředníka velmi charamautního. Gratuln
jeme z plna srdce.

Z Jaroměře. (Kousek národní jedno
ty). V sobotu 25. března konala se v Jaroměři schůze
delegátů okresní hospodářské záložny, ve které mělo
se odblasovati, že čistý výtěžek záložny (něco přes 3
tisíce zlatých) věnaje so po 3 leta na zřízení obilního
skladiště v Jaroměři, V nynější době, kdy podobná
skladiště rostou v Německu jako honby po dešti ku
prospěchu rolnictva, byla tato schůze a usnešení její
dojista na nejvýš časová a potřebná. A hle, co se ne
stalo? V okresu jaroměřském jest několik obcí ně
meckých. Vezdy dobřísousedi Němci dostavili se do
této achůsa do jednoho ahlasovali proti zřízení skla
diště. A Češi? Někteří vůbec ani nepřišli, poněvadž
ze cestu nevyplácela medióta, a jiní, zejména ti „ze
zlatého prutu“ hlasovali — s Němci. A tak návrh na
zřísení obiloího skladiště v Jaroměři padl většinou 2

lasůt! Němci prý si ařídí svoje skladiště v Žírči a
ži bez pochyby nepotřebují ničeho, O nepěkná vlast

nosti českého rolnictva| tvé jméno jeat nesvornost!
Doufáme však, že čilý a obětavý poslanecza Jaro
měřsko p. Jaroš nedá usnouti myšlánce zřízení obil
ního skladiště v Jaroměři a že co nejdříve uvede ji
zase na denní pořádek

Z Rostok. (K regulci Metuje'. Vpondělí
přibyla do Prahy deputace z okresu jaroměřského, ne
stávající s pánů: Kavalíra s Roztok, Lánskýho s Ja
roměře, Rejchrta ze St. Plesn a faráře Uhlíře u Jese
nice, žádajíc c. k. místodržitelství, aby stalo se již
komečněrozhodnatí o regalaci Metuje. Předběšné práce
jsou vykonány, subvence povolená, každé chvíle může
we přikročititedy k dílu. ,Z místodržiteletví odebrala
se deputacedo zemské sněmovny.

Z Mlšťoval. Dosah Raiffeisenovychzáložen
dochází v našich obcích většího hprozamění. Opatřiti
našemu venkovu levný úvěr na výhodné a potřebné
zařízení hospodářské ber větších vedlejších nákladů

v prdí čas, musí býti přáním všech lidumilů Venkovského živnostníka a roloíka vykořisťoval dosud,
kdo mohl. Přání a stížností rolníků nedbáno, rolník

pý snese všecko jako ta vrba, která Čím více 86 oseúvá, tím větší praty prývyhání. Pozemkové, zálo
ženské a spořitelní knihy mluví ovšem ač příliš vý
mluvně a zřetelně, že stížnosti rolnictva na veliká

se nesmí spoléhati na nikoho, nýbrš hlavně na sebe
a svépomoc. Z té příčiny má záložun Raiffeisenora
téš u nás vstoupiti v život.

z Čeraiiova. Členovékatolickénárodníjednoty pro Černilova okolí súčastní ee 10tiletého jn=
biles bratrské jednoty královéhradecké a dn> s. dabna
t. r. sejdou se ráno 0 B. bodině u nových měšťanských
škol královébradeckých, odkodž společně půjdou k
Adalbertinum. — Dne 9. dubna přednášetí bude v Divci
odpoledne o 9. hodině v hostinci panaJ. Mrdka vdp.
dr. Domaby* o zavedení a působení křesťanství
v Čechách.

Z Jlčíma. Cyrilská jednota zdejší provedena Velký Pátek o 4. hod. v děkanskémchrámu Páné
tyto skladby: 1, Mik. Gomolka, žalm 77. (verš 1.—8.)
pro smíš. sbor. 2, G. P. Palestrina: „O dobrý Ješíši“
motetto pro smíš. sbor. 3. Fr. Boselli: „Klaníme se
Tobě Kriste“ motetto pro smíš. sbor. 4. Fr. Witt:

„Křídová ceste“ v překadu rof. Ferd. Tomka (zastavení I., IL., JIL., IV., V., IX.,XI., XUL, XIV.)
smíš. sbor. 5. Večerní píseň „Slunce sa horu zapadá“
pro mužský ebor ze sbírky „Hadební památky české“,
vydané J. L. Zronařem. Sbory tyto řídí vesměs p.
Frant Jirásek, ředitel kůra.

Z Proseče. Srato-Josefskájednota katol. ji
nocbů a mužů v Proseči pořádá ve spolkových míst
nostech dne 4. dubna 1839divadelní představení: cí
kánka a její děti, Obraz zo života ve třech jed
náních od El. Peškové. Začátek o půl 3. hod. Čeny
míst obyčejné. Školní děti nemají přístupu.

Z Dobalie Neunavníochotnícidohaličtí,kteří
před 4 týdny sehráli namáhavné drama Román mladé
vdovy, překvapili nás v neděli dne 19, t. m. Štěchovou

moderní veselohrou „Ohnivá země“. K sehrání to
hoto kusu vybrány vesměs první síly divad. jednoty,

čímž souhra byla bezvadná. V první řaděmusímefatulovati p. Pacákoví ku zdařiléma sehrání úlohy
Cábala a panu Brožkovi, který v úloze Pazdery
svou jistotou na jevišti a přirozenou hrou si získal
našeho úplného uznání. Rovněž úloha dra Landase
nemohla býti svěřena lepším rakoam než p. Chlum
skému. Pan Kolhánek v úloze cyklisty Jerce uká
zal veliký pokrok na prknech divadelních proti pře
dešlému představení. Úloha Nespora podána p. Rů
žičkou s náležitým parkmistrovským kombasten.
Nejmladší náš ochotník p. Sedláček provedl úlohu
Haviáka dobře tu a tam echází mu ještě trochu živo
sti na jevišti, kterou si zajisté brzska osvojí. Z
chotnic na první místě aleč. Mař. Horáková úloze
Kateřiny ae líbila. SlečněTykvanové úloha Vlasty
se zdařila — tu a tam pouze měla přidati více pře
tvářky a živosti. Uloha Františky provedena slečny
Zděnkou Kulhánkovou velmi obratně, Celkovou
záslobu o tak zdařilou souhru přičísti dlužno jedna
teli div. jednoty p. uč. Česákovi, který tentokráte
režisóra zaetapoval. Ku konci projevnjeme savépřání,
by divadelní jednota v Dohalicích ve svém programu
dále zdárně pokračovala, — Záložna Raiffeisenova
v Dohaličkách začala teprve 8. března činnost, ale
již nyní má 1.200 zl. vkladů a tolikéž půjček. Z vkladů
platí 4 a půl procenta a z dluhů 5 procent. Občanstvo
vidouc patrné výhody Reiffeisenovy záložny, libuje si
ji a chová k ní plnou důvěru.

Z Červených Peček. V sobotu konala
čilá nade kat. jednota řádnou měsíční schůzi. Po vy
řízení denního programu zavedl redaktor Obnovy Fr.
Štábl z Hradce Králové rozhovor „o důležitých ča
sových hospodářských otázkách“. Uvedl, kde by rolafk,

řemeslník, dělník mohl sám sobě v hospodářské tíenipomoci, jak by mohl svou práci i výrobu lépe zpeně
žiti. Dále promluvil o sdružování dle stavů a povo
lání a vzájemné evépomoci, kde by společenetva, druž
stva stavovská mohla svým členům pomábati a pro
mluvil konečně o otázce, kde by mohla pomoci země
a říše. Zmínil se o prospěchu četných hosp. a human
ních institucí, zmínil se o ústavech pojišťovacích, o
rakonsko-nherském vyrovnání a o hospodářské práci
na českém eněmu. Dp. předseda řečníkovi poděkovul
a vyzval přítomné, aby se spolek súčastnil jubilea
jednoty kat. tovaryšů v Hradci Králové.

„Váš domov“, oblíbený a nejlacinějšíčeský

obrázkový čtrnáctidenník zábavně pončný pro lid, nanějž lze se kdykoliv předplatiti na adressn: „Náš
Domov“ v Zábřehu na Moravě. Předplácí se poloročně
jen 1 zl. 80 kr., celoročně 3 zl. 40 kr. i a poštou. —
Právě vydán ročníku VIIL sešit 6 s tímto zajímavým,
poučným a rozmanitým obsahem: Filip Zuri, poslední
prelát velehradaký. Životopis. Napsal Jan Vychodil.
— Mariánský mlýn. Napsala Vlasta Pittnerová. — Na
Slovensko, Črty z výletu po moravakém a uherském
Slovensku. Napsal Jan Kř. Malota. — V zajetí. Dě
jepisná črta. Napsal Alois Dostál. — Hry dětíslez
ských. Podává Jan Vyblídal. — Maria Magdalena.
Povídka ze života epolečenského. Napsal Frant. Va
loušek. — Dále uveřejňuje básně, směs, zrnka pravdy
a přísloví, žerty a vtipy a vyobrazení.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 24. března 1899. 1 hl.

přenice zl. 7-30 ač 780, šito sl. 5-40 až B-70, jedmena
4 30 až 5-70, oven zl. 3-80aš 810, proso ul. 430 až
4-80 vikve sl. 450 aš 610, hrachu zl. 750 až 950,
čočka sl. 11:00 až 14'00, jáhly zl. 9-00 až 900, krap
8:50 až 21:00, bramborů zl 110 až 130, máka 19 zl,
lněného semene 8'35 sl., 100 kg. žitných otrup 5-50 ul.,
1 kg. másla derstrého 110 rl., 1 kg. sádia vepřového
0-88 al., 1 bg. tvarohu 0-14 sl., 1 kopa zelí 000 ul.,
1 kopa kaposty 00 zl, 1 bl. cibule 160 al, 1 kopa
drobné zeleniny 060 sl., 1 bl. mrkve 080 al.

(Zasláno.)

Druhá volná konference spojených vikariatů Krá
lického, Lanškrounského, Rychnovekého a Kosteleckého
konati se bude v úterý velikonoční o 10. hod. v Ky
šperku. Na programujest 1. zpráva o výsledku uene
šení prvé volné konference v Kostelci, 2. o tisku, 8.
o katal, spolcích a 4. zkušenosti z Duchovní eprávy.
Hojné účastenství jest žádoucí. Jos. Kaplan, b. vikář.



Sklad a výroba nábytka

FRANTIŠEK KNEPR

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

BW pérovky a žiněsky, VE
spony a sáslony do oken, bladké i sdrhorané dle

frano. způsoba. — 181
Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Dní i figurální na fugady, dále práce vnitřní
k výzdobě salonů kaváren, vestibulů std.

Výrobavšech druhů sádrových
soch svatých i evětských.

POPP 9000059050000
| Gognac S itelokéhovína, tříletý,1 liir

f ocného. .
Cognac 2123; "prrébo,šenilny, © ir po

SJivOVICÍ starou +lite po 80 kr

Borovičku pálenou z tatránských jelovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměře , .
blzí závodM zužitkovánířesých je

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
Nabízí dále sl. spolkům poprsí českých

* výtečníků za ceny nejlevnější.

Tamtéž přijme se

mřádný hoch E
do učení.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovonstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníma pasíř v Chrudimi

sed) hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zincené a atříbřené zněseručí
Vlastní výroba umožňoje veškeré objednávky co ne
levněji vyřídití. Platiti možno též ve lhůtách. Opravyj
snovuziacení a stříbření starších věcí vykoné se rychle8
sašlon se již svěcené se stvrkením Jeho biskupské MI
losti. Starý závod můj může ze vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporačuje še ted k za.
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborií, reli viátů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků ns křest, svícnů, paciňkálů, schránek na, Nejevě

tější, pstenek std. co nejvíce.

Starba varhan a výroba harmonií
závodu pana

Antonina Mólzra vedením Synův Kutné Hoře
Po dlouholetých zkušenostech nabytých v cizině

doporačujeme se ku stavbě varhan mimo sonstav kudelo
vitých, též stroje pneumatické a elektromagnetické. Mo
dell k nahlédnutí v závodě se nalózá. Veškeré opravy 8
předělévky se vzorně provedou. Doporačení po víceletém
užívání pneumatických strojů jsou K nahlédnotí. Harmo

nis vždy hotovájou na skladě. Cenníkya rospočty zdarmafranko. voje zánovní vyměněné varhany jsou na
prodej. O přízeň ct. duchovensva prosí

Králíci
"1" || itářníkoberceanglické

beranovité králíky zhotovují se dle pobřebných rozměrů v každé libovolné velikosti 27 měsíců st., párek 10 zl. vzorkovaných neb krětovanýchkoberců metrových, a sice tak, šefigura
V měsíců st., párek 8 zl. každého jednotlivého listu hoditi se musí ku vzoru listů ostatních. tak

že botový koberec ladný celek tvoří.Wp“prodá<
Ceny koberoů vzorkovaných,Frant. Machač,

které ku kobercům olfářním použíti ze, jsou následujícíkapian ve Žlebech.
Reberce manilevé, vkusné vzorkované, na obou atranéch 4 upotřebeo

65 cm. široké, metr 85 kr., 90 cm Široké, metr 1 £l. 44 Ur.
Koberec winěné, dvoustranné ve velmi vkusných, hvězdovtých vzorech

Paa

ni0-ka

násdatdod

V. Vacek
nAENzávod Mi * převládající barvě Červené, modré, bordenux, zelené, neb zvláště k úče

Šškolkářský A lům chrámovým se hodící .ť —== bacvy fialové ==—
v Pamět- E bs cm. úroké, metr « zl 10 kr

niku P) | Koberce tapestrové + pevným,šedým spodkem, vzorů krásných,'0e0s.
al BJ| jonových a k účelům zhrámovým velice vhodných 67cm široké metr t zl, 5- Kr.u Chlumce A Koberce plyšové, velice nádherné metr 7 zl. 60 až 3 zl. 50 kr.

Koberce jednobarevné bordeaux úplnéviněné,silné dvoustranné,bez
jakéhokoli vzoru 100 cm široký, metr z "zl. 25 kr.

Vzory koberoů ojtářnioh zasiiá na požádání franko

JAN STOUPA V PBAZE,
Václavské náměstí č 32. u) 3

Lk

nabízí pro zimat a jarní
ování stromy ovocné

ké i krsky, sazenice pro
živé ploty,křoviny ozdobné,
konitery, divoké| stromy

stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — „Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma.

LOTRŘE

M ADA DCaŇ AF SADOEDa CD 525 567G AA NE Aj—i M pok——lk A Je — = A

. +- M

eškeró původní Šicí stroje 4
„» pro domácnost a živnostníky

PEP* dodává pod 6-letoa zárukou, též sn oplátky "IM:.

VeSyltarechALBERT R. ŠŤOUR.AČ. (enty rim
Cestující se přijímají ma stálý plat i mapřovisi.

Aaa

P"

OMDBADCAE SMS
di > U

Neš nakoupíte |svýchpotřeb
| pro jarní setí

me-Žádejte©
(O

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 t litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
z apperátu teče, 1 zl. 50 kr,

Ceny ou ie franco nádraží Vys,Mýtoobsl 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.
OoBioBiroBboDoo Broohorib
AIOOODOXAOOOCOX

K stavební Salsoně,

Lesní inspekce v Týništi n. Orl. klade si
za Čest oznámiti, še v lomě na Dřížnách u Vo
jenic vždy v zásobě nalezají se *

plotny římsové, chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

v Týništi n. Orlicí v Častalo
vlcích a na Bědovicích.

Jakost a spůsobilostpro technickou po
třebu ploten zjištěna zkouškami pří c. k. te
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. sta
vebních úřadech státních a ušívá se materiélu
našeho u drah a u slavných okresních a obec
ních zastupitelstev.

Plotny neobvyklého tvaru buďtež u lesní
inspekce neb u správy lomu v Krňovicích p.
Častolovice za účelem včasného dodání laskavě
předem objednány.

Cenníky ploten hrubých ipravených jakož

áa„fehodů, ubrub chodníkovýchna požádáníe.

Lesní inspekce v Týništi n, Órl,

XIOCX

Dlabačovy české zákusky
json jakosti nedostižené ba). 25 kr., 50 kr,

Lomnické suchary
—— 1 kg 80 kr., 1— zl., 1930zl. —

Císařské suchary
1 kg 1980 zl.

Čajové zákusky
t kg 150 zl., 1980zl, 210 zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin, Novinkař
1 kg 250 zl.

Velkývýběreukrovimek ma vánoční
stromek krabice 1-— zl až 4'50 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, emlirovimek ku bo
stiném a pod.
PoštovnízásilkyAkrátdenněod5 sl. počínaje

franko stanice.
Zmílá

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

illustrovaný cennník kře

stanskéfirmy ;

. GRP“ Týž obsahuje veškeré ovocné 1 okrasné ý Jarma sasílá.
stromya květiny. =“ který se sdar

meckých.



okolí i dosti vzdáleného ne př.s Nor. Hradce Králové,
Čarnilova, Hořic, Bydžova, Ďabence, Holohlav, Stěžer,
JaHc, Jaroměře, Nechanic, Smific. — Předsedoví jed
noty p. prof. Dr. Mrštíkovi, a jejímu nennavnému ře
diteli p. J. Wůnechori ku cennému provedení kon
cartu vřele gratolojeme! Doufáme, še nyní tsto smo
butnělá jednota cyrillská v upomínku na skvěléexer
cicie cyrillské po'ádané loňskéhorokao prázdnináchi
letos o prázdninách nám připraví zas nějaký hndební

tek.
v Obnova, Osvěta lidu a volby do
okresního zastupitelstva. V čísle 11. ns
psala Obnova o volbách, kolika blasy byli jednotliví
pp. ka- dicátl do okresního výboru zvolení a pravila
jmenovitě: „Až na nepatrné výjimky prorázila kan
didátní listina starších členů okresního výboru. Pá
nové Zámečník, Bouček, Česák, Komárek, Ladrík u
Hojný byli kandidáti společní. Kandidáti oposice . . .
a sice ti a ti zůstalí v menšině a ku konci, že byl
proti panu Horákoví při druhé volbě zvolen kandidát
oposlce, p. Václar Prokeš 46 blasy. Zvoleno tedy 6
kandidátů společných, 1 kandidát oposice a 11 pánů,
které kandidovalt staří pp. starostové a volitelá . ...
Kandidátům oposlce škodilo asi nejvíce, že vedení
oposice sl osvojili pánové Jonef a Jan Janští, znamí
radikálové z V. Bělče, kteří se řídí komandem pánů
bradeckých z okolí „Oavěty lida“. — Co „Obnova“
nepsala, jest pravda, s oa pravdě také trvá. Známý
pisatel tvrdí však v „Osvětě lida“, že referát Obnovy
byl tendenční a že oposice chtěla rozbiti železný krab.
„Vlak prý nepovedlo se to,jásá opočestná „Obnova“
aby oposice zvítězila a to jen proto, že ti polestní
radikálové z Bělče byli v čele“. — Tu v „Obnově“
nestálo, „Obnova“ pranic nejásala, j( ani nenapadlo
napsatislova: „počestní“ rádikálové z Bělče“,
Když ui p. dopisovatel „Oavěty lidu“ tak hodně po
belvituku byl zhroutil a zfolšoval zprávu „Obnovy“,
kroutí farizejsky očima a tvrdí, že „řádky Obnovy
jsou překroucené a nesprávné, že pro „Obnova“ ne
platí patrně 8. přiklzání boží. — Po těchto slovech
hlásá dopisovatel „Osvěty lidu“ své čisté helvitské
evangelium. O ogitacích a štvavých jízdách a řečích
panů Janských není tam ovšem ani slovička, sni 66
tam nemuká o tom, jak páni volitelé byli zrazovám,
aby nechodili do Grandhotelu v deu volby atd. Páni
Janští se jen omlouvají, že by oposice nebyla lépe
dopadla, kdy by oni nebyli stáli v její čele. Faktum
je, že by pan starosta z BRozoěřicJosef Fejgl byl
svolen do zastupitelstva, a bylo to žádoucno, neboť
byl v původní kandidátní listině strany v okreau dosud
vládnoucí. Byl by také zvolen býval mnohý jiný, ale
s kandidátní listiny byli posléze vypuštění právě jen
proto, že páni Janští se neuznávají za vhodné lidi
k spravování veřejných záležitostí a jmění okresu.
Jsou mimo to povahy prudké, vášnivé, v slovech ne
vybíraví a okvapení. A mimo to: kdo nedovede pora
diti a posloužiti sobě, ten sotva se hodí za vůdce a
rádce celého okresu, neboť tu se jedná čusto o veliké
tisíce a velké podniky, při uithž třeba velikých zku
šeností a znalostí věci. Agitace panů Janských jest
rázu osobního a postrádá věcných podkladů. Popi
rá-li p. Janský, že jeho p. bratr a jiní Janětí neagi
tovali e nejezdili, tedy to není pravda. I dnes jezdí
a agltují a jmenovitě p. Janský ze mlýna agituje proti
panu Střemchoví a jiným. Kaudidatury pana Josefa
Ludvíka a Josefa Hojného mají pouze za účel roz
biti venkovské členy zastupitelstva, aby se z toho
mohli radovati a těžiti jiní. Pokud víme, p. Ludvík
nepropůjčí svého jxéna k rozbiti rolnictva a p. Hojný
vyjádří ne asi před volbou okresního starosty také.
Tolik fabrikantovi hodností a okresu,

Domky pro maloživnestniky. Když
začal rach volební v Hradci Králové, dostala se na
povrch otázka, postaviti podporou obce a země domky
a dílny pro maloživnostníky. Mnozí voličová oadávají
se v této příčině velice sankvinickým a optimistickým
názorům. Jeme zvyklí počítati se ekutečnými poměry
a s drenou skutečností, neradí budujeme zámky bu
blinovéna. základě fantasie a přání interessentů, Čím
podrobněji a důkladněji 80 vezme na přetřes otázka
postavení domků pro maloživnostníky, tím většími se
badou zdáti překážky a tím více bude ubývati fan
tasie. Ty hmotné podpory se také tak hravě nepo
hrnou, jak mnohý optimista si myslí, Zařiznjící výbor
konal v pondělí večer ustavující echůzi družstva in
terestentů ve prospěch postavení domků Živnosten
ských v Hradci Králové, Rokování v Živnostensko-čte=
nářské besedě bylo hlučné, brzy vážné, brzy veselé.
Rozhovor zahájil p. StanislavČervený, celá řada živ
nostuíků a poplatníků, Ve výboru družstva zasedají
odborníci právničtí, stavitelští, finanční, živnostenětí
atd. Družstvu a výboru přejeme, aby se mu podařilo
přemoci všecky překášky a provésti něco positivního

"8 pro veřejnost prospěšného.
Mléčné kakao (nový výživný nápoj).

V novinách všech směrů je plno insertů, v nichž za
drabé peníze odporučají se zvláště pro děti různé
moučky, tekutiny a výšivné látky. Za takovéto vý
robky pochybné ceny a provenience vyvážejí se z Čech
do ojsiny ročně tisíce, oož je patrným mrháním ná
rodního jmění, Oo jeme již vyvezli poněz za různé
pražené zboži, pastety atd. Co z nezdravých, zkaže“
ných všelijakých těchto „výživných“ látek povstelo
nemocí, co přibylo rodičům atarostíl A přece mámo
doma takovou možnosť a tolik prostředků, abyshom
vyráběly nápoje v každém ohledu přirozené, zdravé,
výživné a osvědčené a to z látek, o jejichž výživnosti
je každý přesvědčen, poněvadž jsou bez různých ta
jemných přísadek. Tak počela mlékárna v Mokro
vousích vyráběti v nejnovějšídobě mléčné kakao,
Pozůstává z čistého mlékaa z nejčistšího kakaa, tedy

z velmi výživných, zdravých látek a storilisuje se při
vysokém atapní teploty a příměřeném tlaku, aby se
stalo trranlivým. Mléčná kakao aterilisuje se v láb
vích a jest | po čtyřnedělním ležení na okladé velmi
obutné a zdravá, nestrácejíc pranic na své jakonti a
výšivnosti. Půl litrová láhev prodává se sa Bkr, Je
to tedy obnog vzhledem k výživnosti látky velmí ne
patrný a odporočuje se hlavně. k výživě dětí, které
mléčné kakao velmi rády pijou, protože je to nápoj
lahodný. Jakožto nápoj opotfebuje se mléčné kakao
borď studené anebo jen slabě ohřáté a přidá ae do
nápoje jen kosiček cukru. Je to tedy nápoj oejlaci
nější. V Německu jest mléčné kakao všeobecná za
vedeno a užívá se hlavněk výživědětí, Mléčné kakao
zašle se na objednání z hraběcí Harrachovské mlé
károy. Větší objednávky zašle správa mokroroueké
mlékároy (u Sádové) porozem.

Večírek Čelakovského nspořádají9.
dubna vlastenecké apolky náchodské. Program aka
demie jest pečlivé vybraný.

Jubileum cukru řepného. Průmyslců
kerný s výroba cukru z řepy slaví letos 100leté ju
bileam. Roku 1799 dne 11. ledna odevzdal řiditel král
praské akademie věd Fr. Karel Achard první pokusy
cakra řepného králi Bedřichu Vilému II. a spolu po
jednání o jeho výrobě, ve kterém praví, že tuato vý

robou otevře se lidetru nový promen výdělku a státnípříjmy se svýší. Hned čtyři dnyna to bylo nařízeno
pěstovati cukrovku ve velkém a konati ve všech pro
vinciích pokusy. V té době platilo se za cent cukru
200—300 tolarů. - Nyní byl ovšem doroz třtinového
cukra omezen a cakrovarnictví brzo v nové podobě
opanovalo celý kontiment.

Lučební kurs pro mydláře. Natech
nozopickém průmyslovém museu obchodní a živnostenskó komory v Praze uspořádán bude ve dnech od 24.
dubna do 8. května t. r. „lačební kar pro mydláře.“
Vyučování jest bezplatné a potrvádenná mi:uo neděle
od 8—1z a od 2—6 hod. odpol.Přihlášky dějí se u
ředitelství technologického musea listy přiblašnými,
kteróž řádně vyplněné musí stvrditi příslušné spole
Čenstvo, jemuž uchazeč přísluší. Přihlašné tyto listy
vydávají se v technologickém museu na ústní neb pí
semní požadání. Učastníkům kursu dostane se vysvěd
čení o návštěvě knrsu. Přihlášky buďtež podány ři
diteletví musea v Praze, Královská ul, č. 29 nejdéle
do konce tohoto měsíce.

Zvláštní vlak do Vídmě vypravísítra
v sobotu dne t. dubna a v neděli dne 2. dubna cís.

král. vs rakouská severozápadnídráha. Vlaky vyjedou dne 1. dubna z Poříčí v 6 hod. 11 minut večer,
z Čerreného Kostelce v 6 hod. 41 m. z České Skalice,
v 7 hod. 7 m, = Jilemnice v 5 hod 6 m. odpoledne;
z Oatroměře v G hod. 25 m. večer. Z Jičína ve 3 h.
42 m., z Nov. Bydžova v 6 hod. 50 m., z Chlumce
v 7 hod. 9 m. večer. Z Mittelwaldu ve 3 bod. 10 m.,
z Kyšperka ve 4 hod. 18 m., ze Žamberka atd. oby
čejným vlakem. Ze Železného Broda jede vlak o 5. h.
46 m. odpol, ze Staré Paky v 6 hod. 31 m. večer,
z Králové Dvora v 7 hod. 87 m, z Josefova v 8 hod.
26 m., z Hradce Králové v 9 hod. 3 m, večer, z Par
dubic v 9 08 m., z Chrudimi v 10 h. 6 m., z Chrasti
v 10 hod. 26 m., z Hlínska v 11 hod. 83 m. atd.
Z Poděbrad v 9 hod. 04 m., z Velkého Oseku v 9 h.
25 m., z Kutné Hory v 9 bod. 57 m., z Golč. Jení
kova v 10 hod. 38 m., z Něm. Brodu dne z. dubna
v 12 hod. 16 m. po půlnoci. Ceny jsou velice snížené.

Manifestační schůze českého uěl
telstva v České Skalici byla prý v sobota velice
bouřlivá. Páni učitelové byli nespokojeni, ponůradě
ani jeden z pánů poslanců se do schůze nedostavil.
K návrhu pana učitele Schuetra bylo prý poslancům
provoláno:„fuj“ a „hanba“.

Důstojnické platy budou dle „Reiche
wehr“ upraveny takto: poručík 840 zl, nadporučík
1.020 zl., netník IT. třídy 1.200 zl., setník[. třídy
1.500 zl., major 2.100 zl , podplukovník 2.600 a 8,000 sl.,
plukovník 5.600 zl, ročně — nečítaje v to služební
přídavky a bytné, ,

Moravský rozpočet na r. 1609vykozuje
schodek 6,543.029 zl.

eská spořitelna, jejíč výborse doplňuje
stále jen z Němců, koupila a zřídila nákladem více
než půl milionu zlatých pražský grandhotel pro atu
denty německé university neb techniky. Čechové uklá
dají sice nejvíce peníze do spořitelny, ale těm nedala
spořitelna nic, ač jeon potřebnější než-li němečtí stu
denti. Křiklavá tato nespravedlnost pobouřila nemálo
český lid a dr. Pippich podal na sněmu také návrh,
aby ká spořitelna opravila evé stanovy a jednání
dle cís. nařízení z r. 1844, V úterní schůzi českého
sněmu odůvodňoval sice návrh avůj věcně, ale tak,
aby se zdálo, že ae něco činí. Němečtí matadoři ve
sněmovně vědí, že se jim vlásek na hlavě neskřiví.

Zvěsti z východních Čech.
Z Nechanie. (Bouřlivá volba do řidi

telstva a výboru sdejší záložny). ZnáteŠtol
bovu veselohru „Vodní dražstvo“? Osoby v ní brající
vsaty prý jeou z Nechanic a s okolí. Vystupuje v ní
celá fada typických figurek a jejich sobeckými, pro
apěchářskými plány. V pozadí veselohry stojí figarka,
která všecky ruzeštvala a roabila a zmařila všecko,
co jí neneslo „semenec“. Takových dobrodražných fi

urek jest na našem venkově všady mnoho; ty se
erou do popředí věsho, všady směle pro sebe něco

uklovnou a pranic se nebojí vybrůžky: „jdi ee utopit
nebo budeš od aedláků bit“, Na morální výprask jeou
takové figurky svykly, vnucojí se sa rádce, znalce,
obhájce, smiřovatele, snišovatele, velebitele neb tupitele,
jak jim to vůbec vynáší, Takoví lidé spojí ae třeba
8 Čertem. Známé a významné je slovo: nechanická
štěnice. Dá se těžko definovati, ale ví se, co to jest.
V Nechanicích dějí se od pradávna divné věcí, zde
hráli jiš dávno různí lidé různé hry. V jedné hře na

p ples více zelený filek, neš trurefové eseo ačtyjlráji. Člověk musí býti s Nechanic, aby růsné ty vý
nosné bry a ještě podivnější hráče v životů veřej

poznal a pro lédl. Než hrou se nebudeme sabývatí apřejdeme keskutečnosti. V poslední době jednalo se
o zvolení nového ředitele zálošny a nový záloženský
výbur. Až dosnd byl ředitelem naší dobře proapívající

záložny p, Theudor„Noetějovaký,ostr to obchodník,který mé velení slušné jmění a úsobně tak
veliký uvěr. Mouš ten pro přísnou s trochu drsnou
ovou porabu mé snad méně přátel neš zaslnhuje,
avšak o jeho obchodní pootivosti a zkodenosti je pře
ovědčen kašdý. Muš tento dovedl nechanickon ráložnu
udržeti v dobách kritických, on ji dovedl povanásti
k rozkvětu v dobách přiznivějších. Úřad ředitele za
stával za pranopatrnou odměnu 100 «!, tedy vlastně
zdarma. Uřadu jeho zachtělo se pojedncu našemu
okresnímu tejemníku, dřívějšímu adroká'nímo písaři,
který by ještě jedno placené místo spolkl, ač je to
muž beze všeho vzdělání, který více intrikemi neš
schopnostmi dovedl se vyšinouti na městského taje
tmníks a neobmezeného vládce města. Jako okresní
tajemník získal sj kopečně výhu v celém okresu a
dotedi jítaké plně vynžitkovati. Věrnýmjeho panošem
byl p. Tajchmann ze Sobětuš, který dovedl stejně ze
vécho pro sebe těšiti a pomohl vi (tak k slnšnéma
majetku. Nyní chtěl starý vychytralý Tajchmaun po
stoupiti živnost synovi, alejako synekuru chtěl si po
držeti hodnost v zálošně, v které se měl státi pánem
a vládcem okresní aokretář Vančara, který nechtěl
býti ovšem ředitelem za atovku, ale za mnoho stovek.
Tedy lidé, kteří nemají jmění a úvěru a důvěry, chtěli
ovládati největší úvěrní ústav v okresu a pomocí to
hoto ústavu celý okres.

Jaké vyhlídky mohly tu očekávat věřitele a
dlužníky nechanické sálošny? Nechanická záložna je
Ústar s moobmeseným ručením a každý dlužník ručí
tedy v zálošně nejen za svůj dluh, ale za celé jmění

a vklady záložny, tedy za obnos 800.000 zl. peryšující. Každý ví, če podobné záložny byly též v Li
čanech a v Roudnici s že špatnou jich správu s ko
nečný úpadek odstonala celá řada rodin ztrátou větší
neb menší části svého jmění. Nemá-li důvěra v ne
chanickou záložna klesnonti, musí v čele její správy
státi mošové zámošní, požívající úvěra důvěru, vyni
kající poctivostí a zkušeností, Upřímní přátelé necha
mcké záložny nemohli proto dopastiti, aby v čelo
správy nechanické záložny byli postavení lidé bez
majetku, důvěry a mkušenosti. Tajemník Vančura a
sobětušský vládce okresu chtěli věak stůj co stůj pro
raziti svon zvůli. Náhončí jejich zasypali banou po
savadního řiditele p. Matějovského a pokladníka p.
Rybu, kterého nazval výbojný Tajchman „choromysl
ným“. Rolofci nedali ovšem zaslonžilého muže urážet
a řekli p. Tajchmanovi do očí, še je p. Ryba sapoň
mužem poctivým, že není zlodějem. Co pp. Tajchman
a Vančura v sobotních volbách musili vyslechnout,
to si nedají jistě ca rámeček. Pan Tajchman sám mu
sil doavědčiti, že pořádných lidí je málo a špinavých,
že je moc. Moc nepříjemné věci mu řekl doočí též
9 nář z Třísovic. Sobětušský vladař p. Tajchmen
spolk hořké pilalky a pravil jen, že bude žádat na
něm „saltisfakci“. Agitace a rozčílení a účastenství
bylo při volbě neslýchané. Již ráno se pravilo v Ne
chanicích, že tam z Hradce přivezli 600 „holej“. Řez
ba se očekávala každou chvíli, tak drze a vyzývavé
si počínali „příteličkové“ rolnictva a šivnostnictva,
Než tentokrát drzost, prohnanost a podvody nebyly
pranic platny. Za ředitele záložny byl opět adrcojící
většinou zvolen p. Theodor Matějovský, do výbora
byli evoleni: p. Josef Bednář, továrník z Nechanic,
p. Josef Kůžel, rolník z Hrádku, p. Václav Morávek,

statkář v Roudnici a p. Josef Řyba statkář čís. 18v Třesovicích, Strana pp. Vančary a Tajchmena vzdor
zařivé agitaci hanebné propadla, Okres nechanický

čestal býti pašalíkem p.Tajchmanna, jehož nadylá
da zlomena sobotní volbou na vědy. A dobře se tak
stalo a výsledku voleb budou zejména rolníci po
vděční. Sobotní volba zachránila nechanický okres
před možnou velkou finanční katastrofou.

Z Velké Jesemice. Královéhradeckýod
bor Jednoty českého katol. učitelstva uspořádal v pro
stranných místnostech p. J. Šolce ve Vel. Jesenici dne
25. března přednášku. Místnost byla přeplněna, ač pa
novalo počasí velice eyčhravé. A také nikdo z přítom
ných rolníků i omladiny shromážděných s celého okolí
toho nelitoval, že přišel. Pan učitel Jelínek z Ma
lotic obral eobě za předmět přednášky své: Tisk a
podporování dobrého tisku. Toto časové thema probral
tak důkladně a věčné, výroky svó opřel všemi výteč
níky našeho národa a k tomu přidal vtipného koření
tak, že poslouchali jsme od začátku aš ke konci všdy
napjatěji, a kdyš p. řečník svou výtečnou přednášku

ekončil, byl odměněn bouřlivýmpojeskem a všeobecněprojeveno (: Na brskou shledanou. K takovým
mužům, jakým jest p. učitel Jelínek, můžeme Jednotě
jen gratulovati. Po té ujal se alova dp. Václav Uhlíř,
terý p. řečníka srdečně poděkoval jménem všech pří

tomných a mnohé ze své bohaté zkušenosti ku the
matu projednanému přičinil.Rovněž vp.Fr. Pospíšil,
který má bohatousbírku s výstřišků všech.časopisů
seříženou, podal některé zprávy o šurnalistice šidov=
ské, a jak redakce všech velikých časopisů židy jevu
obsazeny. Schůze pak byla po tříhodinem trvání ukon
čena, i jeme toho pevného přesvědčení,že všem účast
níkům zůstane v milé upomínce a že dle daných po
kynů, co ae podporování dobrého tisku týče, budeme
se co možno říditi.

EZ Nekeře. (Jak pomocirolniotru ?) V měsíci
březnu t. r. konala se v hostincičp. ana poradní
schůze, -kterak by bylo lze odponíóci etisněným po
měrům rolnickým v našich horách. Pronikavé volání
bídy kraje našeho bylo slyšáno nahoře a podzimní
návštěva Jeho Excellence pana místodržitele v hejt
manství Žambereckém spůsobila snad, že od vládyse
přec jakási akce pro nás učiní, — Zemědělskou radou
byl vyslán jakožto odborník ředitel hosp. školy v Ko
stelci p. Bauer, aby vyslechl stížnosti a přání rol
nictva na okresu Zambereckém. Za typickou obec
okresu vybrána Nekoř. Odpovídáno na 12 otázek. Za=
jímava pro nás křesť, sociály je právě odpověď na
otáska poslední: „Kterak lze odpomoci smutným po- ,
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Víra není politika.
Na politické schůzí nedávno v Rychmburku

u Skotče odbývané řekl — dle K. L. — učitel
Jadrný: „Víra není politika“. Myslíme, že slovem
„víra“ myslel tu pan učitel náboženství. A mno
hým Be zdá, že měl pravdu. Náboženství je totiž
ctění Boba, a politika je řízení obecných, čili ve
řejných věcí.

Nám však se zdá, že to je s náboženstvím
a politikou asi tak, jako se světlem a se sklem.
Opravdu! Světlo není sklo, a sklo není světlo.
Ale sklo, užívá-li se ho v oknech, neprospívá nic,
není-li proniknuto světlem.

Náboženství totiž, právě proto, že jest ctěoím
náležitě poznaného Boha, předkládá člověku jisté,
určité, zákony Boží, dle nichž se má chovati nejen
k Bohu, ale £ k ostatním lidem. A nechová-li se
člověk k lidem dle zákonů Božích, hrozí nábo
ženství trestem. Krom toho pak náboženství ještě
slabému člověku poskytoje sílu a podporu, aby
se dle zákonů Božích k lidem též skutečně choval.

A politika právě proto, že jest řízení obec
ných čili veřejných věcí, ustanovuje, jak se v tomto
obledu mají lidé jedné říše k sobě chovati — a
pak jak se lidé rozličných říší mají k sobě chovati.

A může se tudíž státi, že se politika čili ří
zení věcí veřejných provozuje bez ohledu na zá
kony Boží anebo docela přímo proti zákonům
Božím. Tak k. p. politika chce ustanoviti, jak se
mají lidé k sobě chovati co se týká majetku.
Byla a jest politika, která řekla: Každý může si
dobývati majetku bez ohledu na druhého a stalo
se, že boháči, velkoobchodníci a fabrikanti, nemi
losrdně vysmávali dělníky, takže se hladu sotva
ubránili a malé řemeslníky o výživu připravili.
Tak to dělala a dělá politika novopobanská, libe
rální, „svobodomyslná“. Naproti tomu je zase po
litika, která v ohledu na majetek chce říditi lidi
dle zásady: Majetek se má všem, kdo jej mají,
pobrati, a mezi dělníky rozděliti. To je zase po
litika též z novopohanství vyplynulá, ale důsled
nější, tíká ne jí bezbožecký socialisrnus,

Dejme jiný příklad. Jest politika, která ve
řejné věci řídí tak, že kdo mé pozemek platí daně
poměrně největší, ba nyní i dvakráte, když mu
totiž po zaplacení daní pozemkových a jiných,
ten pozemek nějaký výnos dal, musí platiti ještě
i z toho výnosu. — Ale kdo má jen peníze, ka
pitál, ten platí poměrně méně a může své státní
papíry a losy zapříti, a neplatí nic.

Ještě jiný příklad. — Jest polítika, která
povídá: Silnější národ smí národ slabší zotročiti
A vyhobiti.

A abych neomrzel, již jen jeden příklad o
tom, jak politika řídí lidi rozličných říší. Politiku
toho drahu vedl Bismark. Svévolně, proti všemu
práva, způsobil vojnu, pobil osmdesát tisíc lidí,
uložil hroznou válečnou náhradu atd. atd. a jeho
král chtěl si vzíti naše české královatví.

Tak — to jsou moje příklady o politice. A
proč jsem vybral právě tyhle? Inu, proto, aby se
ukázalo, že u nás „náboženství není politika“,
totiž, že se politika dělá až příliš často — bez
náboženství — bez Boha — na základě nevěry,

A právě ta politika, která se takto dělá,
přivedla na lid i národy ty všecky pohromy a
avízele, jež je tíží; právě ta politika bez nábo
ženství je příčinou toho nepokoje, té nespokoje
nosti, té rozervanosti v národech; právě ta bez
božná politika, která krade a loupí vojnami země,
vyssává z národů ohromná vojska vydržujících
kde jaký groš a ochozuje země.

A tak, kdo má předsudky nezkalený rozum,
musí uznati, že, ač víra není politika, přece polí
dika vírou proniknuta býti má. Politika bez víry
je sklem, která temnosti pvízelů Jidakých neza
plašuje, jen je-li pronikouta světlem víry vniká
skrze ni jasnost pořádku, blaha a štěstí do vnitra

národů.
O něco větší muž, než jsou ti páni liberá

lové, co přicházejí ob čas va venkov pořádat
schůze, byl zajisté Wasbington, spoluzakladatel
americké svobodné ústavy. A ten to právě byl,
který pravil, že do řízení lidí ve státé — tedy do
politiky — patří náboženství.

Ovšem může být pravda, že kaplan rychm
burský, jak mu vyčteno bylo, nečetl kněh aárodo

V Hradci králové, dne 6. dubna 1899

hospodářsko-politických páně Adámkových. Ale taky
je pravda, že páni poslanci nečtou a to ze sásady nic
náboženského. Obého však je potřebí. Poučovati lid
o hospodářství a časných věcech je dobrá véc, ale
kdyby se při tom poučování zabíhalo tam, kde se ne
bledí na zákony Boží, tak jecelé to pončováví,—sklem
bez světla, temností. Proto vidíme, že mnohde
právě na dobrých půdách a kde jsou hospodářské
spolky u besedy a noviny a politika, majetek
dluhy stížen a « veliké části v rukou křtěných i
nekřtěných kapitalistů a obchodníků z vůkolních
měst jest. A mnohde, kde jsou půdy slabé a páni
poslanci tam na schůze nejezdí a knih páně Adám
kových tain nečtii, ale oávodem náboženství více
dle zákonů Božích žijí, tam se na živnůstkách
svých drží a žid tam 3 nimi nic svésti nemůže.

Víra není politika, to ovšem pravda. Ale to
je novopobanský a velice záhubný blud, že poli
dika nemá býti proniknula vírou. To by mohlo
přece již zřejimo býti z těch přesmutných následků
politiky nevčrou prosáklé,

Vtipy a „rozumy“, že víra není politika, že
víru mají páni v uctivosti, ale nechtí klerikalis
museatd, ty úž jsou tuze opotřebovány. Pronik
nutí politiky katolicismem, čili řízení lidí a jich
časných záležitostí dle katolického náboženství, to
jest to, pávi, co zavrhujete a pro co jste vy
myslili slovo „klerikalismus“.

A vědomě neb nevědomě doponštíte se při
tom šalby a klamání lidu. Cbcete mu namluviti,
že klerikalismus jest touba, aby jen kněží anebo,
má-li to býti ještě děsnější bubák, docela bierar
chové (biskupové) řídili politiku.

Ale tomu tak není. Pohlédněte na př. na ka
tolický střed v říšském sněmu německém. To jsou
poslanci téměř vesměs svátští, ale usilují o to
aby se vše řídilo a spravovalo dle zákonů Boších,
A staré povídá přísloví: „Od koho pokfik, od toho
oheň.“ Ten hluk, že se kněží chtí zmocniti řízení

pánů, kteří chtí sami, osobně, veřejné věci čili
politika říditi. Právé proto dělají mnozí ten po
křik, že by jejich osoby přišli z radnic, ze zálo
žen, z okresních výborů, ze sněmů, kdyby světlo
víry mělo pronikati politiku. Ač ani změaa osob
by 86 nemusela státi.

Kdyby se cbtěli páni nábožensky vzdělati,
kdyby se jim otevřely oči a prohlédli, še politika
nevěry novopohanské jest všude neštěstím národů,
kdyby přijali zásadu avobodomyslného Washing
tona, nebylo by příčiny, aby jiné osoby politiku
Mdili. Vírou proniknutý politik by jistě byl pod
porován katolickým kněžstvem i lidem, ať je to
Herold, Pippich nebo Adámek, nebo třeba i pan
Udržel. Ovšem dle výše uvedeného výroku, že

nýbrá s vírou by musel spojovalii jisté vědomosti.
Ale bohužel! U nás tak Často scházejí mu

šům, jisté vědomosti světské majícím, vědomosti
náboženské, a proto nemůže se při všech
jejich snahách dostati národ na půdu pevnou. Je
ště hůře, když poslanec des víry jest pak ještě
k tomu nevědomcem,jako jsme takové exempláry
v jisté zemi taky již viděli.

A tak uzná snad i p. Jadrný, že vylučování
víry z politiky jest — záhubné,

Velikonoční rozhledy.
Vzdor rozháranosti Němců, na kterou naši

politici tolik počítejí, vystupují němečtí poslanci
e velikým sebevědomím.

Dr. Zdenko Schůcker uveřejnil dno 2. dub
na v německých česopisech situační článek: „Ros
hledy na politickou budoucnost“, v němž praví,
že br. František Thuu byl varován, aby nenastu
povalpo Gautschovi dědictví; ten prý však nepo
slechl, buď z obledu na cizí vůli, anebo že Čechy

spojené s foudální šlechtou přeceňoval. omnoéhů prý za něho stoupla na výšost, Čechové
rý Bi chtěli v Cielajtanii zabrávat na Maďary.

Německé přísloví však praví: „Bůh ae již stará
o to, aby stromy do nebe nerostly“. Čechové prý
neznali ve svých požadavcích mezí, nedovedli se
vžíti v užší rámec a zapomínali, že kdo strká na
všecky strany, bude konečně sám vystrčen. Če

-| Inserty se počítají levné. V. Ročník.

ským lidovým vůdcům schází mimo to bonžovna
tost a obětavá oddanost, Mnoho křiku na venek,
pobouření velkých mass a jejich vášní, avšak žád
ná velkolepě založená, úsilovná a obětavá práce
— to jest známka většiny českých politiků. Tato
stížnost vyznívá i z českých časopisů. Na Hěské
radě byla většina více než jednou od menšiny po
ražena a překlasována, protože řady pravice byly
velice prořídlé a jmenovitě čeští poslanci scházeli,
buď že nechtěli své demokratické přesvědčení ob
tížiti, anebo že spolkové, obecní, okresní a zem
ské čestné úřady a jiné závazky volaly je V ne
pravý čas domů.

Spojení stran pravice a těchto a vládou je
nepřirozené. Vláda prý nemá býti ve vleku stra
ny, má prý býti ueodvislá a jejl trvání nemá býti
závislé na splnění politických a národních rozka
zů, které se příčí zájmům státu a jeko národům.
Strany pravice dohodly prý se sice o společném
adressním návrhu adressy k trůnu, ale roztrhly
by se prý hned, jakmile by prý program v adresse
obsažený počal se provádět. [alič je hospodářský
slabá a rozervaná, což ukázal v poslední době
úpadek v haličské zemské spořiteluě. Poláci prý
jsou odkázání na práce achopnou říšskou radu a
říšskou pomoc; ze samosprávných a státoprávních
snah Čechů prý musí míti hrůzu. Katoličtí Němci
musili vážně uvažovati, mají-li déle setrvati ve
svazku pravice, když pražský starosta dr. Podlip
ný bnul otázkou Husovou a uastala obava, že
socha Marianská bade musit ustoupit soše Husově.

Prakticky myslící státník, který poctivé smý
šll se zájmy státu, musí prý pomýšleli na rosbití
nepřározeně sestavené většiny, která má pouze své
a nikoli též státní prospěchy na zřeteli. Minister
stvo Thunovo prý není schopno odtrhnonti se od
pravice a tuto rozbiti, tu prý musí nastati změna
vládního systému a ukazují se prý již známky, že
vláda se změní. Beztaktní útoky českých politiků
proti trojspolku, donutily prý Německo vystonpiti
proti Čechům, a vláda i rozhodující kruhy byly
nuceny Čechy zapřiti.

„V poznání, že vítězství německého lidu ve
evornosti a v ovládání sebe samých a nikoli ve
vůdcovství, nýbrž v cílů svých vědomé a houžev
naté práci bojovníků samostatoých bleduti dlužno,
spočívá záruka lepší budoucnosti německého lidu
a jeho vzkříšení z tísně a ponlženosti“.

Tak končí dr. Zdenko Schůcker svou vel
konoční úvabu, z níž vysvítá, že rakouští Němci
spoléhají na zakročení Německa v jejich prospěch,
ale že by Be zároveň zbavili rádi atřeštěných
hrůzovládců Wolfa a Schonerera.

„Lidové Noviny“ dra Stránského se naopak
těší, že ministr dr. Kaizl byl pozván na večírek
k Německému velevyslanci hraběti Eulenburgovi,
a že nedorozumění ohledně trojspolků je odstra
něno, vyrovnáno, protože prý žádnému vůděímu
politiku Českéma nenapadá, proti trojspolku vysta
povati. Tedy francouzské a německé články dra
Kramáře a radikální články Nár. Listů jsou za
přeny, po polském čertu je slavně odvolán 1 pru
ský čert, pan Engel a Herold budou se klaněti
kancléři Hobenlohovi, Prusko se na naše „politi
ky“ bude milostivě usmívati a snad i Vídeň na
nás bude nyní blahosklonněji poblížeti. „Nikdy
nebylo postavení hraběte Thuna tak pevné jsko
nyní“ — tak gvorně hlásají Národní i obě Politi
ky. Německá „Politik“ tvrdí, že protivy a hněv
mezi Němci a Čechy jsou jen zdánlivé a že 86
vše vyjasní, jako před bouří, kdy jsou mraky nej
černější.

Nám se nezdá býti politická situace pro če
ský národ růžovou. Čtenářovi, který nevidí do po
litického zákulisí, bylo jistě nápadným, že po Ta
dikálních článcích a svobodomyslných fečích, stali
se mladočeští poslanci velmi zamlklými a zdržen
livými. Každý dle slov a ostrých článků musil
soudit, že naši poslanci donutí nejvyššího maršál
ka interpellací, aby strajkující německé poslance
vyzval, by se dostavili do 14 dnů do sněmu, jinak
že je sněm prohlásí za zbavené poslaneckých
mandátů, jak to sněmovní řád a zákon žádá. To
se nejen nestalo, ale, když za politiku českého
národa nezodpovědný dr. Baxa chtěl podati po
dobný dotaz, nesebnal podpis 19 mladočeských
poslanců na podporu svého dotazu 8 nemohl tak
podati interpellaci, která must býti podepsána



nejméně 20 poslanci. Dr. Bexa nesehnal ani jedíného mladočeského poslance a těmto bylo vně
klubem zakáráno interpellaci podepsati. Zákona
sněmovní platný řád se tedy porušuje za soablasu
našich poslanců. Proč si ají dříve radikální
poslanci mladočeští tak veliké sebezapření, proč
teď mlčky snášejí i sebe větší bezpráví? Protože
se děsí každého radikálnějšího kroka, protože se
obávají, že poslední věci budon horší prvních.

V otázce České spořitelnyočekával se též
velmi prudký mladučeský výpad a místodržitel
Uvudenbove prý se objevil ve sněmovně jiš s ná
črtem vládaí odpovědí. Náhle se však taktikai
kuráž klubovní směnile, na kolbišté byl vyslán
galantní p. dr. Pippich v rukavičkách, a mluvil —
ale tak, aby ani vláda ani Němci poboršeni ne

on Pražské čašopisy vykládaly naivním čtená.řům, še prý místodržitel byl připraven na útoky,
ale nikoli na věcné důvody paus dra Pippicha, a
na ty prý odpověděti -- nedovedl.

Musili jsme 8e ponsmáti tomuto dětinskému
čálení lidu, neboť nám bylo známo, že naši lidoví
poslanci změnili tak překvapujícím epůsobem proto,
že jim hr. Thun oznámil své rozhodnutí, že přes
všecky dosud nezdařené pokusy pozve Čechy a
Němce ještě jednou k punktačním konferencím a
Jazykové otázce, a teprve, zůstanou-lí Němci i pak
vzdorovití, upraví jazykovou otázku na základě $
14. státních základních zákonů. Panu Jandovi,
Grégrovi a Heroldovi tď ani nenapadne řinčeti
do oken císařského hradu, ale naopak čeští po
alanci velikou zdrženlivostí chtí rozhodujícím kru
bům ukázati, že nejsou nesmířitelní oni, nýbrž
jen Něnci.

Avšak iti jindy nejdůvěřivější poslanci mla
dočeští pronášejí pochybnosti a obavy, že to skončí
pro nás bledě. Heslo vrchního čípaře a neochvěj
ného atamana Karla Tůmy, který dává od Krej

číka malovari „pardubické zajíce“ a který NÍmimo své lepší polovice a ubývání abonentů „ŠÍ
pů a Národních“ nebojí se nikoho, heslo: „národ
český spojenců nepotřebuje, národ český jest si
nejlepším špojencem sám“ — vyšlo v mladočeském

ubu již dávno z kursu, vůbec někdejší hesla o
aatní síle, kteráž troufala si všecko zmoci, ne

mají žádného účinku více.
Několikaletý zápas 8 útočícím němectvem,

kteréž sebralo všecky své síly a postavilo se proti
nám, poskytl dnes již dostatečné měřítko pro oce
úění vzájemných sil. Čeští živnostníci, dělníci,
útedníci jsou dnes po paplrovém našem rozmachu
ve prospěch našich národních menšin z nzavřeného
území velkou většinou vypuseni. Němci postopují
bezohledné, my ustupujem. V té příčině nemůže
býti u nikoho dalších pochybností a oní zástup
cové českého národa, kteříž kdysi vyšli s ukáza
lou sebedůvěron, že ráz na ráz odstraní všecky
překážky právům našim a rozvoji našeho národa
v cestu 5e stavící, zbavení jsou všech illust. Dlou
há leta trvá již zápas a dnes nevíme, kdy a jak
se rozhodne. A třebas silná byla naše důvěra, že
věc národa českého epravedlivě opatřena bude v
tomto státě, ježto právě dnešním zápasem 8 ně
meckým nacionalismem tek nepochybně a očividně
se objevilo, že národ český a tento stát i jeho
dynastie vzájemně jsou na sebe odkázány — tře
bas silná byla tato naše důvěra, nejsme s to,
sbaviti se pochybností, obav a tísně, jež rodí se
s nebezpečí, kteréž dnes všichni jeme poznali,
kteréž vidíme a cítíme a kteréž třebas proti vůli,
citům a sympatiím rozhodujících činitelů určovati
bude jich rozhodnutí.

Dnes nejde více jen o kus českého práva,
nýbrž jde o velké zásadní rozhodnutí, má-li tím
či oním spůsobem znova zříditi se ono postavení
Němoů, ze kteréhož stát ovládali a vliv jejich
věvde byl rozhodující, anebo je-li na dobro koneo
takovéto převaze a nadvládě Němců uad ostatními
národy. Jazyková nařízení byla od počátku jen
záminkou krozpoutání boje. Upravení Badeniových
nařízení, kterouž přišlo se Němcům vstříc, zůstala
bez účinku na odboj německý a všem snahám a
pokusům br. Tbůna o dohodnutí nějaké Spojeným
s dalšími ústapky, kladou Němci zásadní odpor.
Sami to doznali a opakovali častěji, že jim nejde
o jazyková nařízení, nýdrš o sménu systému, 0
slízení vlády, kteráž by po jejich vůli vládla, o
návrat pamství jejich, o rozhodující vliv na správu
státní. Tomu jedinému cíli platí německo-nacio
nální útok a odboj. Buď cíle toho dosáhnou, aneb
panství jejich v tomto státu jest do budoucnosti
konec. Ó tuto velikou cenu vede se zápas. Vy
plaťte jim tuto cenu, nechte je osaditi všecky po
sice, ze kterýchž jako kdysi by rozkodovali o po

litických, národních aHospodářských důležitostecha oni třeba i ta jazyková nařízení Gantechova
beze všeho přijmou. Jen když rozhodující moc a
vše, co s touto souvisí, bude v Jejich rukou. O
tuto „změna systémn“ jde.

Proč vzepřeli se ústavě, kterouš kdysi sami
a proti národům ostatním sdělali, proč uštvali par
lament vídeňský, jejž k pojištění své německé
nadvlády sami sřídili, proč pracovali sami sjevně
k absolutismu? Poněvadě absolatismem nejanáz
mohli by se dostati k svému cíli.

Mnozí naši naívní politici a jmenovitě „pro
zíravé, bystré, svobodomyslné“ Národní Listy oče
kávali od absolutismu naši spásu. Ale absolutis
mu se Schticker, Prade, Chlamecký a Menger ne
bojí. Absolutismua, německá byrokracie agenera

lita byli by schopni znovuzříditi, co za ústavní
vlády a roskadování říšsbé rády akázelo nojiš
nemožným nadrládu německou.

Zdenko Schůcker výslovně praví, še se má

rozbiti pravice, shoda vlády s pravicí a s Česte Čechové mají býti osamoceni, aby se
provésti změna vládního systému.

Podaří se českým poslancům udršeti pohro
madě pravici a její pariamentární většinu, podaří
se jim subránití změna eystému?

Budou bt moudrými, nebudouli se seslabo
vati domácími spory, přestanou-lí štváti proté ka
tolíkům a Brynychovi, kteří mejroshodněji a jistě
houdevatějí neš oni bojují sa národní rovnoprdo
nosta rovnocennosta českéstátní právo, nechaji-lí
stranou husitské, pokrokářské a různé radikáloí
papírové demonstrace, které pohoršují české,
polské, jihoslovanské a německé katolické po
slance a voliče, pak možno udržeti nejen ny
nější většina pravice a vládu, ale nadobro překa
zitl změnu vládního systému a nadvládu něwectva
liberálního, nám Slovanům u katolikům tak velice
nepřátelského,

Desítileté trvání jednoty.
Nejmladší vzdělávací apolek hradecký, jednota

katolických tovarydů slavila dne S, dubna b. r. de
sítileté výročí avého založení. Spolková jabilea nejsou
v našem spolkařském století žádnoa veácností, proto

pyehom poaze utračně o elavnosti táto referovali,kdyby podstatné důvody nevedly nás ku bedlivější
pozornosti významného tohoto zjeru. Každému jest
známo, že hradecká tovaryšská jednota, jako vůbec
všecky katolické spolky, nemá na růžích natláno, proto
jest to rozhoduě zojímavý zjev, že tento spolok dovedl
nejeu svou existenci uhájiti i za znřivé persekace,
která se neštítila často ani prostředků nečestných,
nýbrž že i docílil sa poměrně krátkou dobu slušných
ú-pěchů, jak svědčí o tom zvláštní tištěná zpráva.
Skvělý ráz a celý průběh alavnosti jubilejní byl nej
lepším dokladem významu toraryšské jednoty. Toť
nebyla jen spolková slavnost, toť byl téměř katolický
sjezd v menším rozsahu. Beze vší agitace na pouhé
pozvání dostavilo ae jiš dopoledne přes250 členů
epřisněných jednot, jejichž průvod ku dopoledním
slušbám Božím byl imposantní. Odpoledne dostonpil

počet účastníků na 400, takče manifestace katolickéhonutí lidového dopadla akvěle, Když jemo viděli ten
rozsáhly průvod, uspořádaný beze všech obvyklých
protektorátů, beze všebo novinářského bubnování a
barnumeké reklamy, nedovedli jsme se ubrániti my
šlénce, že katolické či tak zvané klerikální hnutí má
zabezpečenou budoucnost na vzdory a překážky du
chové toto hnatí nezastaví, nýbrž budon jenom vý
datnou průžinou ka další organisaci.

Vyloživše celkový význam jabilejní tovaryšské
slavnosti, obracíme se ku podrobnémureferatu. Jiš
od časného rána ajíšděli se účastníci před dekorovaný
porlál „Adalbertina“, před nímž seřadily se zástupy
krátce před 9 hodinou v imposantní průvod, jehož
súčastnila se z hradeckých spolků jedině cyrillská
pěvecka jednota. Nepřítomnoati ostatn'ch hradeckých
spolků nikdo nepvstrádal, jsšto při pověstnéjejich
„horlivosti“ by účast bestoho byla ohatrnon. Tím
byl zajímevější zjev, že v průvodu byli milí hosté
z blízského i ze vzdáleného okolí,

Slavnostní řečník, chvalně známý básník, Vla
dimír Hornof, katecheta pardubické realky, proslovil
ve chrámu Páně sv. Ducha nadšenou, povzbozající

Vzletnými alovy vylíčil základ křesťanské society.
která spočívá na lásce k blíšnímu a na božské auto
ritě. Po slavnostním kázání obětoval J. M, vadp. ka
pitolní děkan, Dr. Alois Frýdek, pontifikální měi av.,
jíš byl přítomen a četnou assistencí J. M. ndp. biskap
Edrard Jan.

Valná schůze o Adalbertinu. ,
Po měi av. odebrali ae účastníci jubilejní slavnosti

do velké dvorany Adalbertine, kdež před půl 13. ho
dinou zahájena byla valná schůze, do kterése dosta

vil též přízníeo zdejšího kat. spolku pan c k. místodršitelský rada V. Šolta. Velká drorana byla plna
účastníků; dostavili so úředníci, mužové inteligentní,
vážení rolníci a čivnostníci i snažíví dělníci. Z ducho
venstva se dostavili pouzedpp. faráři £ Černilova a
Dohalic, Seidl a Douda, dr. Mrštík, řiditel b. knih
tiskárny Hrubý, řiditel hluchoněmých Sekyra a docent
zpěvu P.Orel.

Schůzi zabájil p. rektor Thdr. Rey posdravem:
Zdať Bůh! Přivítal všechny přítomné a podotkl, še
neslaví spolek jubileum s obavy, že by snad druhého
jubilea za 10 let ee nedočkal, ale proto že činnost
našeho epolku v prvém desítiletí a se s veliký
mi překážkami; proto přecepracovali jsme poctivě, věrní
programu, na němě je napsáno: náboženství a čest,
Svornost a láska, národnost a vzdělsnost, pracovitost
a ušlechtilá zábava.

Řečník pravil dále:
Náboženství jsme považovali za ad své

činnosti národní a vzdělávací. Podporovali jeme pra
covitost a vzdělanost. Ročně jsme pořádaliprůměrně
13 velkých přednášek a kašdotýdně poučné schůze a
téměř kašdodenně četli členové pondné a vzdělávací
časopisy. Pěatovali jeme mesi členy svornost a bratr
skou lásku, sbychom tím více se aemkli v společný
krah, abychom tvořili všichni křesťanskou rodinu.

Nejsem sice sám dělníkem a povolání“pocházím
věak z dělnické rodiny; jsem dělníkem ducha s jeko
rovný a rovnými po 10 let pracoval jeem «sbratry.
My jsme pěstovali hudbu, ušlechtilý zpěv a divadlo,
deklamace ano pořádány i taneční zábavy,vesměs
ušlechtilé, nikdy frivolní, Podezřívali a haněli nás ai
ce, avšak s nepočestného skutku nás viniti nemohou
a buď nás neznsjí neb proti nám mají bezdůrodnou
sášť. Není nás mnoho, avšak pracujemea £0 pracují
cích, samostatně myslících členůjest mi milejších,

než-li 100 polakačů a odřikávašů neporosuměných
hesel.Těšlleby mase,kšybychpo 10letak mohl se

opětdočkatí jabílee nažeho ku a výtati vás. VÍte proto poznovu, s dalika,
ked dalekoujete vážili cestal vá čest nás nfli a

těší. BůhVám to odplat | Zdař Béht
: tato příjata byla s hlačným souhlasem. Ne

to přednesljednatel spolku, p. Václav Jenšovský
správu jedmatelskoua starší- p. Josef Polák zprávu
účetní, Veškerýběžný příjem za 10 let čítal 6.197 zi.
16 kr., výlohy dostoupily výše 8.290 zl. 68 kr., jeví
se tedy příjem o 820 zl. 48 kr. býti větším. Počet
veřejných přednášek byl celkom 124, spolkových sábev
bylo 77, « niché dobrá polorine případá na divadelní
představení, čtvrtina na slavnostní večírky a
čtvrtina na pouhou taneční zábavu. Předordou jetlnoty
byl od r. 1888—92 vdp. Dr. Vincenc Ruth, od roku
1893 jest jím vdp. Dr. František Reyl. Čestní členové
zvolení prozvláštní zásluhy o spolek jsou: k. M. ndp.
biskup JosefHais. J. M. ndp. biskap Edvard Jan
Brynych. Dr. Vincenc Rutb. František Janák, kaplan
v Žilelicíoh.J. M. Msgr. Dr. Alois Frýdek, kapitolní
děkan a Th. Dr. Jan Jonkap, čsstný kanovník a pro
fessor theologie.

Kdyš byla zpráva o desítileté činnosti jednoty,

která jest tištěna, přečtena, oznámilpřednea p. Dr.Reyl, že Jeho Eminence ndp. kníšearcibiskop kardinál
Dr. Gruscha, který jest vrchním předsedouvšech

katolických jednot, poslel staršíma zdejší jeduoty, p.Jos. Polákovi, čestný peníz na znamení nznání ve
likých zásluh o královéhradeckou jednotu. Panlz tento
nenosí se sice na prsou, avšak na základě cís. privi
legia můte jím vyznamenaný ozdobiti avoji firmu a
tiskopisy. Pan Joe. Polák prosil předsedu pana Dra.
Reyla, aby jeho vřelý dík tlamečil Jeho Eminenci.

Za čestné členy jednoty navrhl pak vdp. Dr.
Hejl především pana c. k. místodršitelského radu
Václava Šolta, jako vynikajícího občana a přísnivoe
epolka. Pan rada byl zvolen akklamací za vštobecného
potlesku a poděkoval všem ze srdce pravě: Poznal
jsem cenu katolických spolků již za svého působení
ve Vimperku. Ve spolku katolickém pěstujese slušnost,
dobrý mrav a chování; £ těchto spolků vycházejí řádní
občané, docela jiní, nešli = mnohých jiných spolků.
Na to zvolení čestnými členy vůdce křesťansko-soci
alní strany p. Dr. Rudolf Horský, redaktor J. Ji
roušek, který sháněl první hloučky dohromady a
volal jako laik, aby též katoličtí kněží se chápali práce.
Dále zvolen za čestného člena vdp. kanovník Dr. An
tonín Brychta, který značnými dary spolek podpo
roval a konečně pan professor c. k. realky František
Tondi, který pocházeje sám = řemeslnické rodiny,
s mála podporoval štědře ty, kteří se chtějí pootivě
šiviti a pracovati.

Na to přečetl pan V. Jenšovský pozdravné
telegramy a přípiey bratrských jednot ze Semil, Zbe
čníko, z Praby, Hronova, Přelouče, z Mýta u Zbyrohu,
Olomonce, z Ústí n. Orl., z Krucemburku, Police, Brna,
Budyně, N. Jičíns, Jindřichova Hradce, Netolic, Jile
mnice, Smíchova; dále posdravy od čestného člena
vdp. Th. Dra. Soukupa, redaktora Tonžila atd.

Posléze zakončil p. Dr. Reyl schůzi, provolav
nejvyšším representantům duchovní a avěteké moci,
Jeho Svatosti Lru XIII. a Jeho Veličenatvu císaři a
králi Františkovi Josefovi L trojnásobné hřímavé Sláva!
Katolická jednota se s oddaností k trůnu nikdy neskrý
vala, ona ji všdy projevovale. Řeč svou dokončil pan
doktor takto: Nebyl bych vděčným diecésanem, kdy
bych nevzpomenul našeho dobrodince a nejdp. biskapa
Edvarda Jana, jemuž provolávám „Sláva, Sláva, Slával“
— Slova tato opakovalo celé shro ční nadšeně.

Pan jednatel V. Jenšovský vzdal posléze p. dra.
Reylovi dík za práci spolku a stava řemeelnickéma
věnovanou s přáním, by Bůh sachoval jej dlouhá leta
a provolal mu trojnásobné sláva za souzvuku celého
shromášdění. Pan předseda dr. Beyl vřele poděkoval,
pravil, že pracovsl ve spolku s láskou, neboť nalezi
v něm upřímné dale. ta nese ovoce ato jest
mu největší odměnou. Veškeré budoucí činnosti spolku
provolal: Sláva!

Přátelský oběd.

Z valné slavnostní schůze odebrali se všichni
účastníci k přátelskému obědu. Všichni byli hosty
Jeho B. Milosti, který mezi našími rolníky, řemesl
níky a dělníky se cítil úplně jako mesi svými, vědyť

sám pochází s rodu rolnického a šlechetný otec Jehobyl maloměstským úředníkem. Pan biskup bavil se
ee svými hostmi srdečně, nenuceně;četné účastenství
Jej těšilo a sejména četné účastenství nejmladší ka

tolické jednoty = Dohaliček — Sádové, která se do
stavila v čele s dp. farářem Doudou, a pp. ředitelem
cenkrovara K. Zaběhlickým, účetním Frant. Kudraou,
správcem Bočkem a Křečanem, mlynářem J. Žilkon a
celou řadou statečných rolníků a živnostníků. Skoro
stejně četná byla jednota z Černilovaa okolí. Ku
konci oběda pravil J. M. ndp. biskup Edvard Jan
Nep. Brynych: Předrasí přátelé! S radostí toužil
jsem dočkati se dnešní slavnosti a těch několik oka
mžiků s vámi poobědvati.Vědy mi bývalo nejrolněji
hned jako mladému knězi, když jsem mohl meškati

mezi dobrým naším křesťanským lidem. Tak jest tomui dnes. Slavíme evátky velikonoční, slavnost to vý
znamnou, když vstal Kristus Pán s mrtvých, o
se lidstvo k lepšímu stavu obrozovati. 18. století

J se však křesťanské národy od pravého alova
ho odvracovati a dnes jsou mnosí, jako by amí

ravými křesťany nebyli. Jeoa ssi v tom stavu, jako
yli Římané za Krista pohanstvím prorostlí. Jen ně

kolik duší tušilo tehdy veliký obrat, který nastane
křesťanstvím. Mašové tito stali ae kvasem, který pro
niknal lid a přivodil obrat. I Vy Jste přišli dnes ke
krásné slavnosti. Vy tušíte, že křesťanství obrodí ná
rody opět k novému šivotu. Mějte proto vědomí, še
máte býti tím kvaeom, který má proniknouti a mravně

obroditi lid. Na to připil nej . biskup obrození našeho národa, naších malých lidí. Připil našim hostům
a pravil: „Bůh Vás žehnoji“ Veškeré shromáždění

provolalo svému nd. bikapoví trojnásobné hřímavésláva za hlučného potlesku.
Pan dr. Reyl Pmenem všech tlumočil dík Jeho

B. Milosti. Kdyš před 10 lety jednotu zdejší saložili,
tu nemohli neposorovati, že jiš tehdy pronikal v české





veřejnosti hlas » Vyšehradu, hlas to tehdejšího vyše
hredského kanovníka s nyní předáka růchu kfestan:

Pr Za souhlasu všech pozvedlčíš s přáním, abyBůh Jeho B. Milost zachoval: Ať šije! Sláva!
Zdravies tato byla blnčzě opakována. Na to zasedla
ko stolůce drabá polovice hostů; pem biskup 00 pak
e bosty srdečně rosloaůil.

Veřejná ochůse v Adalbertinu.

Po přátelském obědě konali delegáti hradeckého
odrušení krajinského poradu, načeš ve 3 hodiny ko

Dala soveljné schůze. Do této se dostavili četní novíúčastníci od Kolína, Chrudimi, Litomyšle, Kostelce a
Náchoda, kteří přibyli do Hradce odpoledními vlaky.
Naplněn byl nejen celý sál, ale táž galerie. Cefkem
bylo ve veřejné schůzí přes 400 účastníků. Schůzi na
hájil p. dr. Reyl. Přivítal shromáždění a pravil, do
snahou naší je, abychom se vzdělali a poučili.Na to
vysval, aby si shromášdění zvolilo př ietvo ve

fejné schůze. Zapředseda zvolenv; učitel Tůmas Chradimi, sa místopředsedu p. Netuka, majitel
truhlářské velkodílny, za zapisovatele byli svolení pp.
starší J. Polák a Vác. Jenšovský.

Pan učitel Tůma poděkoval sa avé zvolení a
sahájil pak schůzi a udělil alovo prvnímu řečníkovi,
panu Rudelfovi Horskému, jenš promlavíl „o křesfanském socislisma".

Slovutný sociolog pan dr. Horský pravil, že
chce uvésti jen vývoj socialismu a hlavní jaho směry
a dokázati pak, še jen křešťanský socialism je na
pravé cestě a jest schopný vyřídit opětné nspořádání
epolečnosti lidské.

Slaný Heraklit pravil, že dvě síly působí veupolečností lidské:přízeň a závist (filia anejkos,.
vist rozpojuje, ruší; ta síla můžeme nazvati libe

ralismem. Liberálové chtějí plnou svobodu a Max
Stirmer pravil, že jen sločinec je o ravdu svobodným
člověkem. Zásada liberalismu vedok holdování hmotě
a souhlasí, že silnější přemáhá slebšího ma poli hmo
ty i ducha. Tak pravil jeden státník oposici: Mějte
wi právo, já mám ale moc. Moc vykořisťaje. V Anglii
na př. tvoří dělníci čtyři pětiny veškerého obyvatel
stva, ale tyto čtyři iny dostávají pouze jednu
osminu výtěšku veškeré práce. Důsledky toho jsou i

jinde patrné; tak ve Vídní p každý desátý člověkchudý, od obce podporovaný. Tamvede moderní libe
ralism.

Proti této hmotnésíle porota reskce a ta volá
fili, přízeň. U násse jeví různé snahy P nápravě.Schu'se-Delitechhéjil socislní evépomoc a
rovněš Smiles. U nás různé „Oaly“ šly v jejich šlé

jich, avšak sanikly vesmče, protože neměly ve svém
e schopné lidi.

Btátní socialism choseděliti výnospráce vo
tři díly: režii, mzdu dělníkům a výnos. Lessalle my
alil, še by bylo nejlépe rosdělit zisk mezi dělníky.
Proto ať stát zřídí apolečenstva a podoraje je, Avšsk
kdyby se pořad dělilo, nezbylo by konečně ani z ka
ditala nic. Tu by se stát poroučel.

Konečněmáme socialism tak svazý inter
nacionální. Jen socinlisté ne mají spojit ale ti ostatní
nikoli. Socinlisté chtějí napřed společnost zproletari
sovat; jejich živlem je nespokojenost všech. Socialisté
ebtějí dále podkopat katolickou společnost, chtí pod

kopatnáboženství a ctnost. Kdyby všichni lidébyli
ctnostnými, tuprý by tisíce Jidí musili pojíti hladySocialisté chtějí konečnědobývati politické moci. chtějí
vyvlastnit kapitál, chtějí revoluci, sby mobli přeměnu
majetku provésti. Socialisté nechtějí ka podivo hned
eslý kapitál vyvlastnit. Žiaovští vůdci socialistů Sin
ger a Adler chtějí na jedné straně zproletarisovat a
ma druhé etraně chtějí velký kapitál soustředit. V tom
jim překáší střední stavy, které chtí zničit. Alenejde
to, jak by chtěli. Statistika v Německu ukárala letos,
ša malořemesel neubývé, ale naopak, že početmalo
šivnostníků vzrůstá. začali mnozí wocialistéhlásat,
že musí přestat býti rovolncionáři a de musí začit
reformovati. A tu křičeli Adlerovcí: Aš socialislé pře
vezmoa vládu, bude se i psk po kapitalisticka dále
pracovat. To ať si pamatují lidé, kteří by snad měli
ebeť bráti biskupům ale ne jiným. $ nocialista
Vrátný pravil nedávno v Klatovech, še polibíraději
židoví kramflek, než-li biskupovi rako. Nu,aťsi líbá
své přísnivce kde chce, ale nám křesťanům ať dají
socialisté pokoj. My nemůšeme Ipěti na výše uvede
ných třech forméch socialismu.

Pak přešelp. dr. Horský ko křesťanskému s0
cisliemu. Člověkřídí svon povahu dle toho, co věří
a co čte. My postavíme povahu na domněnkách, ale
ma včené pravdě. Pravdog pravd jegl Bůb. I revolu
eionář Mazzini to řekl, že bez Bohn to nepůjde a mů

e celkem říci: Pověz mi člověče, v jakého Boha
věltá a já ti povím, kdo jsi. Jedni pokládají sa Boha
te, drazíono, Poršan ctí slunce, černoch palmu, jiný
avět a opět jiný své já. Sooialisté nejsou pro rovnost
člověka 4 člověkem. Mykřeatanští socialové chceme

spojit všecky panující stavy. Člověkmusí mítipréro
na práci, to právo nesmí míti aj org Abopřešel řečník na parlamentarismne ní, zku
ění dl prohleksjí za špatný, sobecký,Který dovede
působit jen zlé, poněvadě se neřídí přikázaními Bo

íni. Ředník pakrozmarně vypravozal, jek.při jedmom na Pankrác,jak tam vtrestnici viděldesky
s.pápisy: Věřím, desatero, 6 hlavních článků víry,

ditáty zjíme ar. a ta 6i myalil: Takhle? Teprve« briminálechseto mávyrěsovat?Pročaetonevy
věšnje ve veřejnosti, vpariamentě, proč to nemá umět
kašdý poslanec? Voličové měli by nechst své kandi

dáty se nechat pomodlit, umí-li to, a pak by
je měli ve volit.

Bads-li domokratism dělat jen politiku, aby ae
smoenil vlády, nedojde cíle. My křesťanští sooiálové
sůstaneme u křesťenskáhojména, které jest nejčest
nější, my chceme spojit rozptýlené elementy na zá

kladěkřestanatví,chceineje One Já k demokratům důvěry nemém. Oní k dirnýmkoncům dochá
zejí. Demokracie můře býti jen sociální a njo jiného.
V Belgii se spojili s internacionály a liboróly též
křesťanští demokraté, aby porezili katolíky, klerikály.
Socialní demobratiemus nemůže státi na půdě oeko
nomistů. Já stratím raději vče, neš bych odstoupil

od některého článků víry, ň jsem proti buntování2 liberály i také-katolíky. Mnozítoto ovšem neučiní.

Jelen blázen dovede udělat více bláznů nežli jeden
moudrých. Tou kopfivy rychleji rostou nešli duby,ale
také dříve zabynou, nežli tyto. Budemese organisovat,
jedna jednota k druhé, porostem. Naše armáda bude
nepřemošitelná, nensetene-li rozkol a nepřátelství ve
strané naši. Řečník radí, by přítomní jako muš stáli
při křesťaneko-socialních programech, dobře promy

ných. Programy juou vůdcem naším, před tčmimusí ustoupit každá osoba, V nynější drzé době musí

Hel člověk také trochu smělejším. Nemáme sedět jakočkové. Dnes se točí svět dle toho, má-li býti
křesťanským neb pohanským, Aby naše vlast zůstala
a byla křesťanskou, tomu nám dopomábej Bůh! (Hlu

daný m předneda Tůma p. dru. Horskémuza jeho mi poučnými i žertovnými citáty prople
tenou řeč poděkoval.j ý 7 POP

Posléze promlavil pan redaktor Antonín Bipp
s Brna „O budoucnosti malošivnostníka a malého

rám slu.“ Pan řečník vypočet) jmenovitě, jak jednotvé eslné šivnosti pfišly ve zkázu, jak továrny
sničily řemeslníky, jak sbořily výrobu a jak poško
dily rakouský vývos do ciziny a udal pak některé

prostředí nápravná, I jemu předsednictvo schůze arvzdalo dík.

Jabilejní slavnost jednoty katolických tovaryšů
mkončena večar divadelním PEodstaveníce 7

Politický přehled.
Moravský směm ukončil své zasedání,

které hledíc k bezvýznamné činnosti sněmu krá
lovství | Českého patří k nejvýznamnějším a nej
plodnějším. Vykonal kus práce poctivé, která při
spěje k bmotnému a osvětovému povznesenílidu.
Učitelům zlepšil slušně platy. Nejmenší plet pod
učitele nezkoušeného obnáší 450 zl. a zkoušeného
500 zl. Definitivním učitelům upravil platy tek,
že slušné žíti budou a mimo sněm postaral se
zvláště též o to, aby přestalo rozdělení vlasti naší,
pokud se jedná o učitelstvo, na obvody, jež prá
vem nazvány byly pašslíky, na obvody, jež ohra
vičeny jsouce čínskými zděmi, nedovolovaly, aby
učitel schopný, nadaný, přičinlivý mobl tam neb
onde býti ustanoven a to jen proto, že nešťast
nou náhodou byl původně za podučitele ustano
ven v okrese, v němž po celou řadu let až do
sešedivění mnohdy mosil podučitelovati proto, že
všechna místa učitelská byla v okrese obsazena a
te do jiného okresu dostati se nemohl. Byla to
brozná nespravedlnost, která novým zákonem do
jista jen na prospěch i učitelstva i školství bude
odstraněna. — Moravský sněm převzal dále ně=
kolik zimních rolnických škol ve správu zemskou,
četným soukromým. středním školám | poskytl
značné podpory, pro zlepšení pozemků, pro upra
vení řek a odvodňování učiněno v letošním zase
dání více nežli v dřívějších dohromady. Nové re
alné české školy zřídil v Holešově a ve Velkém
Meziříčí. Němečtí a čeští poslanci pracovali klidně
a svorně Z německoliberálního kopýtka vyhodil
si pouze jičínský odřezanec dr. Fux, jemuž však
vůdce konservativních Moravanů dr. Jen Žáček
vytkl Lezcharakternost, panovačnost a nesnášenli
vost. Poslanci velkostatkářští s vývody jeho sou
blasili a tím se s Čechy značné sbližili. Příleži
tosti té použil dr. Žáček, aby alespoň poněkud
napravil nerozvážný kousek, jehož se ve většině
své dopustili lidoví poslanci čeští za jeho nepři
tomnosti při jednání o resoluci navržené J. Exc.
adp. biskupem brněnským. Nepřítomnosti vůdců
strany národní, jenž právě v tu dobu dlel ve
Vídni, použil zlý duch českých poslanců, křtěný
žid, dr. Stránský, jenž nikdy své židoviny nezapře,
aby jedny poslance svedl k odejíti ze sněmu a
druhé dokonce ke hlasování proti resoluci. Ze
poslanci čeští dali se Stránským, jenž nepatře pů
vodem svým k jazyku Českému, nemůže s ním
cítiti a jenž nemůže tudíž pravý jeho zájem ani
pochopiti, strhnouti, bylo by velkou chybou, kte
rá může míti ještě neblahé následky. To uznává
dnes každý c proto učinil vůdce strany národní
zcela dobře, že ji alespoň poněkud opravil tím,
te proti nenrvalému útoku dra. Fuxe ujal 30

smýšlení a působení loyalní, jež drem Fuxem
tak banebné bylo pokáleno. Hospodářským spol
kům a poslancům v Čechách připomínáme a od
poručujeme k uvážení a následování návrh pro
fessora brněnské techniky a člona zem. výboru
dra. Zoebla, který byl přijat od sněmu. Žáci,
kteří měšťanskou školu odbyli, z reálních učeb
ných předmětů nejméně známkou »dobře“ vyká
zati se mohou a 16. rok věku svého dovršil, n10
bou pouze do prvního ročníku bosp. zemských
středních škol v Nov. Jičíně a Přerově jakožto
fádní žáci přijati býti, jejich počet nesmí však 10
vůbec a v nižádném případě polovici všech nově
přijatých žáků přesahovati. Nám se zdá, že na
hospodářskou školu v Chrudimi a v Roudnici
mohli by rovněžpřijímáni býtl žácis odbytou mě
bfanskou školou, neboť gymnasisté nemají více
přípravy pro tyto školy.

Ve velkovévodství Finaském ponuje
zármutek: Toto obýváno jest blavně v městech a
na pobřeží čtvrt milionem Švédů, dále 1 a tři
čtvrtě mil. Čudů či Finnů, bylo až do r. 1809.
spojeno se Švédskem. Když byl nešťastný král Gn
stav IV. jakožto spojenec Napoleonův od Rusů
poražen, zabrali Rusové Finnsko místo válečné
náhrady. Car Alexander I. přísahal však na sněmu
finnském, že velkovévodství zachová všecka kon

stituční práva a privilegie stevovské, náboženské
i něrodní zvyklosti země. Car Mikulš I., ač ne
přítel konatitucí a svobod občanských, ponechal
Finosku jeho práva. Sněm finnský nesvolávol sice
porlivě a Čudům dovolil v letech padesátých
tisknovti jen knihy náboženské a hospodářské,sale
obmezení a zákazy tyto byly zase odvolány, hel
singforská universite kvetla stejně jako blahobyt
země. Za Alexandra JI. dařilo se Čudům výtečně,
neboť car vděčně uznával oddanost Finnů k jeho
osobě a statečnost, s kterou r. 1812 hájili proti
Napoleonovi I. Petrohrad, ostrov Krim proti Na
poleonu III. a Angličanům a r. 1877—78 čest a
slávu ruského vojska u Plevna 3 jinde proti Tur
kům. Také nynější cer Mikuláš IL. r. 1896. složil
slavnou přísahu, že bude vždy konstituční práva
velkovévudství Finnského respektova'i, práva ob
čanstva, jejich národnost a náboženství hájiti. Lid
finnský vítal nadšené carskou manifestečnípřísahu.
Ačkoli dle práva může platnou ústavu a státní
základní zákony ve Finnsku změniti platně jen
finnský sněm, počal nynější gubernator generál
Bobrikov samovolně platná práva země rušiti, za
vedl ve Finnsku bez svolení sněmu ruskou orga
nisaci vojska a delší dobu služebních let. Finnské
časopisy, hájící práva lidu a velkovévodství jsou.
surově potlačovány. Když trůnní řeč ze dne 19.
ledna prohlašovala, že ruská vláda nebude se pra
nic ohlížeti na finoskou ústavu, když Bobrikov
dal konfiskovati i knížky, obsahující znění finnské:
ústavy, když konfiskovány i citáty z bible, které
připomínají králům i knížstóm povinnosti k je
jich národům, tu počali Finnové hájiti rozhodné
svá politická, národní a státní práve. K carovi.
vypravili do Petrohradu deputaci 3oočlennou,
která měla carovi odevzdati petici 520.931 mužů
finaských. Deputace byla od ruských úřadů a po
licajtů z Petrohradu vyhnána, neboť car na radu:
svých hyrokratů odmítl ji přijat: a vyčítalFinnům
i neposlušnost a odkázal je na ruské jich potla=
čovatele ve Finnsku. Mluvčí finnské deputace ode
vzdal petici svého lidu pouze státnímu sekretáři
pro finnské záležitosti a mluvil při tom řeč,
v které výmluvně, statečně hájil práva utlačova
ného svého národa a státní základní práva své
vlusti; s rozhořčením pak odmítl podezřívání ru
ských činnovníků, jakoby Finnové nebyli Rusku
a carovi věrní. Carovi samovládci neobmezenémn
řekl věci tak peprné, že před mužem hájícím práva
svého lidu tak neohroženě, musí každý vzdáti
čest. Možná, že car Mikuláš o obsahu jeho řeči
ani se nedoví, že Finnové jako jiní malí národové
budou potlačování a odnárodňován, ale to. jejich
utlačovatelům cti nepřidá. (Cara pak, který po
slouchá jen násilnické rádce a stává se jejichbříč
kou, dlužno jen litovati, Ku cti českého novinář
stva budiž řečeno, že ruské násilnictví a ruskou
koutu hájí pouze kozáci z »Národních Listů«, ač
jinak přísahají, že jsou plní svobodomyslnosti a
nadšení pro bájení práv malých národů. I my
bojujeme jako malý národ za práva proti náro«
dům mocnéjším a větším nežli my. My víme,
jak politický a národní útisk a pronásledování
bolí, naše sympatie musí proto patřiti nespraved
Jivě utlačovaným, neboť nesralme zapomínati, že
platí: »dnes mně, zítra tobě« — a naopak.

l

Drobná obrana.
Surovost „Času“. S velikouradostíplše

Evangelický církevník, že „Čas“ nazývá „Adal
bertinum“ s velikou slávou vysvěcenou hospodou.
„Čas“, který chce světu vymysliti nové nábožen
ství — oproti katolíkům neumí psáti než „ho
spodsky“ surově. Mobl by vědět, že je v Adal
bertinam kaple, tiskárna, redakce, čítárna a půj
čovna knib. Mohl by vědět, že je tam dvorana
nejen k zábavám, ale ku scbůzím poučným, vla
stenecko-katolickým. Mohl by vědět, že jsou tam
místnosti spolku katolických tovaryšů, V jejichž
atanovách je též slušná zábava něčím, co odvrací
od místností mravům nebezpečných, a proto že kta
kovému domu patří slušná místnost hostinská 8 ku
lečníkem a kuželníkem. Proti hampejzům ve ve
kovských městech ještě nikdy — aapvň dle na
šeho vědomí — „Čas“ nikdy neborlil. Ale co je
katolické, kdyby to bylo sebe slušnější, to musí
„Čas“ postříkati jedem svých slomyslných vtipů.
Ale vše má i svou dobrou stránku. Z takového
spůsobu psaní pozná náš pracující lid tím více,
kdo je jeho přítelem, zdališ ten, kdo mu po mo
solné práci přeje a chystá bezhříšné pookřání —
anebo teo, kdo myslí, že hostince jsou jen pro
pány a ten „lid“ ať se jen dře na ně. A „ank
Špuráček“ by taky tuze dobře udělal, kdyby farl
zejsky nenkazoval na místnost zábavy dovolené,
když jeho veliký prorok nestyděl se napsati:
„Wer nicht liebt Wein, Welber und Gesang, der
bleibt ein Narr sein Leben lang.“ Na česko bez
veršů: „Kdo nemiluje víno, ženy a spěv, ten zů
stane bláznem, co bude živ.“

Drobné zprávy.
Slavnont vzkříšení koaala se v biskup

ském chrámu Páně sv. Dacha v sobotu po 8. hodině
a obvyklou nádheron. Slavné obřady konal J. M. ndp.



biskup sa přítomnosti vys,důst. kapitalv a ducbo
venstva, nástupců politických,soudních, ujenskýcha
jiných úřadů, sl. aborů professorakých, za účastenství
primatora města, městské rady a členů obsoního sa
stupitelstva a množství lidu. — V kostele Panny Ma
mie konala se slavnost vzkříšení kol 7. hodiny za
účastenství vojska a nesčetného počtu lidu. Na ná
městí byli skoro všecky domy osvětieny.

Biskupské konferemee, kterése sejdoudny ve Vídní budou prý se zabývati téš heslem:
č od Říma. Biskupové posvou prý k poradám také

ré politicky čiené osobnosti.
Věstník dlecésmí: Jmenován jest: p.

Jan Hejči, doktor Písem sv. ve vicerektora v b. knůš
akém Semináři; p. Frant. Klenka, koop. ve Zrači, za

t. katechetu, v Bohdánči (n Pardubic); p. Frant.
ura, koop. Vítkovický, sa proz. katechetu v Krá

Ukách. Ustanovení jsou: p. Václ. Strnad, farář
v Kórbru za faráře do Karli, p. Ferd. Vlček, kate
chsta v Polné, sa faráře do Nové Voi, p. Ant. Klenka,
farář ve Voděradech, sa faráře do Častolovic,p. Jos.
Jaška, kaplan v Heřeo.Městci, ze administr. do Sko
řenice, p. P. Dr. Alf. Pohl, 0. S. B., kaplan za admi
nistr. v Broumově, p. P. Vít Rýdl, O. 8. B., se ka

Jana do Broumova, P Frant. Hoffman, sa koop. doftkovic. Uprázněné místo: Kórber, fara patron.
knížete Thorn-Taxise, od 28. března, Voděrady, fara
patron. hrab. Šternberka, od 4. dabna, Josefov, fara
patron. náboženské matice od 6. dubna b. r. V Pánu
sesnul: p.Aug. Selbert, kstecheta měšť. škol Podě
bradských + v Pardubicích 4. dubna (narozen 1860

„ 188w).

7 Řádná schůzeobecníhozastupitel
(stva v Hradel Králové konala se Ď. dubna
o 3. bodině odpolední. Do kontrolní komise obecního
hospodaření zvolení byli pp. Waldek, dr, Fultner a
Sluka. Na to se přikročilo k vyřízení denního pro
gramu. I. Jednalo se o fádu stěhování s výpovědi pro
město Hradce Králové. Pan starosta dr. Ulriub
přednesl pak návrh vyhlášky c. k. místodržitele krá
lovatví Českého, kterou se ve srozumění s c. k. vrch
ním zomekým soudem královetví Českého ustanovují
pro král. věpné město Hradec Králové lhůty ku vy
povídání a stěhování se z najatých bytů a jiných věcí
nemovitých. Na základě čl. XI. č. 1. zákona ze dno
1. srpna 1895 č. 112. s $ 660. č. 2. zákona zo
dne 1. srpna 1895 č. 113. Ř Z. ustanovuje se pro
král. věnné město Hradec Králové náuledující řád vý
povědní a stěhovací: $. 1. Pro výpověď nájmo bytu
aneb jakékoliv jiné místnosti, mají: obnáší li roční
činže více než 240 korun, platiti čtvrtletní výpovědě
a tyto lhůty: Lbůta únorová pro dobu od 1. února
až do 30. dubna; lbůta květnová pro dobu od 1.
května až do 31. července; lhůta srpnová pro dobu
od 1. srpna do 31. října a lhůta listopadová pro doba
od 1. listopadu až do 31. ledna. V každé této lhůtě
lze dát: výpověď smlouvy nájemní vždy ponze během
prvých 8 dnů a sice ve lhůtě únorové od 1. až včetně
do 8. února, ve lhůtě květnové od 1. až včetně do
8. května ve lhůtě srpuové od I. až včetně do 8.
erpna a ve lbůtě listopadové od 1. až včetně do B.
listopadu. ad 1, Pen poštovní správce Ryšánek je pro
dabo stěhování na počátku každého čtvrtletí, tedy 1.
ledna, 1. dubna atd. Pan dr. Foltuer praví, že první
den v roce a každého čtvrtletí je plno průce. Končí
se účty atd. Také v jiných městech všady platí ter
míny stěhovací dne 1. února, 1. května, 1. srpna a
1. listopadu. Pan Petřiček je proti osmi denní době
výpovědní, žádá, aby se výpověď dala vždy jen prvoího.
Pan Waldek se táže, jaké důvody měla právnická ko
mise pro 8 denní dobu výpovědí. Dr. Fultner pravil,
že lhůta taková je všady, že jeden den nestačí, po
něvadž nájemník nemasí dobu výpovědi přijat, neměl
by pak času dáti majitel domu ueb nájemník even
tuelní souduí výpověď, Kdož dostali neočekávaně vý
pověď, nemohli by si najíti hned drobý byt. Debaty
ae účastnili dále p. starosta, p. Jar. Červený, Petříčka,
inž. Sobrada. Návrh pana Petříčka padl, neboť byl
přijat návrh právnické komise. $$. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. přijaty
bez debaty. Paragrafy tyto zní: $. 2, Při náj
mech bytu aneb jakékoliv jiné místnosti s roční činží
240 korun anebo méně stanoví se' měsíční výpověď,
která má se dáti v prvních 8 dnech měsíce, aby se
moblo žádati vyklizení a odevzdání uajatého předmětu
prvého dne následujícího měsíce. 6. 8. Při tak zva
ných bytech měsíčních totiž při bytech se smlaveným
Jednoměsíčním trváním nrá se dáti výpověď nejméně
8 dní před nplynutím doby nájemní. — Při nájmech
na kratší dobu smlavených, zejména též při nájmech
týdenních má ně dáti výpověď nejméně 3 dny před
uplynotím doby nájemní. $. 4. Výpovědi smluv ná
jemních mohou dány býti soudněi mimosoudně.$. 5.
Soudné výpovědi, mají-li býti právoplatny pro lhůtu
výpovědní, musí nejdéle poslední den lbůty svrchu
k podané výpovědi určené, nejen podány, ale 1 do
ručeny býti. $. ©. Aby výpověď mimosoudní měla
právní platnost výpovědi soudní, třeba jest, aby tu
bylo o výpovědi buď osvědčení notářské aneb spis u
purkmistrovského úřadu 8 oběma stranami sepsaný,
aneb jinak osvědčené listinné, od strany, které se vý
pověď dává, sepsané u podepsané'aneb od téže strany
(a dvon hodnověrných svědků podepsané, V každém
tomto osvědčení buďtež přesně udána jména obou
stran, předmět smlouvy nájemné, doba, kdy výpověď
dána a kdy smlouva ta te ukončiti má. $. 7. Byla-li
výpověď doručena po uplynutí Ibůt svrchu astanove
ných, jest pro lhůta běžící neplatná a může platiti
pro lhůtu později běžící jenom tebdá, jestliže to vy
povídající ve výpovědi určitě prohlásil. $. 8. 8 vy
klisením předmětu nájmu počíti jeat při nájmech s
roční činží nájemní přes 240 koran prvého dne po
uplynutí Ibůty, tedy: 2. února, 2. května, 2 erpna a

©. Jntopadu a iu. toto vyklisení býti úplně ukon
Šcuo ve drou dnecs tedy: 9. února, 5 května, 5.
arpna a 3. listopadu. Při nájmech u roční nájemní
činší nejvýše 240 koren asl vyklizenípředmětunájmu
býti počato prvý den po oplynutí ihůty tedy 1. dne
měsíce, jenž po výpovědí následuje a musí ještě tébož
dne úplně ukončeno býti. — | Vyklizení tak zvaných
měslčních bytů má se státi nejdéle do hodiny polední
dne, jenž následuje po posledním dou lbůty nájemné.
Při nájmech na kratší dobu smluvených zvláště též
při nájmech týdenních má se státi vyklizení byte nej
déle do hodiny polední posledního dne nájmu. $. ©.
Připadl-li by poslední, k úplnému vyklizeLí předmětu
najatého v $. 8. ustanovený deu na neděli, aneb na
zasvěcený svátek, prodlouží ue lbůta k úplnému vy
klizení cetanovená až do bodipy polední nejbližšího
dne všedního. $. 1. Strana, jež ee z bytu stěhuje,
mé pojkytnouti straně do bytu se stěbojící při náj
mech s roční činží přes 240 koran odpoledne prvého
dce k vyklizení určeného, při ostatních nájmech jiš
ráno dne k uplnému vyklízení určeného, polovici na
jatých místností k umístění částí svršků jejich. Po
úplném vyklizení bytu neb jiných najatých místností
jsou nájemníci povinni odevsdati veškeré klíče maji
teli domu neb jeho zástopci. Nájemce vypovězeného
bytu jest povinnen, ucházečům o byt ten dovoliti
v době od il. do 12. bodiu dopoledne, jeho problídku,
avšsk jen za přítomností majitele domu neb jeho zá
stapce, $. E. Nebyl-li předmět najatý vyklizen ve
Ihfitách výše ustanovených, může ještě téhož dne, kdy
končí lhůta k vyklizení, žádáno býti u soudu za nu
cené vyklizení, — To platí také tehdá, nebylo-li
straně, jež do bytu se stěhuje, pouecháno v $. 10.
určené místo k umístění jejich svršků, aneb bylo-li
odepřenu v témže $. vybražené prohlédnutí bytu. $
12. Placení nájemrého ve lhůtách měsíčníchza byty,
které se nepokládají za byty měsíční ($. 3.) a z nichž
so platí nájemní či le více než 240 koran ročně, ne
zbavoje povinnosti, aby dána byla výpověď dle lhůty
dle $. 1. tokoto řádu ustanovena. $ HB. Zvyky a
obyčeje, které stran výpovědi z nájmu a stěhování
posud v Hradci Králové platily, pozbývají tímto řádem
platnosti. $. 14. Ustanovení, jež tímto vydána jsou
o bytech, platí též o nájmů krámů, skladišť, sklepů,
stájí, půd a příslošenatví domů vůbec, $. EG. Bylo-li
emlouvou o nájem v kterémkoliv směru jiného cosi
ustanoveno, platí, co smlouva odchylně ustanovaje,
6. 16. Ostatně platí všeobecné zákonné předpisy,
pokud smlouva o nájem neb tento řád výpovědní a
stěhovací neobsahuje uetanovení nových. 6. E77. Tento
řád výpovědnía stěhovací platí i pro podnájmy. $. 18.
Tento řád výpovědní a stěhovací nabude platnosti
dnem, kdy bude prohlášen v zákonníku zemském.
II. Návrh na realisování rozpočtem na r. 1899 povolené
zápojčky 4.000 zl. na adaptace v domech č. 33. a
127 (kde byly dříve školy a kde je nyní c. k. státní
návludnictví a tržnice), Dosud stály opravy 3657 zl.
ale opravuje se ještě byt pana c. k. státního návlad
níbo a tršnice, čímž bude povolený náklad vyčerpán,
Na návrh starosty p. dra. Ulricha vypůjčí se obnos
u městské apořitolny m zajistí se na domě č. 9, III.
Pan městský rada Pilnáček předložil ku schválení
doplněk řáda jstečního a návrh nábrady za propůj
čení ka problídce masa jinde poraženého provisorních
jatek. Porážeti se muže každý všední den. Ale v drabý
svátek je volno porážeti, Jateční řád byl schválen,
IV. Pan starosta dr. Ulrich učinil návrh na současný
prodej parcel č. kat. 7, 8, 9, 10, 11, 18, 18, 14, 15a
16 v bloku T po 2 sl. za 1(J“ p. Lad. Knyplovi, ma
jiteli závodu trublářského. V. Vyžádáno obnovení
plné moci městské rady ku koupi potřebných nemo
vitostí do výše 10.000 el. k účelům obecním. Pan
Weinhengst pravil, že pozemek k eventuelnímu za
lesnění by ee zaplatil z peněz utržených za cvičiště,
Bude-li třeba koupit pozemky k účelům vodárenským,
uhradila by se kupní cena ze zvláštní půjčky, která
by se k zřízení vodárny učinila. VL Rozhodlo se o
žádosti pana Aloise Knotka za jmenování provisor
ním městským aesiatentem. Pan Knotek ukázal se
býti k úřadu úplně epůsobilým, má znalost četných
řečí a byl při silničních, stavitelských, i kancelář
ských pracích zaměstnán. Pan poštovní správec Ryšá
nek je pro nevypsání konkoreu, pan Waldek též a
proto jmenován provisorním assistentem 26 hlasy jed
nohlasně. Ustanovení jeho platí od 1. dubna. Plat 28
dosavadní práci jemu vyplacený schválen. VIL Volen
revident účtů znalý, jenž bude revidovati účty
obecní. Pan Stanislav Červený odporučil volbu odbor
níka hledíc ke zkušenostem v zálošně na Mělníce a vo
spořilelně v Mladé Boleslavi. Pan prof. Ctibor připo
menul, že p. Wachek vždy velmi svědomitě revidoval
a že mu nic neušlo. Nato mluvil p. správec Ryšánek

= 26 p. Václav Scholz. VIIL Pan nárěstek Jaroslav
Červený pravil, žeje vícedívčíchoddělení, že sl. Štefanova
nemůše vyučování ve všech odděleních zastati a proto
na návrh odboru jmenována provisorně druhou indu
strialní učitelkou slečna Terezie Styblíkova 22 hlasy.
IX. prozatím odložen. X. Nadace Tomkova, založená
na počest prvního rektora české university a rodáka
králověhradeckého, obnášející 105 zl. uprázdněna,
Nadaci Tomkova v obnosu 105 sl. obdržel 13 proti 13
hlasům právník, p. Souček. XI. Pan Karel Krýsl byl
jmenován skuteč. učitelem na obecné obch. škole. XII.
Bod ten vzat s denního pořádku. XIV. Nájemné Besedě
sníženo na 800 zl. XV. Panu továrníku Sehulcovi pro
nejata březhradská honitba na 6 let za 61 sl. ročně,
XVI Veřejnéčítárně Palackého vykázáno místo v domě
spořitelny. XVII. Školníci nemají pensi, smlouva je
na roční výpověď a p. B. Fišerovi z té příčiny ne

bylo udělenodefinitivum, protože bo není třeba. IVO
Panu řídícímu učiteli Vaohkovi povoleno na výlohy
stěhování 46 al. Ne konci schůze obradil se p. Sta
nislev Červený proti správě Ratiboru, kterou prohlé
sil za nepravdivou. Dále navrhl, aby nas Bílou věd
zřídilo se elektrické vytahovadlo a aby se správaros
hlednového podniku odevadale akciové společnosti.
Konečně navrhl p. St. Červený, aby obec věnovala
pozemek, materiál a'“20.000sl. na zfísení lásní. P. nám.
Jar. Červený tyto návrhy podporoval. Pan architekt
Weinhengst byl proti tomu, aby jmenované podniky
zřídila obec, ale dádal, aby se hledsl podnikatel,
který by za podpory města podniky ty, pokud jsou
možny, provedl. Pan inženýr Subrada žádali, aby tyto
návrhy odkásány byly příslněným komisím. Debata
nato so rospřednavší byla dosti živá. Schůze trvala
přes 9 hodiny.

Úmrtí. V Pardabicích zemřel dne 4. dubns
£. r, dp. Aug. Seibert. Narodil se v Rychnově n. K.
dne 16. sáří 1606., vysvěcen byl dne 31. ledna 1889.
Působil jako vikarista při kathedrálním chrámu Páně
v Hradci Králové, pak jako kaplan v Čermnéa ko
nečně jako katecheta měšťanských škol v Poděbradech,
odkudě dán byv pro plícní chorobu na trvalou dovo
lenoa, uchýlil se na podzim m. r. do Pardubic. Ze
mřeléhooplakává pečlivá jeho matka, strativší v něm
jedinou podporu svého stáří.R. i. p.

Starožitný wálex. V cihelně zvěčnělého
p. *Morávka-Tvraského, kde bylo nalezeno jiš tolik
mamutích a jinych kostí, nalezeny byly tyto dny
zbytky nosorožce, které odevzdány městskému museu.

Vojenskálékárna v Králové Hradci
bude zrošena a přeložena bude do Jaroslavi. Léky
we prý (I) budou příště odebírati z Josefova. Myslíme,
še by vojenský erár kupoval léky v bradeckých lé
kárnách laciněji.

„Vejtěch Žák, výtečník“: Dosudčasovétoto drama sehráli ochotníci z jednoty katol. tovaryšů
v upomínku na 10tileté trvání svého spolku a večer
v pondělí velikonoční u přítomnosti dosti četného
obecenstva. Titulní úloha Žákova v rukou p. Jekab
ského doznala šťastného interpreta. Pochvalného uznání
došla oduševnělé hra al. Novohradské. Čelnější role
spočívaly vesměs v osvědčených rukou pp.Poláka st.,
Černého, Beránka, Jenšovakého a Svatáka. Se sdarem
pokusil ee pan Havlík o nesnadnou roli redaktora
Stětky. Episodka sl. Jezlinské byla zdařilou. Rovněš
i pp. Svaták a Mandásek byli velmi dobrými chara
ktery. Soubra obtížné hry byla hladkou, tekře může
tovargůská jednota představení toto řaditi ku četným
jiš svým úspěchům. Celá hra byla důstojným sakon
čením zdařilé jabilejní slavnosti.

Nebezpečné dělnické mopokoje vy
pakly v Náchodě. Dělníci bombardovali úidovské domy
a krámy. Z Josefova bylo do Náchoda povoláno voj
sko. Jak známo nechtěli někteří židovští továrníci
vyhověti žádostí dělníků za zvýšení platů.

Hnilobě zremčnt ve sklepě zabráníse
tím, když 1 libra chlorového vápna rospustíme vo
100 litrech vody, do které se pak veypou zemčata a
mícháním metly se vyperoa, načel se zemčata nechají
na vzduchu dachnout.

Prostředek proti popáleninám. 1 gr
pekelného kamínku se nechá rozpustit vdestillované
(přečištěné) vodě, načež puchejř na ráně serosstříhne
neb nošíkem rozřeže a kůška popálená se odtáhne
stranou. Popálené místo se pak rostokom natře a kůá
kou pak opét přetáhne. Na to se dá na ránu lojem
neb sádlem potřená Iněná náplast Bolesti brzy smízí
a popálenina se rychle zhojí.

Bospukané ruce se potřou večerglyce
rinem. Jsou-li pukliny velké, potřou ee rančná místa
kašdého večera čerstvým, nesoleným máslem. Pak-li
jeat kůže jem povrchně od ostrého větru rozpukané,
smísí se krapet vody s dřevěným olejem, večer se ra
něné místo touto mastičkou natře a na ruce 80 na
táhnou vlněné rukavice. Do rána jest kůže uzdravena.

Slatinné lázně Velichovky, známé
svými slatinnými koupelemi, vsorným zdravotním Sa
Hzením, polohou lesnatou a suchou, zdravou krajinou,
připravají se na blížící se sezona. Byl zřízen vodo
od a elektrickým pohonem, přivádějící železitou vodu
do koupelí a počet pěkných letohrádků rozmnoden no
vou villou „Jetton“, jež jakoostatní poskytne příjem
né pohodlí s to laciné. Mnoho dřívějších hostí objed
nelo ei dřívější byty a zójem pro tyto lázně roste.

Na'"keňský s dobytčí trh dne36.břez
na 1899 v městě zdejším odbývaný bylo 33%koní ros
ličného drahu jako: k chovu, potřebě, hříbat, pak
115 volů, 36 býků, 251 krav, 18 telat a 9 koz přive
deno. Obchod byl čilý a s účastnili se ho jak obohod
níci domácí tak i cisí. Příští koňský a dobytčí trh
odbývati se bude v městě zdejším dne 17. května.

-Zvěsti z východníchČech.
/ Ze Bádové. Komitét pro udrtování /omníků nabojišti Králové-Hradeockómod

býmal v sobotu dne 2%. břesna odpol. v sále bostince
u Filipoviče v Hořeňovsí valnou hromadu, kterou sa
dosti četného účastenství členů zahájil předseda o. k.
eetník pan Jan Steinský. Jednatelská zpráva vzpomíná
dne 3. prosince 1898., v kterýžto den konalinárodové
říše rakonsko-uherakó sice tichou, ale významnou slav
nost SOlelého jubilea panevníckého Jeho Apošťolského
ského Veličenstva císaře. Den ten jest zvláštní shodou
i pro spolek náš významný tím, še před 10lety dne
8. prosince 1868 konstituoval se spolek tento poď

jménem Komitét pro udršování pomníků na bojišti
Králové Hradeckém“ a odbýraná v ten den nstavující

schůze. O vzniku spolku tohoto se sasnamenává: Bylo
to 18. listopadu 1888, kdy o honuv lese Svibu upon
tána pozornostc. k.sotníka zemské obrany pana Jana
Steinskýho t. č. na odpočinku, jakoš i jiných hostů
honby súčastněných — vojenskými pomníky, které
s pisty r. 1866. padlým vojínům zříditi dali jichdru
hové neb příbuzní, a jichš v lese Svibu tolik nahro



maděno jest. Při pozorování tom došlo k bolestnému
vědomí, še pomníky tyto znenáhla světrávají a v brsku

uti se musejí, ač byprostřečky poměrně ne
patrnými sachorány býti mohly. Myšlénky tyto divany bylyvzpomínkou, že v brsku, jiš dne 3. června

1891. celé čtvrtstořetí nás od osudné bitvy Králové
Hradecké děliti bude. Že provedení myšlénky uvedené

-odbor nemožností nenáleží, o tom přesvědčil loveckou
$lečnost pohled na překrásný pomníkc. k. 1x. pěš.

pluku arcivévody Viléma, věnovaný důstojnickým sbo
rem plnka a nádhernými věnci tohoto i mužstva sdo
beaý. Po skončeném honu při přátelské zábavě při
vedi pan setník Steinský k debatě myšlénka zřízení
komitétu, jehoš účelem by bylo příslušné oddíly vojska
© seblahám stava pomníků spraviti a opravy těchto
v zájmu udržování prováděti. Úmysl tento oznámen

, setníkem Steinským redakci časopisn „Vojenské
Ray" a „Ratibor“, kteréšto listy věnovaly ihned.před
mětu tomuto v předních sloupcích vřelá články. Pro
volání to naleslo všude saslonženého oblasu, a pří
snivého přijetí, tak že myšlénka zařízení komitétu
o nadšením byla přijata. Dne 3. prosince 1888 odbý
vána ustavující schůze v Cerekvici a utvořen komitét
pro udržování pomníků na bojišti Králové Hradeckém

jednatele uvolil se p. Ant. Tvrzský, řídící ačitel v Ce
rekvici. Příštím rokelí započaty opravné a udržovací

práce sa ochotného spolupůsobení P- hb Dokonpila,-e. k. ředitele odbor. školy v Hořicích.“Spolekvzrůstal
s malých počátků neunevnou činností některých jeho
dlenů, byť ne m silen, přece vydatnou prací do
dělav so výsledků atéšesých. Tak bylo v letech 1689

-aš 1891 přes z30 na ploše 440 km? roztroušených pomníků opraveno a mnoho nových zřízeno. Dosavédní
komitét přeměněn dne 16. března 1801 ve spolek, jehož

-stanovy c. k. místodrž. výnosem se dne 27. dubna
1791 č. 42.528 sohváleny byly. K lepšímu umožnění
návětěvy bojiště vydán komitétu „Průvodce po

bojišti Králové Hradeckém s mnohými vyobraseními
a mepou bojiště. Následující přehled příjmů a vydaní
podává jasný obraz 10leté činnosti spolkové :

Příjem: Vydání:
R. 1689 al. 5314 kr. 40 R. 1880 sl. 3,900 kr, 85
„ 1800, 9878., 16 „ 1890, 9.049, 77
„ 1891, 32186, 60 „ 1801., 2.707., 08
„ 1808, 3671., 91 „ 1803, 804, 25
„ 1893, 278, 16 „ 1803, 8.090 , 88
„ 1904, 805, 36 „ 1894, 771, 88
„ 1998, 92, 07 „ 18605, 660, 63
„ 1806 , 2847, 0% „ 1896., 1.765., 94
„ 1907, 1820, 73 „ 1897, 2464, 67
„ 1808., 1148, 18 „ 1898, 1.844, 68

sl. 28.907 kr. 59 |, sl. 27.966 kr. 40
Zůstatek sl. | 923 kr. 19

Úhrn al. 38.007 kr. 60 Úhm si. 28.907 kr. 5
—————— ——ů———

Průřízně sa 1 rok zi. 2.800 kr. 75 sl. 3.708 kr. 54

V roce 1890 byly dosavádní stanovy spolkové smě

něnr a směna ta výnosem c. k. místodržitelství v Praze-se dne9. náří 1805, č. 180.007. schválena. Přecháze

jíce ku výročnízprávě za uplynulý rok, kterýmšto
rokem 3 letá činnost odetopujícího výboru sakončena
jest konstatajeme s politováním, že zájem pro šle
ohetný účel spolku ochabuje — snad následkem vše
obeuně neblahých poměrů — čímž členstra nepřibývá
a příjmy spolkové klesají. Koncem roku 1898 čítal
epolek členů čestných (A0, zakládajících 16 a řádných
neb činných 382, úbrnný pakpočet per 268 se oproti
předešlému roka nezměnil. Správa epolka zůstala
v uplynulém období beze změny. Výbor sešel se Skráte

oby“ epolkoré záležitosti, mimoto udržoval dleby písemné styky mezi členy. Vedle natných
: oprav udržovacích postaveno 5 nových železných kříšů
na kamenných podstavcích, ž označení pomníků

- dostoupilo čísla 325,„Dne 3. čorvence 188, posvěcen
nově zřízený pomník“ padlým vojínům r. 1846. pěš.
plaku č. 74. a sice 12ti důstojníkům a 456 poddůstoj
níkům « mužům věnovaný, který nákladem důstoj
nického sboru ven byl. V týžden odpoledne po

-svěcena votivní deska na kostele v Dohaličkách pa
mátce 235 vojínům na starém hřbitově pohřbeným
Pan Frant. Sezemský, ©. k. dvor. dodavatel v Mladé
Boleslavi daroval apolku opětně 500 kusů avětel, jimiž
četné hroby v dušičkách oevětleny byly. Nárštěva bo

jiště těší se stále vzrůstající účasti, která zajisté po
vzbuzena bude projektovanou rozhlednou a sřízením
ossaria na výšině Chlamaské, kteréžto atarby v le
tošaím roce „Ústředním spolkem“ provedeny budou.
Zpráva jednatelská a pokladníechválena a po zprávě
revieorů a schválení Účetní savěrky uděleno výboru
absolutorium. Při nově provedené volbě zvoleni: za
předsedu p. Jan Steinský, c. k. setník na odpoč., do
Sti členného výboru: p. Frant.Waldek, pokladník cu
krovaru v Černošicích, p. Frant. Kudrna, účetní cu
krovarn v Sadové, p. l Záběhlický, ředitel cakro
varu v Sádové, dp. P, Jan Brunclík, farářv Problusi,

„p. Frant. Pananer, vrchní správce v Stradově, p.Jan
burg, továrník ve Smiřicích; sa náhradníky: p.

Hugo Kassian,c. k. hosp. adjunct v Cerekvici, p. Jos.
-Prašák, rolník v Hořeňovsí; sa revisory účtů: p. Jos.
Němec, úředník cakrovara v Předměřicích a p. Josef
Lefnar, obchodník ve Smiřicích. Bylo by k přání vzhle

-dem k tomu, že jmenovaný spolek zřizováním četných
krásných pomníkůna bojišti Králová-Hradeckém

'krajinu sdejšízároveň 00 okrašlovací spolek nepčímo
působí — aby mu větší účasť a hojnější pora
zdejšího občanstva věnována byla,

Z Pouchova. Porinnost nás k tomu vede
ve veřejnosti promlaviti několik slov ze erdce vděčného

„* Bejapřímaějších díků vzdáti všem dobrodincům chudiny zdejší.— Jako každoročně tak i letos v době
vánoční podělena byla mládež školy zdejší oděvem,
obuví a štědrými dary, konference s. Parla postarala
20 o chudé čaetvo v zimní době teplými pokrmy —
vysd. b. konaistoř poslalaobvyklý dar vánošní 20 sl.

„k podělení — rovněž přidražili ae k šlechetným dár
-cům rodina Píšova se Správčic a p. Pichle
rova s Piletic. Zaplať Bůh! Boha dlužníkem ui

-činí, kdo stírá alze chudého a stuje na nuzné,
„nemooné a trpící. — V první řadě však přísluší zde

vroucně poděkovati vys.ctěné pí. choti Jeho Excel
lence p. ministra Kaisls, která uložila značný kupitál
1600 sl., aby s úroků podělována byla chadina zdejší
— čtliva zemřelé matky savé, pí. Anny Pišové zo

včic, která vědy po oslý život svůj jevila vele
štědrou příseň k okrase a ozdobě chrámu Páně na
deho, cbmyalila jej velikomyslně a bohatých rouch a
potřeb chrámových mnoho darovale — nyní jiš v stínu
obdarovaného cnrámn odpočívá, aby odplatu vzala sa
dobré skutky své. — Slavnost vzkříšení zdařile se při
pohodě nebe velezdařile — spolky hasičeké s Pou
chova i z Věkoš s prápory, páni starostové přifařených

obcí nesli veleochotně nebesa nad Nejsvětějším,poobou stranách kněze nesli avétla údové katol. apolka
ze SI. Předměstí p. ředitel choru pečoval o zdnřilý
posvátný zpěv — školní mládež zdejší s práporem —
slatinekou jeme pohřešovali — chrám Páně ve dnech
velikon. byl přepiněn. — Spolek katol. na SI. Před
městí šije, pracuje, pilně čte veřejné listy, shroma
žďuje se k přednáškám, čerpá ze spolkové knihovny
dobrou četbu — čítá přes 60 údůs mé ně 4 leta
svéhotrvání, — Dne9. dubna dává divadlo „Fariant“
obraz ze života od E. Pečkové a 16. dubna vykoná
výroční valnou hromada epojenou s řečí předsedy a
jednatele a na konec homoristickým konzelnictrím,
které provedelaskavou ochotvu p. pošt. official Vaško

z Hradce Králové. — V počin hojném vzal spolekúčast na slavnosti 10tiletého trvání sousedního bratr
skéhc spolku v Hradci Králové, — Na konec pak ne
mohu opomenouti smíniti se o slavnosti v den Zvě
stování P. Marie veřejného vyznání víry aš dosud
evang. a. v. Jana Wagnera s obce Rueek. — Mno
héma věrnému katolíku v posvátném okaměení, když
honvertita jasným a zvačným hlasem volal „věřím“
a odříkával zřetelně s zbožné za knězem slova vy
znání víry naší, pohnutím vytryskla alza z oka, nad
tak upřímným osvědčením víry katolické, která byť
i se dnův našich měla celé řady protivníků, předcevítězí.

Z Kutné Hory. Čestné jednání našichpp.
obecních starších, kteří odepřeli zasloužilým lékařům
definitivam, nese již ovoce, a sice p. Dr. Veselý so
svého úřadu co městský lékař vzdal. Máme opět o
jeden obrázek činnosti našeho velmocného více. Pro
ony dra lékaře nenalezlo se v celém zastupitelstvu
více neš 9 členů, kteří dovedli uznati, co pp. Dr. Svo
boda sa 23 let a p. Dr. Veselý za 12 let ve prospěch
občanstra vykonali. Náš velmocný myslí ai, že sladká
jest pomata a k tomu dobře vždy pomýšleti, jak za
opatřiti avoji rodinu. Vědělo se předem, že muš tak
rysí jako Dr. Veselý urážku, jež se mu tímto odřekno
tím definitiva stane, nenechá sobě líbiti, a fankci
svoji co městského lékaře nebude více zastávati a
vrátí ji těm, jenž kus poctivé uznalosti pro záslužnou
práci a vědu nemají, a že by to bylo proakademicky
vzdělaného člověka ponížením, aby pod tekými lidmi,
jež dovedou vykonávati vůli despoty, jehož jediné ma
ření ve znamení zištnosti jest, nadále sloužil. A jest
nám věra nepochopitelná smělost oněch pánů s rady,
ješ měli té troofalosti, ještě žádati p. Dr.Veselého,
aby avoji rosignaci vzal zpět. Myelili ti páni, že enad

pprnost povaby je u každého tak mělká jako u nich?echme věak těch pánů a zkonmejme příčiny, proč
vlastně nebyla udělena definitiva pp. lékařům. Na p.
Dr. Svobodu jest stará zášť, že poctivě hlásí ae k sta
ročeské straně, a to právě nejlépe charakterisnje členy
městská rady, kteří s ním abych tak řekl u sboru
střeleckého sloužili, titéž po něm dnes blátem hází,
ano ti přeběhlí, velitelové, práporečníci, velmistři a
střelmistři dnes zuřiví Mladočeší, k vůli mandátů na
poručení svého pána činí, tak jak on chce. Pan Dr.
Veselý jest spřízněn s p. lékárníkem Slavíkem, po

němž dnes „Podvysocké A začínají plvati, protože je těm pánům nepohodlný. Zde jest skutečně
trapno,při pomýšlení kolika rodům v ctůném obecním
zastupitelstva týž doktor Veselýzachránil dítky i ženy
od emrti, a to téměř činil vše zdarma a oni bez ura
dění vmetnou takému dobrodinci tak hrubou urážku
v tvář. Když dovede p. starosta ten svůj tisk jindy
informovat, proč také tentokráte tak nemluvil, a ne
přiznal pravdu, še on jeet ten strůjce toho všeho?

On dobře věděl, že najisto některý z k . lékařů buderesignovat, nastane konkurs, s pány ikaří to trochu
se hýbne a tu snadno přece nějaké místo možno alo
vití pro avého nastávajícího zetě, Co se nám ti páni
navyčíteli, že zaopatřojeme evoje lidi, nuče ať nám
dekáší nějaký příklad, ale nechť podívají se na sebe,
Protekční systém u ních stovpá a pomalu budou na
útraty obce všechny ty strany zaopatřeny a teď ko
nečně počínají se zaopatřovati v rodině, Příklady
táhnou a my můžeme ae dočkati pěkných věcí. —
Pivovar náš počíná býti zaopatřovatelem různých in
dividuí, a zároveň stvořen, aby pp. ze správní rady
dodávali potřebné zboží jakékoliv jakosti a vysoké
ceny pro pivovarnáš. Předvedu Vám malý obrázek.
O účetním Procháskori, který jest v teple usazen, víte,
a takó žádná moc jej odtud nedostane, ale máme
u nás jiného chlapíka. Něco si udělal s p. Hej-nicem
a proto začal dělat radikála, vybazoval židy a začal
být jaksi nepohodlným, štval, řečnil proti starostovi
a hlavně proti konkurentu Procháskovi, še žijou
z obce atd. Pan starosta, chytrý pán, zkonmal, jak
jej chytit, koupil se od něj dehet do Červ.Janovic
na sladovna, kdo tomu rozumíš, zkoumej jeho hod
notu a cenu, ješ obec musela zaplatiti, tím byl ten
pán jaksi navnaděn, a tu byl zvolen do správní rady
v pivováře,a teď byste měli viděti ten zázračný obrat,

M jest starosta ten nejlepší člověk, nh jiného mítianí nemůčem, a svému příteli p. Doskočilovi, jehož
dříve proti správě města štval, se nyní vyhýbá a ob
chod už jde, teď ee dodal vazelin, jehož na mazání
upotřebiti nelze, dále olej, vše v přehnaných cenách,
a kde máte teď tohoradikála a Mladočechu věsí se
na paty p. Dr. Pacáku, o němž ty největší pikantní
věci roznášel, a chce býti také radou. Opět zajímavý
obrázek těch naších srobodomyslníků, ješ zištnost
sobě na čelo napsali.

Ve Vlkáměl u Golč,Jeníkovabyla letos naveliký pátek místním farářem splnomocněným posvě
cena nová křížová cesta, kterou vymaloval dp. Ed.
Neumann, farář v Rohozné u Poličky. Křížová ce
sta tato pro svou uměleckou cenu zaslnhuje širší po
sornosti. Provedení je miniaturně detailní, Výrazy

tváří významně podány— draperie rouch jsou akvnst

né. Dílo připomíná ktidovou cestu vPradakých Emanwích. Znalci i laikové mile jsou dojati — pohled
s blíska i © daleka působivý; dp. farář Neuman na
novo osvědčil svou píli a své umění. Vnitřní úprava
kostele touto ozdobou velice získala a uspokojí jistě
nového patrona, vysoce ctěného pana Richarda Fie
dlera, velkostatkáře v Golč, Jeníkově. Cena 860 zl. js
nepatrná; i v tom ohledu umělec zaslouží uspání.

Z Jičína. Praktický štěpařský kure konán
bude na hospodářské škole v Jičíně od 17. do 30.
dubna t. r. Cvičiti se bude ve školkách hospodářské
školy a ovocnického epolku vády dopoledne od 9. do
12, hod.a odpoledne od 3. do 5. hod, Kura jest ve
řejný a bezplatný; jelikož se veškeré práce kašdo
denně opakují, možno ee kursu súčastniti kteréhokoliv
dne. Potřebné nože a jiné nástroje propůjčí ke cvičení
Pp. účastníkům s ochoty ředitelství hospodářské školy.

Beditel hospodářské EOD p. Havránek, patří k nejhorlivějším zvolebovatel ovocnictví na Jičínaku.
Minulý měsíc měl v ovocnickém apolku pro Jičínsko
opět přednáška v tomto smyslu. Hamtea zmínil sa
jednatel téhož spolku p. Janeček o výstavě ovocnické,
terou spolek v Jičíně ma podzim pořádati hodlá:

poukásav na veliké výhody a konečný prospěch, kte
rých se docílí v ovocnictví výstavami ovoce, vybízel
ku společné porinnépráci a navrhl doplnění volb
členů do širšího výbora v obcích, kde ještě tako
spolků nebylo; zvolení na to: p. Žitný z Němyčovee,
p- Jozek z Popovic, p. Adamec ze Žitétína, p. Hůlek
ze Žornova, p.Prskavec s Lomnice, p. Vejlupek s Do
Jan, p. Dudek = Knížnic.

Ze Slatinam. Nedávnodoprovozenzde k mí
stu posledního odpočinku stařičký zdejší mistr p. Fr.
Jiroud, truhlář a řezbář u věku 83 roků, Dlouhou
řadu let pracoval téměř jen pro kostely a jeho umě
lecké práce řezbářské zdobí stánky Hospodínovy v Če
chách, na Moravě i v Polsku. V seznamu jeho vyko
naných prací je 48 oltářů, 11 kazatelen, mimo to
několik klobouků nad kazatelnou, četné zpovědnice,
mříže do presbyteřů, modely a j. V kathedrálním
chrámu P, královéhradeckémjsou od něho oltáře nejbl.
Panny Marie, sv. Jana Nep., sv. Vácalava a sv. An
tonína Pad. Posledních několik let vypomahal mu
zdatně eyn jeho František, který absolvoval svého
času Chrudímekou odbornou školu, pak pracoval v umě
leckých dílnách ve Vídni a nyní řezbářský závod a
umělé trahlářetví po otci samostatně vede,

Z Nové Paky. Katolickávzdělávacíjednota
v Nové Pace pořádádne 9, a 16. dubna 18099 v ho=
stinci p. V. Nálevky prosvé členy a příznivce diva
delní představení: „Ú Kapličky“. Činohra v 6 jedná
ních. — Začátek o 6. hod. odpol. Vatapné: Sedadlo
I. místo 30 kr., II. místo 20 kr., k stání 10 kr,

Občanská záložna ve Slatinanech,za
psané apolečenstvo 6 obmezeným račením konati bude

své XI. výroční řádné valné shromáždění dne 9. dnbnace Čitr. o 2. hod. odpol, v hostinci pana Vincen
háka ve Slatinanech.

Výkaz
přispěvků na Adalbertinum za březen:

Skuteční členové aplatili po 6 zl.: čís, 38., 84.,
48., 106., 110., 111., 118., 114., 115., 117., 119., 120.,
121., 186., 166., 108., 830., 382., 864. — 95 zl.

Přiepívající členové po 260 zl.: 9., 94, 97.,
99., 100,, 102., 108., 145., 246., 314., 358., 369., 869.,
372., 878., 397 — 40 zl.

Dary na Adalbertinum:
P. T. pánové:probošt Mazáč 75 zl., monsigno

re arcikněz Klein60 zl., vikář V. Fuchs 25 zl., vikář
J. Němeček 20 zl. Po 15 zl.: vikář Beran a kona.
rada Al. Nývlt. Admin. Reránek 12 zl.

Po 10 zl.: kaplan Hvězda, Ant. Rejsek, Anony
mus, farář Klouček, Jan Dvořák — 50 zl.

Po 8 +1.: děkan Kosák, František Pecka, farář
Tvrdý = 18 zl. :

Po 5 z). 60 kr.: farář Pixa.
Po 6 zl.: farář Vitvar, kaplan Bobek, Srátek,

faráři: Michaličke, Nožka, Lžíčař, Bonaventura, Dou
da, Vogel, Zajíček, Rad. Scbmídt, děkan Matouš, ka
plun Stejskal, Jos. Vojtěch, Jan Novák, Jan Otčená
šek, Kulda, Vinc. Drořáček, Jandík, Bakeš, Jos. Krihl,

děkan Štěpánek, Ruml, Horák Jar., Kavan, Letošník= 180 zl.
Po 4 zl.: Sokol, Vl. Žid, Al. Dudek = 12 zl.
Po 3 sl.: kaplan Kubrhel, farář Matějka, kaplan

Šitine, Bauch Kar., Petr Slavík, Hrdina, Jos. Musil,
Nosek, Procházka, Polreich, Dr. V. Cába — 34 zl.

Po 2 zl. 96 kr.: Jul. Váňa.
Po 2 zl.: Volánek, Drašnar, katech. Brix, Em.

Novák, Jar. Šourek, Kašpar Falta, František Pradič,
Herkner = 16 zl.

Po 1 zl. 60 kr.: Jos. Matouš;
po 1 zl. 60) kr.: farář Hanuš;
po 1 zl. 20 kr.: katech. Donát — 4 zl. 30 kr.
Po 1 zl.: Boh. Šrámek, Fr. Král, Krčmář, Su

chomel, Hlína, katech. Gottwald, Ccel. Salfický, Jar.
Kalons, Meth. Laudin, Meneinger, G. Schuppi, Khnnt,
farář Urválek, Jareš, Buchař, Ig. Matouš, P. Vrkoč,
Rosecký, Frydrych, Koza, Vík, Volf, Vaníček — 23 sl.

Po 50 kr.: Kvičera, Martinek — 1 zl. Úhrn
507 zl. 86 kr., úbrn za březen 642 sl. 86 kr.

"Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 1. dubna 1899. 1 hl.

přenicé ul. 7-80 až 780, žito zl, 530 až 0-80, ječmena
430 až 4-90, oves sl. 2-40 až 83-20, proeo ul. 4-80 aš
500 vikve el. 4-30 aš 500, brachu zl. 8:00 až 900,
čočka ul, 19-00 až 16-00, jáhly zl. 9:00 aš 900, krup
8:00 aš 21-00, bramborů ul. 100 až 130, máku 19 al.,
lněného semene 750 sl., 100 kg. žitných otrup 5-80 ul.,
1 kg. másla čerstvého 120 sl., 1 kg. sódia vepřového
0-80 zl., 1 kg. tvarohu 014 21., 1 kopa zelí 0-00 ul.,
1 kopa kapusty 080 sl. 1 hl. cibule 8-20 sl., 1 kopa
drobné zeleniny 1-10 ul., 1 bl. mrkve 090 sl.
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Světeznámé

Klalovskéaraálj
19drubů za 3 zl., 35druhůza 4 sl., 100druhů

za 10 zl. s smíšeny 100 za 6 zi.

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích jiš v poopatech 1%

druhů ze 2 zl.

Vysokokmonné růže 2let. šleohténí
1—1 a půl metru výšky, v nejoblíbenějších

druzích 12 druhů sa © zl. 60 kr.

Růže | m. vysoké I2 kusů zl. 4.50.
Plnokvěté faksle 1 kus=a 8 kr. Krásné
vanilky 1 kus za ©kr. Růže do hrnců
(květináčů) 1 kus za 20 kr, Jiřinky 1kus

za 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.

DOOOOO000000

we- V nejbližší době výjde: "0

Maria, Máti naše!
Slírka písní Marianských k pobošností Májové

spolu .
modlitební kniha pro upřímné ctitele Rodičky Boší

-— Upravil —
P. JAN NEP. RUBRINGER,

guardian řádu kepucínského.

sže
Modlitební kniha tato obsahuje

50 píisnís notovým nápěvem,
jk nimž se vydá ještě

=varhanový průvod. =
Úprava bude asi ve čtyřech různých vazbách a
hodí 88 za velmi pěkný dárek K av.

biřmování,
Lze objednati přímo u nakladatele

os. Kosiny,
kalhkupce v Chrudimi.

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a otříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí č. 77)

doporučuje ct. obecenstvu svůj hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých

českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského atříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých drubů se zárukou 1—8 roků za ceny

levnější než všade jinde.

Yoškeré zboží jest úředně zkoušeno a značeno,

Správky se přijímají a levně zhotovají, též
veškeré eprávky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty so kupují u vyměnňují.

AL OKA
4 soukeník

J dl Horák, vRycnnoren K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní!
Též velejemné

látky na taláry,
-Četná uznání zvláštěz kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, melou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též ma splátky boz zvýšení ceníOKO

ODedon

Movinka!
čist vfněná Lótha

vwbarvě černé.

Doporučujílátku tutons
obleky a taláry v šířce

140 cm.

Metr zl. 320.
Na úplný oblek 396 cm

Zl. 10:40.
Vzorek táto látky, ja

koš i bobatý výběr mo
derních drahů na obleky,
svrchoíky, jen zaručené
jskosti a v mírných ce
nách se na požádání k
nahlédnutí franko zašlou.

Prmní český zasýl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

ouchuchuckskuadkubakaokaokaokaoka<aska

"Továrna ls

a prodej

sob národního vyšívání.

Čementové duté stěny.

šamotové cihly atd.

Nejstarší český renomovaný velkozávod.

0. a k. dvorní vý dodavatel

Josef Neškudla,
v Jabloném n. Orlicí,

č. d. 86 v Čechách
odporučuje:

Mební rovcha, p u
vlály, dalmatiky, véla,
nebeša, praporybkol
ni 1 spolkové, korou
bve, koberce oltářní,
příkrovy,alby,recho
r,monstrance, kali
chy,pacifikaly,cíboře,
avícay, lampy oltářní,
kaditelnice kropenky,

kos telní lustry, techn.
: racov. křížové Cesty a
oltářní obrazy odnejlepě.

akad. mlstrů atd. atd. vyni
kající arou nejvkonnější úpravou

dl e církevních předpisů, hodnoton.
trvanlivostí a velmi mírnými ce
nami . .

Dákasem nolidnosti a pocti
vého obsluhování jest mnobe ti
síc čestnýchdoporačovacích uzná
ní 8 trrání závodu od r. 1810.

údejte Hustr. censiky,
ž Azpočy, vzery a

předměty k
pu jranko.

Adresa
Monstrance románská (nádherná)
bronzové, celá v olini slacená 160— pro dopisy vkay
178 al., celá s ryzího stříbra těžká doslovně úplná.

v ohni zlacená 850 zl.

Adresa telegramu: Dvorní dodaratelstrí, Jablonné a. Orl.

PRE“ Nejlepší "JN

slováckou slvovid
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňa) v Uherském Brodě
(Morava).

Chrudimská spořitelna
přijumá a zúrokuje vklady v kašdé výši4o
počínaje nejbližším 1. a 16. dnem dotyčného měsíce.

"Phohodkorou daň s úroků platí spořitelnasema
se svého beze srážky vkladatelům.

Zápůjčky bypoteční, zálohy na cenné papíry,
oskont emdne, jakož ivšechnyostatní zálešitosti epe

dající do působnosti peněžníchústavů vyřisují sev doběnejkratší ze podmínek nejvýhodnějších.

Účet poštovní spořitelny č. 818.004. Telefon č. 13.
Vklady koncem roku 1808.. . © © Al. 8,824,918-08
Zápůjčky hypoteční roku 1808 „ 4,411.488:80
Roservní fond (vlastní jmění epořitelny) , © 291.828'41

Z výboru chrudimské spořitelny.
V CHBUDIMI, dno *. února 1897,

JUDr. Jos. Sýkora, Josef Klimeš,
ředitel kanceláře. purkmistr, co předseda.

KONKURS.

AOolanTacE AdADETŮNY
v Hradci Králové

pronajme se
za výhodných podmínek.

Místnosti restaurační i hostinské po-
koje jsou opatřeny úplným inventářem,
k restauraci přísluší prostranná zahrada
s moderně zařízeným kuželníkem. Restau
raci najati lze ihned. Nájemci jest složiti
kanci ve výši ročního nájemného. V po
drobnější podmínky lze nahlédnouti každo
denně, vyjma neděle a svátky, v redakci
„Obnovy“,

Výbor politického družstva tiskového
v Hradci Král, dne 30. března 1899.

Med květinový
pravý český, opatřený kontrolní snámkou komisaře
semského ústř. včel. spolku v Prase, ručící sa pra

vost nabízí v elegantním obalu a úpravě:

Med v plástech| Sláhrepod0dg.0.86kr.| Královny vy
46

1kg.po90kr. B S81" Las"(brané2zl kus.
Plázt vážías 6 . 280 4.1.00, Nášiní2kg. 6.. 48, 880,
Roje ranné čýská 8 . . 5 " 280 „| všeho drahu.
májčervenO zi.(g/ 40, 330, Obala bedna

červenec421. |8 , „bl, 8.70, ne nečítá,

Věelařský spolek okresu Jjčlnv Loučeni.

Josef Dvořáček,
kloboučník v Hradoi Král..
odboraě ned podlenbímj jack lecténému F. T. obecenstra
9nbjar oplo a relec u o

největší sklad plstěných a vlněných .ELOBHBOUEU
vlastní výroby

pro pány chlapoe a děti.
Velký aklad nejnovějšíchjemných klobouků velko- :

městských.
Bohatývýběr kjeheská od rmy

M. Waidar z Prahy.

Sklad dámakých,dívčícha dětskýcholeměných forem
Vše za ceny nejlevnější.

B Opravyvšech drahů Lklebonký"W
vyřizují se rychla a levně.

Děkujiza přízeň m pop hojné pře věnovazacbov a pdrou-

č o nejhaběí M bořejů.
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„Starba varhan a výroba harmoní
závodu pana

Anonina Měizra vedením Synův Kutné Hoře
Po dlouholetých akušenostech nabytých v cizině

doporučujeme se ku stavbě varban mimo soustav kuželo
vitých, též stroje pneumatické a elektromagnetické. Mo

k nahlédnutí v závodě se nalézá. Veškeré opravy a
oedělávky zo vzorné provedou Doporučení po víceletém
užívání pneumatických strojů jsonK nablédavtí. Harmo
ula vědy hotová jsou na skladě. Ceuníky arozpočty zdarma

franko. Dvoje zánovní vyměněné varhany jsou na
prodej. O přízeň ct. duchovensva prosí

Ant. Mólzra synové.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nalízí
ve své vlastní dílné na umělé truhlářské i ča u

nické zboží vyrobena

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubo'ého, černého a vy<iá

daného

OF pérovky a Žiněnky,8
spony a sáslony do oken, bladké i zdrhované dle

frano. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.————"
XK0GRIIOCKIOCIEDÉIKEAJE

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatnímapasířv Chrudimi

svůj bojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začzeručí
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co ne
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravyj
unovuslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
zašlou ge již svěcené se atvrsením Jeho biskupské Mi
losti. Btarý závod můj může ge vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8e 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,

000600G0GOG0G0GGO0GGGE

křilsr vlky
Z Fuše s pcdlívkou bílou, drapp, péstrou neb tu

reckou
115 cm. dir., 180 cn. dlouhé . « « - « el. 250
z kažmíru lárky jemné, úplně vlně 6, v i
červené, modré neb bordeaux s bílou podšívkou a

„zcolajemným plačním
115cm Bir,r$d em. dl... -o . « al 50
t1$ cm. Šir. 180 cn. dl. hedvábím prošívané zl. 5.—

prošíwa mé,
Z vlněného atlasu IIa jakosti,v barvě modré
neb bordeaux jemné plačné s podšívkou bílou neb

tureckou

15cm.lir.80cm.dl.<. . ««+ al5115 cm. Šir, 180 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 6-—
135 cm. šir. 186 c. dl. hedvábím prošívaná zl. 750
150 cm. Sir. 200 cm. dl. hedvábím prošívané zl. g-—
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Gognac pravý, z italského vína, tříletý, 1 litrpo 3 ul.

Cognac; Z ho, šestiletý,1 litr po
Ivnviri starou 1 litr po8o kr,

olivovicí P
í álen tatránských jalovčinek

Borovičku litr po8o kr. vše PAkostivýborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po Bo 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, kdy
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.

SRB** Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent."mBBBDBrio:
s OOOOOOOOOOOOOX

s Kstavební saisoně, :
Lesní inspekce v Týništi n, Orl. klade si

X za Čest oznámiti, že v lomě na Dřížnách u Vo
jenic vždy v zásobě nalezají se

x plotny římsové, chod
Xnikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou eklady

X v Týništi n. Orlicí v Častalo

s vicích a naBědovicích.
Jakost a způsobilost pro technickou po

třebu ploten zjištěna zkouškami při c. k. te
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. sta
vebních úřadech státních a užívá ee materiélu
našeho u drah a u slavných okresních a obec
ních zastupitelstev.

Plotny neobvyklého tvaru buďtež u lesní
inspekce neb u správy lomu v Krňovicích p.
Častolovice za účelem včasného dodání laskavě
předem objednány.

Cenníky ploten hrubých ipravených jakož
i schodů, obrab chodníkovýchna požádání

dodáme.

Lesní inspekcev Týništi n, Orl

ODODOODODOOONXXX

Dlabačovy české zákusky
„jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

X
X

:

|
:
:
č

:

Lomnické suchary
1 kg 80 kr., 1— zl., 120 zl.

Císařské suchary
1 kg 150 zl.

Čajové zákusky
1 kg 150 zl., 1'80 zl., 210 zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 260 zl.

Velkývýběrcukrovinek na vánoční
stromek krabice i-— zl. až 450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, cukrovinek ku ho
stinám a pod.

Poštovní zásilky Akrát denně od 5 sl, počínaje
franko stanice.

"Zasílá

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

Wlustrovaný cennník křeWF-Žádejte "IN———ó stanské firmy :

OB“ Týž obsahuje veškeré ovocné i okrasné

stromya květiny."jin
který se sdarma sasilá. BARA



Dekorační malit a pozlacovač

JAN BARTA
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čio. 79.
doporučaje se P. T. duchovenstva a

tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po- 6
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
9 Malby podobizen v barvách i kresle

ných, dle zaslaných malých podobizen,
za jichž eprávné provedení se ručí.

Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracnji na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

Prodá se z volnéruky

LOmír dobré půdy,
Půda tato hodí se k stavbám prospěšným a k podni
kům obchodním. Pozemky leží u silnice a nalezají se
blíže nádraží. Anebo se prodá něco přes 80 mír,

celá hospodářská živnost,
ve stavu co nejlepším se nalezající, která též u silnice

se nalézá. K doptání u

J. Burdy v Syrovátce u Dobřenic.

Josef KrejčíkwPraze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, 0. 612.-VII.
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uct:vé
ncéchoolněmnámé:Bochy, oltáře, křížové ,

nice, křltelny, konsoty: svicny,iustry, pattyo v
? atd. dle slohukostelů-vety, K5

Renovace starych oltářů a kostelních
zřízeni.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně
franko.

Unicum Annenskéslat. lázněvBělohradě
pošt., telegraf. a železniční stanice

Salsona trvá
i Založeny 18865.d 8. ažd

920. dž proti dně, ——Bkrělém
U lázní vystaven 1 vý
Dovývelkýhotel, rheumatismu, sledky.

v lázníchjnověpřista- rheum. Ischias,vena remtaurace.

o

TABULKY
s modlitbami:

k požehnání „Panem de coelo“,
po mši sv. „Zdrávas Maria“,

do sakristie 8 modlitbami kněze při obláčení
bohoslužebných rouch

Krásné provedení písmem 1 způsobem missálovým. Pro
dávají se nalepené (po 16 kr.) i nenalepené.

První dvě tabulky v úhledných černých deskách 50 kr.

Objednávky vyřizuje

Bisk, knihtiskárna.

| »a———————————>

Přijme se
řádný

muž
k vedení

plarnák0 JPŮNALALSLYÍ
„Universale“ všeobecnéspolečnostipro pojí+
šťování lidu pro okresní hejtmanství Hradee.
Králové.

Kancelář i personál v rešii ústavu, firmu
další podmínky dle ujedoání. Znalost oboru není
podmínkou nutnou.

Jen písemné nabídky pod adresson: Stani
slav Hrabě, Grandhotel Hradec Králové,

—
Původní Singerovy šicí stroje

Stanice
dráhy:

1 pro každé domácí šití. Josefov

Šicí stroje Singer Co. těší se světové pověstí pro Jaroměř,

král. České. 4 hod

Slatinné lázně
"bod jísdy
od nádraží.

Saisoná:
od 15.května

7 hod. z Vidně. do 15.září.
. z Prahy. 4 hod. z Brna.

Borplatné vyučování modernímu umělému vyšívání.
Slngerovo pohonné zařízení nejnovější soustavy.

Velice vydatná ložiska rašelinová, analysované panem dvormím radeu professorem
E. Ludwigem ve Vídni.Výtečněosvědčujíse proti ženským nemocem, chudokrev
nosti, skrofulose, dně, renmatismu atd. Železité lázně o dron celách, masáž, léčení

ditel dr. Y. S
později iv

ORP Týž bude opatřovati všechny námi

pojišťování důkladně zasvěcen jest a může

vého přijetí došly.

provozovanéodbory pojišťováníjako: fl

proto všem od P. T. obecenstva naň klade

v Praze, palác Generali.

oloha upro

Velichovská lázeňská spoležnost.
m

P————
Vyhláška.

Dražbaa SlaTODNÍODTAVY
kostela a fary

ve Vilímově
odbývati se bude ve čtvrtek dne 27. dubnat r.

... dopol.v budověfarní;
a činí částku na opravu kostela 1.408 zl. 65 kr.

—————

na opravy farní budovy . 85 » 12 +
1.893 zl. 77 kr.

též na opravy filiálního kostela
v Heřmanicích v částce 61. 52»

úhrnem 1.955 zl, 29 kr..

Opravy zadány budou buď veřejnou snížovací:
dražbou neb řízením ofertním. — Oferty buďtež

podány do 8 hodin v den dražby.

Podmínky nahlédnouti lze u patronátního úřadu:
ve Vilímově,

Patronátní úřad ve VÝlmově,

V
tdruní náaka: Kotva.

LINIMENT. CAPOIUÍ| COMP.

známkou„kotvou“ s Bichtrevy lékárny. =dBuď ijmi láh touto
dobrou 3 a:jm VárodsíPřípravka.

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,



Pěstujte ovocné stromoví

Napsali jeme již řadu článků, v nichš jsme
uváděli, že ovocnictví rozumně pěstované se vy
plácí, že opatřuje domáctnosť sdravou, chutnou
potravou, a že větí asdaři a obce veliký výtěžek
ze svého stromoví míti mohou.

Letošní zimou zpozdily se velice práce v
sadech a zabradách. Pořádný hospodář má stromy
zajisté housenčích vajíček, mechů a zbytečných a
suchých ratolestí zbavené. Na rozumně prováděném
fesu zakládá se badoncí koruna, celá plodnost,
badoací vývin a zdraví stromu. Stromy nemusí 80
prořezávati každý rok, ale kdy jest potřebí. Při
fezu odstraní se nejprve vlky a letorosty divoké,
jalová. Pak řežou se větve a ratolesti urnitř ko
runy a ty, které dovnitř 86 rozkládají, aby koruna
vnitř byla“skoro prázdná. Pak se odejmou všec
větve, které se kříží, nebo se dotýkají a otíraji,
takže pak irpí větve rakém nebo výtokem prysky
fice. Též i plodné větve, které json bustě a blízko
sebe, se vyřezojí, aby koruna náležitě se prosvě“
tlile. Při řezánívětví nutno dělati rány co nej
menší, aby 00 nejdříve zarostly. Větev se má uříz
nouti šikmo, nad prstenem při kmenu neb silné
halusi. Rány se mají potříti mastí Můllerovou neb
voskem anebo tmolem z hlíny, lejna kravského a

sviřeckůchlapů.asto si hospodáři naříkají, na neplodnost
ovoených stromů; obyčejnou toho příčinou je, že
bustě sázené stromy si stíal, mají nedostatek světla
1 vzduchu a sakrňují, podléhajíce spále, rakovině,
bnilobě kmene a kůry, žloutence a jiným nemo
cem. Vysokokmenné stromy, hrušně a jabloně při
silnicích v polích neb sadech mají býti od sebe
8—10 metrů, ořechy 12—14 m., třešně 6—8 m.,
višně 4—6 m., Švestky a alívy 6 m., broskve 8
merunsky na Ď metrů. Zákrsky mají býti odsebe
na 2 m. ařadyna 4metry.

Jaké druhy se odporučují u nás k sázení?
V loni na královébradecké výstavě i jeme
mnoho vychvalovaných cizích druhů, zejména pěkně
rostlých krsků. Za takové dostal jeden pan řidící
učitel první vyznamenání. Koupili jsme 8i z různých
vystavených sbírek asi 125 druhů jablek a asi 30
druhů hrašek. Skutečně dobrých drahů bylo velmi
málo. Z cisích drahů bylo velmi chutné jablko
ananasové, Šampaňské, granadské, Woskopské,mu
škátové a jiné. Vychvalovaný car Alexander je
velmi krásný, ale brzy hnije a je málo úrodný.
Jablko Bismarkovo a různé draby německé nej
více vychralované nestojí za mnoho.

Čelkem můžeme odporačovati sortimenty, od
poračované na ovocnických výstavách, které tuto
úvádime.

Sortiment ovoce pro severovýchodní
Česby sostavemý při sjezdu pomelogi
ckém v roce 1803 v Hradel Králové.

Jablka pro stromořadí a polohy otevřené.
Krátkostopka královská Reneta kropená
Kožené francouzské kasselská
Panenské české podz. „ | Oorleanská
Parména zlatá zimní, © Stadničné
Reneta Baumannova pod- Tvrdé červené simní.

zimní

Fysokokmeny pro sadý a polohy chráněné.
Astrakán bílý letní Boskopská ren.
Jadrnáč londýnský Reneta Harbertova

„ ribstonský „ kmínová zimní
Malináč bolovonský „ | muškátová
Míšeň české Ušlechtilé žluté
Reneta ananasová Žebernáš červ. podzimní.

Pro polokmeny a sákrsky.
Cář Alexander letní Pravé gdoulové

Oharlamovsk Reneta Burchartova
Hřebíčkové kornwalské ——„| Dlenbeimská zimní
Krasokvět žlutý „| Culónová
Parmena letní Zlatoháv.

Hrušky pro stromořadí a polohyotevřené.

Avrancheská Máslovka šedá podzimní
Fikovoice holandská " Napolenka
Koperečka - . Hardenpontka

enka Néliska zimníMagda]
Muškatelka česká Solnobradka malá.

Pro sady a polohy chráněné.
Děkanka zimní Máslovka Mérodova

oa . paděbradkavice Boscova Patružnice
Máslovke Kolomasova| Solanka.

Pro polokmeny a sákrsky.

Aagonlemská Labonreurova
Čáslavka Williamova— Máslovka annaulinská

Kongresovka Hardy-ova
Klappora americká President Maas.

Sortiment ovoce pro Chrudim a Mýlo.

Hedvábné jablka Máslova Canalova hr.
Jadrnáč Parkerův „ | Merodora
Košíkové — Nová Fuli
Míšeň prahované Neliska simní
Kožená zimní T. Pstružnice
Dobré z Ezée hraše © Salisburyova

Děkanka Robertova Solanka
Jakubka česká Solnobradka velká

Ristlandova linka či Majdalenka
KHivice bernice.

Máalora Malínská

Zvěsti z východních Čech.
Z Nácheda. (Zvl. zpr.) Od středy ráno

kdy byla jedna dělnice propuštěna s práce, sro
euje se a bonří se lid. Židovské byty vytlačeny,
krámy, wertheimky a regály rozbity, zboší do
bláta vyhozeno nebo zcizeno, tělesná bespečnost
mnohých ohrožena. Protože se očekávají pobou
ření dělníci od Úpice, Tratnova a Hronova, povo
lána ve čtvrtek další vojenská posila Prapor 74.
a 42. pluku obsadil úřady, poštu a hlavní body
města, pikety chodí po ulicích. Výtržníci se zatý
kají a posílají do okolních měst do vazby. Okr.
p. hejtman z Nového Města 8 assistencí, pp. ©.K.
státní návladní Matouš, soudní rada p. Rotter,
sekretář Sallak a auskultant Jandourek z Hradce
úřadují v Náchodě a mají s vyšetřovánímplné
ruce práce. Purkmistr dr. Dvořák chlácbolil lid,
za to mu okna roztlučena, částečně též továrníkům
Doktorovi a Pickovi, kde lid obdržev přídavek
18—30 proc. již pracoval. Agitece socialistické se
rozněeují patrně z Německa. Škody v Náchodě
přes čtvrt milionu zl.

Z Kostelce n. Orl. V týdnu od 19. do
26. března t. r. připraveny katolíkům Kosteleckým
nennavnou pílí a péčí vldp. děkana renovací av. missie
vzácné duchovní hody. Výsledek jejích převýšil veškeré
očekávání — byl to v pravdě zázračný lov duší. Při

kázaních večerních prostor chrámový du posledníhomísta byl naplněn každodenně. V den „Zvěstování
Panny Marie“ 1200 čen a na neděli krětnou 750 mažů
s tonžebností postupovalo k oltáři, aby přijalo tělo
Páně! Imposantním průvodem a najeřětější svátostí
oltářní po náměstí zakončena obnora av. missie na
neděli květnou. Jak hluboký dojem zanechal v mysli
účastníkův tento den! Za praporem katolické jednoty
zdejší pohybovalo se před Nejavětějším +000 mudův
čtyřatapem spořádaným a za Nejsvětějším jako neroz
borný vojenský šik v uzavřených řadách v kolonně
ubíraly se za zpěvu písně o av. Kříži křesťanské ženy
v počtu ještě četnějším než-li muži, takže dle svě
dectví mnobých Kostelec podobného církevního prů
voda dosud neviděl. Za důstojnými otci missionáři
voláme srdečné: „Zaplať Pán Bůh stonásobněl!“

Z Hronova. Nový hřbitov u nás má býtirozšířen, poněvadě dosarádní nepostačuje. Městeká
rada chtěla tento zádnění katolický hřbitov do arých
rakou dostatí a pak úplně pohřbívání zavósti, jím
vládnouti a vyažitkovati Tomu však nechtěly rozu
měti obce okolní, jež jsou toho úmyslu, než li s Hro
novem se spojiti, raději založiti hřbitovy vlastní ve
svých obcích. Ve Velkém Potíčí přípravné k tomu
práce dosti daleko pokročily. Rozumí se, že tím způ
sobem rostlin také nevole občanů bronavakých proti
svým „vládcům“ (vlastně vládci p. K.), neboť odlou
čením hřbitovů, stenčil by ee pramen příjmů živnost
níků. Při pohřbech z venkova utrží vždy hospodský,
řezník, pekař, kupec atd. Aby mysl jejich uchlácholila,
vydála obec hronovská hned tenkráte na podzim 7.
listop.) v Náchodekých novinách provolání k venkovu,
v němě hleděli před „svými“ se omýti, a nevinu svou
dokázati a nepohodlný patronát kostela očerniti. V do
pisu stálo mezi jiným: Dosavadní hřbitov nachází se
poblíže vody, vuda vniká do řeky a proto pití vody
z ní jest zdraví nejen škodlivo, ale i nebezpečné.
Možná! Kdyby to byla tak pravda, tož by lidé v blíz
kém městě Polici musili být dářno zemřelí — otrá
vení. Tam mají studánka zrovna na hřbitově a chce-li
vi někdo na čerstvé vodičce pochutnati, nejde jinam
než tam. Pravím to z vlastní zkušenosti, neboť jsem
ve městě tom přibližně 7 let strávil. Kolik lidí pije
voda ze řeky Metuje v Hronově? Pije ji snad pan
Klikar nebo tajemník, že se toho nebezpečí tolik hrozí?
Na smradlavé výtoky z továren a bělidel se nepouka
zuje, v tom nebezpečí zdraví lidskézu novidíte? A
coš obyratelům „na drahách“, když jste ty jatky na
dělili a-oni si stěžovali nejprv proti zřízení jich, pak
na řezníky, že jim skrovný potůčex tudy tekoucí,
znečisťují. Co bylo učiněno k žádosti jejich? Patrné
je z toho, še pro obyvatele Vaší péči nvěřené máte
dvojí cit, dvojí ardce, jedno měkké a drahé moc tvrdé.
Dále se tvrdilo v Nácbodských novinách, že mrtvola
byla kladena do brobu vodnu naplněného. Takového
ani nejstarší lidé v obci nepamatají. Je to v mysl
pena dopisovatele, který přilbal věci ještě jiné, aby
jen se mohl omýti. Asi 1000 let již nachází sebřbi
tov náš kolem kostela; po celou tu dobu nikomu ne
překášel, až nynějšíma vlastně minulému obecníma
Sastapitelstva, v oěmě zacedali pp.Klikar a dr. Ku
drnáč. Oba jmenovaní páni eláště přáli si, aby se
v nynější poloze nerozšiřoval i vyslovili ae také o místě,
jež všem je svaté, že je to „mrátník“. A já bych na
tom mrštníka ležet nechtěl, řekl poslednější. Neplatila
ta však vůle jeh», neboť jiš zde odpočívá. V nejbliž
ších dnech j ž konána bude nová komise, ne níž bude
se jednati, kde hřbitov s určitostí prý Be nacházeti
má. Te „nenáviděná zádaš“ chce darovati a snad již
darovala obci bronovské k tomu účeli pro hřbitov
roz úhlý pozemek nad farní stodolou, 8 tou podmín
kou, budoasli se tam pochovávati zemřelí jen kato
lického náboženství. — Zmíněné místo však nachází
ne v blizkosti studny, z níž celé hořejší město pitn3u
vodu používá. Dle doslechu hodlá pan Sedláček po
dati námitky proti místu tomu s oné příčiny. A tak
nevíme, zda-li a kam nás ukládati budou. Nejlépe by
bylo, aby se „pání s radnice“ umoadřili anechali
hřbitov v místech, kde je (ovšem rosšiťný). Jen

tak by se dosavádní stav nchoval v míru a shodě a
venkov by se neodlučoval od města. Což jest přáním
velké většiny poplatnictva, sousedstva hronovského.

Z Malešova. Sociálně demokratický mor,
který čilon ngitací mladočeskon v městech aspoň trochu
přestává uebo béře na sebo nátěr národních socis
listů, vrhl se oolun silou na venkov, Ta skrze děl
nletvo pracající v městských továrnách ano i skrze
dělnivtvo zemědělské šlří zhoubné zásady své. Od nás
dochází převážná většina mužů i žen na prácí do ta
bákové továrny sedlecké a právě z této strany, ze
středu tohoto dělnictva vede se akce na zproletařo
vání dosud pořádku milovných nižších tříd. Nesčótné
listy a časopisy přinášejí se a rozšiřují be a to nejen
mezi velkými ale i mládeží škole sotva odrostlé, Ano
stalo ae již, že zacbyceuy byly listy takové mezi dětmi
školními. Kam to vede, patrno z lonské afery o Božím
Těle, Jest věra ku podiva, že něco takového trpí 86
v tóto státní c. k, továrněl Protože hlíza ta
vzrůstá čím dále tím více, aniž 5y se stran povo
laných proti ní se nějak čelilo, nezbývá ne%svépomoe,
Někteří řádní mažového z našeho městečka, kteří za
chovali si smysl pro víra a řád, odhodlání jsou po
staviti se těmto rejdům s doufají, že naleznou v táto
práci blabovolneu pomoc jak se strany horlivého zdej
šíko zám. dacbovního p. správce, tak i se strany p.
t. úředníků katolického kavalíra p. barona z Dal
bergů. Podobně, že sui od vedoucí atrapy v obci ne
bade činěno žádných překážek, protože i tu poznává
se zhoubná činnosí strany internacionální, Občenstro
přivítá zajisté myšlenku tuto « vřelou účastí, protože,
kdyby měla horečka tato zachvátiti všecko zdejší děl
pictvo zemědělské, vyplynula by z tobo škoda veliká
a nenahraditelná!

Ze Radboře. Konečněpo dlouhém několi
kaletám čekání přikročí se k želané stavbě dráhy
Kolín— Čerčany, Dráha ta má nemaloudůle
žitost pro celý zdejší kraj, jakož i pro celý okres
Uhlířsko-Janovický, který byl docela dosud ztracen,
Pan hrabě Šteroberk, který umožnil atavbu této dráhy,
získal si pro vědy vděčnost všech interesentů. Pro
tože poslední překážka padla právě v minulých dnech
uveřejačnými položkami minlstra financí, mezi nimiš
jest i naše subvence obnášející 300.000 zl., které se
nám dostane na základě $ 14, nebude již ničeho,co

vítati již v našem kraji prvý vlak.
Ze Zbraslavic. S povděkempřijata byla

v našem městě správa, že sl. zemský výhor vyjádřil
svůj soublas se zřízením okresního soudu u nás. TrYalo
to sice hoduě dlouho, bylo k tomu třeba velkých
proseb, ale jen když se to splnilo. Teď enad nový
Červánok zasvitno našemu městu. Stano se středem
celé krajiny a pozvedne se duševně i hmotně. Co
zvláště však při tom na paměti míti, jest to, že do
stane se nám i okresního zastupitelstva, kterého bylo
na nejvýš třeba. Byli jsme dosaváde popolkou a zvláště
obce, které patřily dosud k okresu: Dol. Královice
byly více než sirotkem. Cesty bídné, silnice žádné
anebo mizerné. A při tom peníze ležely v pokladně.
Teď bude jinak, Zařídíme se pěkně, po domácku, po
bodlně. A až dostane se nám ještě školy měšťanské,
o kterou s0 pracuje, pak bude vyplněna touba všech
o blaho města dobře smýšlejících občanů. Javom, kdyby
také KnotnáHora pospíšila si e tou akcí dráby Kutná
Hora-Zruč. Ale ta spí někdospánekspravedlivých|

Z Pertoltle. Na oslava 100letýchnarozenin
Fr. Veverky pořádalaHospodářeká beseda v Pertolti
cích a Hospodářské družstvo ve Vlastějovicích valnou
schůzi v sále p. Richtra v Pertolticích, dne 3. dubna
1899. o 2. hod. odpol. a násl programem: 1. Zahájení
schůze. 2. Čtenía schválení zprávy posledníschůze.
9. Přednáška: a) O Fr. Veverkovi, vdp. V. Šafránek,
farář v Pertolticích; b) O nákaze červenkové a vepřo
vém mora: p. F. Díchtel, c. k. okr. zvěrolékař v Ledči,
4. Volné návrby a dotazy. Přednáška velečinného p.
faráře byla vděčně přijata, rovněž p. Dichtla.

* +
+

Úmrtí. Starosta pražský, p. dr. Podlipný byl
stížen bolestnou ranou; zemřel mu hodný syn a vý
tečný student Antonín Sláva Podlipný, mladík, který
oprávňoval k nejlepším nadějím. Powlednídoby trávil
zvěčnělý Toník P. ve společnosti Monsig. Jiniga. R. i. p.

Od más. (Drahá svíčková a otrava cukrem).
Náš tatíček a maminka říkávají: „Polivčička grunta
masičko špant“. Náš národní soudeček, také velice
rád masičko a nejraději křehkou svíčkovou pečínka.
Jeho panička nemůže drahému svému mužičkovi ni
čeho odepříti a dopřeje ma mileráda zamilovanou
krmi, ale lacinou, Řezník náš dlouho pozoroval, že
svíčková pečinka se mu schází, zvláště, když byla
v krámě tlačenice; dával si tedy bedlivý pozor. Jed
noho krásného dne, kdy byla v krámě opět velká tla
čenice, dostavila se známá panička, koupila si kousek
masa, zaplatila jej a odcházela. Tu jí sáhl řezník
rychle do koše a vytáhl pěkný kus avičkového masa
a pravil zaražené paničce: Milostivá, zapomněla jste
je dát odvážit a zaplatit. Pak li dama zaplatila víčko
vou, nevím, ale pan mistr prý ji vyplatil na chodbě
po „řeznicka“, — Teké jiná tragykomická historka
se vypravuje. V městě X,znesvařila te čka se
svým mužem. Chtíc míti po něm aspoň sladkou upo
mínku, koupila si u materialisty sladkého jedu; po
třebovala prý jej pro myši, protožejich tam bylo prý
tuze moc. Materialista znal manželské poměry dámy
a proto jí dal, jak pravil velmi prudký jed. Kdyš
potkal jejího manžela, ptal se jej, mají-li doma moc
myší. I to, to, ani jedinou! Tu ma svěřil materialista
veliké tajematví a pravil, že prodal jeho manželce



cukr jako prudkýjed. Kdyby prý ho chtěla pocekro
vaným jidlem poslat na onen krásný svět, ať jí jen
besstarostně, jinak ale af se má na požzoro. Za ne
dlouho připravila mu ženuška skatečné bodně pocu
krované jídlo. Když ji manžel vyzval, aby jedla s ním,
nechtěla živou mocí oknait, ož prý se najedla dost.
Mažiček jedl tedy dál; ale brzy začal naříbat na
kruté bolesti v břiše, počalse avíjet, volal o pomoc
a zůstal konečně ležet bezsebe. Něžně milující žena
nechala se sténajícího mufo klidně trápit a když my
slila, že má dost, odvlekla jeho tělo do komory. Pak
vzala provaz, a chtěla mužička patrně dopravit na
onen lepší svět, V tom však rázem se probudiv, chytl
mně provaz, vyrval ho ženě a několikrát jím svou
drahou polovici důkladně přetáhl.Jinak zůstal zdráv
a živ a sladké krmě své drahéženněky klidně ztrávil.

Poturčenec horší Turka. Tolopřísloví
latí plnou měrou o našich Němcích z „ozavřeného“.
jm nejen česká mluva, ale již jen pohled na České

slovo vzpění germanskou krev v žilách a více rozzaří
než krocana Červený šátek. Tak zaslal farní úřad v
Kunštátě nedávno křestní list s obojjazyčným tiště
ným textem do Děčína n. Labem. Ale obratem pošty
obdržel farní úřad křeatní list zpátky, že ae list s také
českým textem nepřijímáa že se žádá list křestní
pouze s německým textem a jak ae jen mobl opová
žiti farní úřad něco takového učiniti a do Děčína n.
Labem křestní list s obojjszyčným textem zaslati!
Týž farní úřad již častokráte měl příležitost křestní
list s obojjazyčným textem zaslati až do Berlína,

Vratislavi, Drážďan a přece bylpřát a nebyl zpětzaslán. Inu všade jaou lidé a v Děčíněa v Čbomu
tově — Němci.

Něco o vzrůstu člověka. Tělesnéúly
nerostou souměrně a stejně 8 pokračujícím stářím.
Každý ví, že malé dítě má poměrně k ostatním úlům
velkou blavu, zejména vrchní čelisť a lebku, velké
břicho, dlouhé ruce a tlusté nožky. Kdyby všecky
údy děcka roatly souměruě, měl by dospědy muž ho
řejší čásť těla nepoměrně velkou a hlava by měl asi
tříkrát tak velkou jak ji dospělý muž má. Také vnitřní
ústrojí děcka vzrůsta nestejně, Srdce děcke se zvětší
12krát až 13krát, než-li děcko dospěje v úplně vy
rostléLo muže, jatra se zvětší lltero násobně, plice
dvouteronásobné a mozek jen 4 násobně. Vzrůst člo
věka značí v procentech tyto číslice.

novorozeně dospělý
kosti ' 167 15-36
svaly 234 43:00
kůže 113 6-30

páteř 02 0067
oči 028 0023
"žaludek a střeva 203 234
Dolejší části rukou i nohou rostou více ramena 8
stelna, některé kosti lebečné zcelí Be již po prvém

„roce, jiné po 2, 3, čtyrech ba některé až po 20 letech.
"Brada a licní kosti rostou nepoměrně více než le
beční kosti, oči při narození jsou nepoměrně veliké,
ale jejich zrak jest daleko móně vyvinutý než u člo
věka dospělého.

Krajinská výstava v Červeném Ko
stelci mezi 30. červencem až do 20. srpnem roka
letošního nabývá čím dále tím orčitějších tvarů. Ne
pochybné jest, že bude to jedaa z nejzdařilejších
výstav krajinských — letos jediná v celé východní
polovici Čech; neboť zájem pro ni dokázán byl oěrou
netašeuou ode všech povolaných korporací i jednotlivcův.
Již fakt, že veškeré osobnosti, jež požádány byly za
čestné členy výbora mezi nimi poslanci, vysoce po
stavení úředníci, professoři a průmyslaíci zvučných
jmen — vesměs hodnost tu na sebe přijali; dále ore
ganicky rozvětvená síť důvěrníků čili apolupracov
níků výstavy, mezi nimiž setkáváme se opět se jmeny
ve veřejném žití co nejlére renomovanými a pro vý:
stava nadšeně zaujatými, jest bezpečnou zárukou, že
výstava stane se výplodem práce promyšlené i požeh
nané; vždyť jest to výstava tentokráte posunutá až
na aamu nejkrajnější mez Čáry národnostní, do místa
evou čilostí průmyslovou daleko široko snárého, odkud
lze směrem ke Krkouošům, skalám Tejlickým i Adr
špašským, na rozblednau Dobrošovskou u Náchodai
k romantickémo údolí Babiččinu v Ratibořicích a j.
podnikati výlety nadmíru zajímavé. Velikých ajezdů
žapních přiblášeno tolik, že nutno spojovati je po
dvou na týž sváteční den, ano i pro některé všední
dny jsou oblášeny schůze hromadné. Vše to potvrzuje
mínění, že súčastniti se výstavy znamená pro vysta
vovatele úspěch bezpečný. Výstaviště jest tak vý
hodně zvoleno, že všecky tři budovy školní za sebon
tvoří s ústředním pavillonem celek jediný; ani výstavu
hospodářskoo nebude třeba jinam překládati. Samo
statných pavillonů přihlášeno již několik, Výkonný
výbor oddává se následkem všeho toho oprávněné na
ději, že kdo zavčas ještě k výstavě se přiblásí, bnde
odcházeti z Červeného Kostelce zcela spokojen, A
chtěje tedy činiti disposice ec nejpřiměřenější, žádá
jen o to, aby rozeslané přihlašovací archy byly nu
co nejdříve vyplněné do výstavní kanceláře vráceny,
jelikož úsluhou installačnímu odboru tím prokázunou
rmy dotyčné i sobě prospějí. Konec Ibůty přihlošo
vací hude asi sotva možno přes 30. den měsíce dubna
protáhnouti, Též přihlášky na inserty do výstavního
katalogu, moderně zařízeného, aa již v kanceláří při
jimají.

Nevyrovnatelná hospodymě. Ve vý
chodním cípu Čech vaří česká hospodyně takovoato
káva: Voda, doma pěstovaná cíkorka, pražené žito a
na 2 litry nápoje (to jenom pro samý blabobyt vté
krajině) 12 zruek opravdové kávy; ale zvláštní ná
hoda místo [2 ne a ne nepřijde jich do ruky více
než 9. Devět zrnek na 9 litry kávy (ua půl litr 2
a půl zruka a na šálek 1 a čtvrt zrníčka kávy a jo
ště pravé kárové kávy) a přece se oné hospodyvi

zdá, še to kafó dák moc ubývá — aršak lobo 1 s
čtvrt zrnka na šálek «0 musí jsk náleží využitkovati,
káva se praží so sušenými kostičkami chlehs, aby ani
ta vůně nepřišla na zrua, ale ten chleba se nepočítá
za zrnka; následkem toho je nápoj ješté silnější u
nota bene když těch 9 zrnek se mele, dají so dva
krát ne koš, aby z drobnější kávy více síly přišlo do
nápoje a jelikož by se rozprášilo a zůstalo vzácné
síly mnoho po mlejnku, dá se pak ještě pretička žita
aby do sebe ten prášek pojal; pak se do vody, kde
žito a domácí vigorka se vaří, hodí a rychle přikreje
a odataví, aby nic neprchlo. Znamenitý recept sku
tečně však naše Lospodině sama nazývá teo výrobek
„sílou“ a věru, když jo hezky horký, ta se člověk
až zapoti — nu ale tak 1'/, zroka snad člověka ne
uškodí, — | Na udobřenon: žita dává bodně a káva
není tak špatná; od Knajpa by jistě dostala naře bo
spodyně eminene,

Kazatel, homiletickýčtvrtletník redakcí dra
Isidora Zahradníka, kapitalára Strahovského
v Praze a prof. dra Roberta Nouschla v Brně
roč. VL. č, 2. Období toto zavírající v sobě nejčet
nější slavnosti a svátky církevní, vyžaduje opatrností,
by kazatelé našli v knize skutečně vhodné pomůcky
v četných rozmanitých případech. Z obsahu „Kaza
tele“ patrno, že redakce byla si 16:0 povinnosti vě
doma a dbala, seč možno bylo, úkola tobo. Na hlavní
slavnosti církevní a svátky velikonoční a aratodašní,
řináší „Kazatel“ zdařilá kázaní Pavelky, Zrzavecké

ho, + Othmana a 1 Wagenknechta; na jiné slavnosti
naleznou kazatelé práce našich předních homiletů
Chvály bodno jest, že dbáno bylo kázání na slavno
sti světců a přidáno bylo vhodné, působivé kázání na
slavnost světce nebo světice, Řeči příležitostné jsou
velmi vhodně voleny. Hlavně řeči Rev. Vrány a dra
Zahradníka dýchají živostí. Zajímavě jsou řeči našich
předních zesnulých bomilatů Jsou to pravé perly řeč
nické a bude dobře, bode li i budoncně redakce při
hližeti k pracem těchto kazatelů, v nichž tolik krás
ných myšlének se tají. Část vědecká i sociální čestně
řadí se k části homiletické. Jest vůbec patrno, že
„Kazatel“ pokrečaje soustavně na cestě, kterou leloš
ním ročníkem tak šťastně nastoupil.

kŘŘ
Humpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

Modnílátky oblekové na zimníky a
haveleky = čistá ovčí vlny v levných

X cenách doporučuje* Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolol
Vzorky k nahlédnutí franko.IAI ICC

mp-Založeno 1843.©

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

vRychnově nad Kněžnou
doporačaje

avůj hojně zásobený sklad zlatého a stříbrného
sboší, hodin kývadlových, kapesních v cenách

mírných a se zárukou. Též na splátky.
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Trest nevděku v dějinách.
Jak známo vynatili si čeští protestanti — la

teráni, helvoti a čeští bratří na císaři a králi Ru
dolfovi II. tak zvaný „majestát“ čili královský
list o svobodě náboženství jejich. Listem tím utr

lo katolické náboženství velikou ránu; ne spad
n proto, že nikdo k víře katolické nucen býti

nemohl, ale proto, že se tím mnoho a mnoho ko
la a far drohdy katolických vydávalo ovanjelí

kům bez naděje, že kdy vráceny budou, oč přece
katolíci vším právem usilovali.

Ale přes to nebyli evanjelíci věrně oddání
Radolfovi. A proč? Protože sám zůstával katolíkem
a proto, že „majestát“ nedovoloval dobrati s do
bubiti ještě zbytky statků, kostelů a vyznávačů
elrkvi katolická náležejících. Evanjeličtí stavové
udržovali pletky s bratrem jeho Matiášem, který
jej již roku 1608 byl připravil o Moravu, Rakousy
i Ubry. Matiáš totiš sliboval jim vše, co si jen
přáli. I došlo to tak daleko, že Rudolf dne L1.
doboa 1611 svolil, aby Matiáš byl na krále če
ského korunován.

Vypravuje se, že císař Radolf IT.. když měl

podepasn listinu, kterou Sschvaloval korunovaciatiášovo, péra nevzal mezi prsty, nýbrž do pěsti
a nečitelně se podepsal. Pak ohodil kloboukem o
tem, póro roskousl a hrozně na nevděčnou Prahu
saklel. — V den koranovace utekl do bažantnice,
eby budby a volání lidu neslyšel. Když pak mu
zvěstovali, že je po korunovaci, vyskočil a vzkřikl:
„Praho, nevděčná Praho! Já jsem tě povýšil (nad
Vídeň) a ty nyví dobrodince svého odstrkuješl
Pomsta Páně na tebe padniž a kletba na celé Če
eby přijdiž“.

Komenský, poslední česko-bratrský biskup,
vida, še jeho církev zmírá a to navždy, uvažoval
o kletbě této a zvolal: Kletba tak dobrotivého cí
saře padla na nás; byliť jsme k němu nevděční.
(Tomek).

- Uplynala téměř tři století. Dobrotivý císať
jiný udělil evanjelikům říše své všecku možnou
svoboda církevní, tekže ji v mnohém obledu ne

- mají katolíci. A jak se za to chová nyní k němu
a k jeho říši evanjelictvo? Pryč od Rakouska po
mocí odpadu od Říma, to je heslo štváčů, a z Né
tmeo jdou sem na to peníze. A evanjelíci čeští,
kteří právě nejvíce olsaři vděční mají býti, napsali
nedávno vzhledem k této věcí do svého Časopisu
„Hus“: Závidíme Němeim/ Uo v těch slovech
obsaženo jest, nechceme rozbírati. Ale rok 1866
podává nám jich výklad. Prušáci byli toho roku
evanjelickými poddanými dobrotivébo císaře ra
kouského vítáni. „Ich auch ovangelisch“ — já
"taky evanjelík! Toto lahodivé lísání se k Prušákům
jest o ovanjelících českých nezrušitelným písmem
do dějin vepsáno. Totéž v mnobem okatější formě
se dělo za válek císařovny Marie Teresie s výboj
ným Bedřichem. A nám se zdá, že to je vše, jen

„me vděčnost! A může přijíti doba, v které budou
zaznamenávati, jako jindy, i této nevděčnosti(rest.
Může přijíti doba, v kterou inynější evanjelíci
řeknou: Trest přišel na nás. Byli jsme nevděčni!

Již vícebráte jsme se v Obnově zmínili o
tom, kterak Rakousko byne od té doby, co se stalo
nevděčným — katolicismu. Dnes poukazujeme na
jinou „rakouskou nevděčnost“.

Známo jest, že jen za pomocí Raska byli
Maďaři pokořeci a Rakousku zachování r. 1840.
A sotva uplynulo pět let, postavilo sa Rakousko
proti svému dobrodinci. A pamětihodno jest slovo
jednoho tehdejšího rakouského státníka, kteréž
"znělo asi následovně: Svět bude překvapen, jak
Rakousko umí býti nevděčno! — Břitké a trpké

„slovo to mělo snad zuamenati jakousi velikou
»„státnickou moudrost“, která se nemůže říditi —
- vděčnosti. A přišel rok 1869 a za ním rok 1866,
a Rakousko bylo nešťastno. Drahdy tak mocná
fišel A nynější atátníci její zrovna — tak se nám

. sdá —se třesou, aby jen něco neudělali, čím by
„vzbudili uelibost v Berlíně. A odtud ta cbabost

proti řádění vlastizrádců wolfiánekých; odtud ta
:nelibost ve Vídní, promloví li kdo proti spolku
našemu a Pruskem a radili ku přirozenějšímu

-návrata k Rusko. Na zeměpisné mapě částí Ně
mecka ještě nejsme, alo v područí jeho jsme.

Církvi jeme se stali nevděčnými, v područí

své jsme ji vzali, Rasku jsme byli nevděčnými
r. 1854—1856 a za to Rusko se nás neujalo za
války 1859 a 1866. Avšak ani toto vážné „me
mento“ nebylo pro nás poučením a r. 1878 zma
řili jsme opět mír svatoštěpánský, čímž Rusko
připraveno o ovoce vítězné války. Za to nás tehdy do
stal Biemark do spolku s Německema 8Italif, který
nás dusí politicky i bospodářeky. Mnohé jiné ze
mě chovaly se k církvi též nevděčné na př. [talie,
Francie, Španělsko. Zdaž nemají země tyto vše
cku příčinu volati: Byli jsme matce nevděční, a
proto treat dolehl na nás. To je tak ta nevděčnost
a její trest, jak se říká, ve velkém rozměru.

A v malém se to dá taky pozorovati. Nelze
upříti, že se vinou protestantů česko-německých
až k emrti ubitého národa našeho ujali — kněží
katoličtí. Nebudeme to zde šířeji vykládati. Jen
to pravdě na svědectví zde díme, že i mezi 8u
mými jesuity byli upřímní vlastenci k. p. Balblu.
Jen činností a pomocí kněží katolických začalo po
dloubém spánku zkvétati zase plsemnictví české.
A vděčnost národa vyslovil Sladkovský slovy:
Kněží svůj úkol vykonali, nyní jich nepotřebujeme
více.

A v novějších letech stáli právě kněží při
straně národa nejpevněji, ano přinášeli jednotě ná
rodní oběť tak velikou, že pro církev ve veřejnosti
oni nepůsobili. A vděčnost? — Vidíme ji nyví
v krásném světle. Kněz stal se v očích tak mno
bých vlastenců a poslanců — vyvrhelem národa.
A trest? — Zdá se mi, že za opětný odpad na
šich vzdělanců od křesťanství trpí národ dosti, a
páni poslanci ztrácejí půdu pod nohama. Lid ven
kovský nechce již poslouchati. A Dr. Herold pra
vil nedávno: V průmyslových místech opanají 80
cislisti a na venkově klerikálové. — Dej Pán Bůh,
aby to bylo. Ale p. Dr. Herold a společníci jehu
mají všecku příčiou rozjímati o slovech Komen
ského: Byli jsme nevděčnil :

Jsou města, o jichž národní probuzení si
největší zásluby získal kněz. Ano byla města, kde
všecko, co jen troobu „nobl“ býti obtělo, německy
švatlalo, jen kněz jediný četl a odbíral a rozšiřo
val české knihy. — A tentýš kně« dočkal se na
stará léta tobo, že ho — nešetříce šedin jeho —
grégrovci“ na pranýř Vejdělních Listů stavěl.

Víme o případě, kde o jedno město v každém
ohledu zasloužilý kněz v pravém slova smysla
bořem zemřel. — Nyní ovšem titéž páni již taky
„Sestárli“ a vytlačení jsou zas oni z radnice od
radikálů. Toť zajisté též odplata — nevděčnosti.
I staří pobané věřili v Nemesis — matitelku ne
vděku. Pozorujíce běhy života a dějin trest ne
vděku až i osobou — bohyní — si ji očinili.
Oršem, že v tom ohledu pobloudili, ale trest ne
vděko jest sákonem mravného řádu světového od
Stvořitele pocházejícího.

A proto z lásky k národům i k našim mě
stům upozorňujeme na nebezpečenství politiky,
která by měla za vrcbol moudrosti překvapiti svět
nevděčností.

Politický přehled.
Na českém směmu promluvil pan dr.

Engel v pondělní schůzi o svém návrhu v příčině
Nejvyššího poselství Jeho Veličenstva císaře a krále
ku sněmu království Českého. Dr. Engel zmínil
se, proč Němci se stali tak rozhodnými odpůrci
naších snah. Ještě r. 1861 súčastnili se společně
s Čechy deputace pod vedením zvěčnělého kardi
nála Schwarzenberga k Jeho Veličenstvu, aby se
císař dal korunovati za krále českého, Čechové
nezavdali Němcům příčinu k boji proti nám. Ná
sledkem vítězství německých zbraní ve Francii
stoupla sláva, smělosť a troubalost Němců a proto
nám nepřáli náš národní rozvoj. Némci neprávem
žádají zrušení jazykových nařízení a neprávem se
staví proti našim požadavku státoprávním. Na to
bájil pen dr. Engel etapovou a umírněnou poli
tiku mladočeské strany a vytýkal vládé ostýchavě, že
až přílš dbá přání Němců a z ohledu na ně sty
lisovala až příliš temně odpověď na trůnní adressu
O státoprávní ráži bratří Grégrů, Heroldů, Pa
cáků a Horáků pan poslanec Engel ani nepípl,
nežádal také, aby jeho návrh přikázán byl zvlášt
nímu adressnímu a státoprávnímu výboru, ale

Inserty se počítají lemé.
Obnovavychází o pátek v poledne.| V. Ročník.

spokojil se, aby o něm jednal aspoň politický 2it
členný výbor. Ten prý“se musí o statoprávním
návrhu zmíniti, neboť v Nejvyšším poselství se
praví: »Doufám a přeji sobě, aby přes všechny
protivné návrhy a snahy opravdová vůle věcné
napoméhati duševnímu i hmotnému blahu 1 obec
nému zrodila spolupůsobení všech sil prodchnuté
úctou k právu a slušnou spravedlnost.« Dr. Engel
pravil, že bude vážnou povinností této komise
podati důkaz, že sněm království českého tomuto
šlechetnému úmyslu byl vždy práv od počátku
až do této chvíle. Nuž takové jsou, velectění pa
nové, důvody, které nás přiměly, abychom podali
své návrhy. Já vám je odporučuji z plného svého
přesvědčení a prosím, byste je přijali jednamyslně!
Í my vzpomínáme dvou hesel panovníka tohoto
státu, my vzpomínáme těchto hesel a přidáváme
se k nim z plné upřímnosti svého srdce, Jsou to:
Justicia regnorum fundamentum«. (Spravedlnost je
základem států) a heslo druhé: +Virihus unitis:
(Spojenými silami!) Velecténi pánové, já končím
odůvodnění svého návrhu slovy, kterými končí se
naše adresa: +Bůh žehnej, Bůh dlouho ještě za
chovej Vaše Veličenstvo císaře a králel“ (Výborněl
Potlesk, řečníku se gratuluje.) Jak jinak zněla slova
Riegrova v bouřlivé adressní debatě v dobé
punktační, Němci vyzvání přijíti do sněmu.

Porady důvěrníků německýchstran,
které měly vésti k jednotnému postupu všech ně
meckých stran dle společného programu potkaly
se v neděli ve Vídni s naprostým fiaskem. Tři
měsíce potřebovali Němci, než sestavil: požadavky
své v jednotlivých zemích a výsledek všeho jest,
že společný program Němců jest dnes zrovna tak
nehotový, jako před třemi měsíci. Nejlepším dů
kazem bezvýslednosti nedělní konference jest
okolnost, že zvolen byl subkomitér pro zkoumání
jednotlivých referátů. Tento subkomitét jest špa
nělskou stěnou, která má zakrýti rozpaky důvěr
níků, jimž nebylo možno shodnouti se o programu.
Němci z Čech a z Moravy činili aspoň positivní
návrhy. Jejich požadavky však, aby jazyková na
řízení ihned byla zrušena a aby otázka jazyková
zákonitým a parlamentním spůsobem upravena
byla, dále pak aby bylo v Čechách zřízeno ryze
něrmecké správní území, nemohou býti žádnou
rakouskou vládou splněny. Ale Němci z jiných
zemí počínali si ještě nerozumněji a divočeji. Či
nili požadavky radikálnější a žádali mezi jiným
zavedení německé státní řeči. Tento požadavek
ovšem nezasluhuje, aby se o něm jednalo vážně.
Dříve, dokud byli Němci sami u vesle, neměli od
vahy zavésti německou státní řeč, poněvadž věděl:,
že by to bylo v odporu s článkem tg základních
zákonů státních. Také za hraběte Taalfa, který
naprosto nebyl žádným Slovanem a za kteréhož
Němci byli ješté důležitým činitelem ve sněmovně,
jsouce jen o 8 neb ro hlasů slabší nežpravice,
nemohli s tímto požadavkem zvítěziti, ačkoliv se
ceié tři dni o něm radili před zahájením debaty
ve sněmovně. Co se tenkráte za mnohem přízni
vějších okolností nepovedlo, toho chtějí Němci
dnes dosáhnouti, ačkoli jsou Slované mnohem
mocnější a odbojem i nebezpečím německo-nacio
nálním pevněji k sobě připoutáni, než za hraběte
Taaffa a ačkoliv národní protivy mnohem více
jsou přiostřeny, nežli tehda, Nedělní konterence
německých důvěrníkův prozradila, že jsou nynější
vůdcové německých stran naprosto neschopní mu
žové. Společný program Němců dle všeho není
možný. Dajčnacionálové a Schůnererovci na sp
lečné konferenci vlastné ani zastoupení nebyli,
neboťradikálové nechtějí vůbec žádných vyjednávání.

Jazykový zákon na základé článku
1.4. »Montags-Revue« přináší tuto zprávu: »Na
proti všem pochybnostem můžeme na základé
spolehlivých informací ujistiti, že vydání císař
ského nařízení ohledně upravení otázky jazykové
na základě čl. 14. jest věcí v ministerstvu již
r zhodnutou. Uveřejnění nastane, jakmile zase
dání sněmů bude skončeno, což ještě během to
hoto měsíce lze očekávati, Hrabě Thun hodlá
důvěrníkům většiny, kteří se pak ve Vídni k po
radě sejdou, podati o tom zprávu. V květnu má
se sejíti říšská rada«. O svolání říšské rady
v květnu rozhodně pochybujeme.

Uherská sněmovna 12. dubna nezase
dala; slavila památku konstituce z r. 1848, Zpráva,



jakoby vláda chtěla požádati za prodloužení za
tímného rozpočtu o další měsíc, se popírá. Po
něvadž rozpočet ministra osvěty už vyřízen, a
zbývají jen menší rozpočty ministrů spravedlnosti,
honvedů a financí, jež mohou býli vyřízeny za
týden, jest naděje, že do konce tohoto měsíce
bude nejen ve sněmovně poslanců odhlasován
finsnční zákon, nýbrž že teké komora msgnátů
vyřídí rozpočet tax, aby do 1. května mohl na
býti sankce císařovy, Uherský ministerský před
seda, jenž dlel za příčinou pohřbu arciknížete
Arnošta ve Vídni, byl přijat od císaře ve slyšení,
jež trvalo déle než hodinu. Téhož dne odejel do
Pešti, nenavštíviv ani hr. Thun3s ani jiného ra
kouského ministra.

Buské zbrojení. Carskýmúkszem naří
zeno utvoření nového (druhého) sboru kavkaz
ského, čímž počet armádních sborů v Rusku do
stoupí na 25. Německo má dle nové voj. organi
sace 23 sbory armádní, ,

Generální guveraér fimský počíná
couvati před odporem lidu. Finskému senátu za
slal prohlášení, že carský manifest, jímž svolán
byl sněm ve formě odporující naprosto fiuské
ústavě, nebyl prý obyvatelstvem náležitě pochopeu.

© politické situaci ve Frameli roz
hovořil se v neděli min. předseda Dupuy na ho
stiné, která jemu na počest dávala se v Puy, le
žícím v jeho volebním okrese, Situace ve Francii
ministerského předsedu uspokojuje. Republika ne
bojí prý se snah revolučních, jež tu i tam na
povrh vyskakují.

Z Cařihradu. Se vší určitostí se tvrdí,
že komisař při správě státního dluhu tureckého
Murad-bey, jenž druhdy pro mladoturecké smý
šlení z Turecka prchl, ale později byv amnesto
ván se vrátil, tyto dny s celou svou rodinou byl

zatčen. :
© ostrovy samojské hádají se Ameri

kání, Angličané a Němci. Prvnější střílí do chrá
něnců Nemců a americký admirál: dával rozkazy
německému křižáku »Sokolovi« a jeden německý
důstojník byl od amerického vojáka dokonce zlý
rán. Německá kukačka je rozlobena na Ameri
kány 1 Angličany, kteří tak bezohledně porušují
právo Němců as jejich poručence starého krále
Matáfa, proti němuž násilné prohlásili za krále
Malietou Tanu. Strpí Němci pobanu a týrání ně
meckých úřadů a námořníků:

V Humunsku padlo ministerstvo Sturd
zoto. Jeden křikloun šel, druhý nastoupí.

Vláda vídeňská následkemprušácké,pro
testantské a protirakouské agitaci rozpustila 5
evangelických a dajčnacionálních spolků ve Vídni,

Drobná obrana.
Kanovníel olomůúčtí dle „Husa“ a

kanovníci evanjeličtí dle skutečnosti. —
"Husa vypočítává, mnoho-li má každý kanovník
olomůcky příjmů a mnoho-lís namahavé práce« za
to délá. Jako obyčejně, zapomněli páni z »Husa«
— na sebe. Kanovníci olomúčtí své příjmy nikomu
neuzradli; ale v Němcích jsou evanjeličtí »skanovs
níci«, kteří požívají nadání katolíkům uloupených
a jejich namahavou prací jest jednou za rok po
slechnout kázaní, a pak přijímati důchody svých
kanonikátů vedle příjmů generálských a radovských,
V protestantském Německu jmenují totiž kanov.
níky prince, generály, dvorské úředníky, ministry,
presidenty atd., tedy úplné světské pány, kterým
do nebe volající křivdou dávají se bývalé kano
nikáty ——na přilepšenou. Těmto »světským
kanovníkůma ovšem nenapadne udileti z bývalého
duchovního obročí dobrodiní, za to katoličtí ka
novníci udělali mnoho pro vědy, umění a huma
nitu. Z poslední doby můžeme jmenovati jen ka
novníka hraběte Půttinga, který založil velkolepý
ústav pro vzdělání českých dívek rolnických i mě
šťanských, Ovšem helvetská zášť »trámů«
ve svých vlustních očích nevidí.

Drobné zprávy.
Vyzmamenání. Jeho Veličenstvovyzname

nalo obecního starostu v Nekoři u Kyšperku udělením
zlatého záslužního kříže.

Osební. Na základě $. 3. „stanov“ čestné
medaile za čtyřicetileté věrné služby — založené Jeho
cís. a král. Apoštolským Veličenstvem listem vlastním
ze dne 18, srpna 1898 u příležitosti Nejvyššího BÓti
Jetébo jubilea panovníka, udělil jeho Excellence pan
místodržitel, veled. panu Václavovi Vaňkovi, biskup
ekému vikáři, č. konsist. radovi, č. děkanu a faráři
v Záboři, majíteli zlatého zaslužného kříže s koranou,
hledě k nepřetržité více jak 40leté službě ve správě
duchovní- věrně a uspokojivě konané výnosem ze dne
20. února 1898 č. 19106 „čestnou medaili,“

Programový večírok stenografické
ho spolku. V sobotu dne 15. dubna t. r. pořádá
spolek „Českých atenografů“ v Hradci Králové v ma
lém eále „Grand Hotelu“ na rozloučenou 8 letošním
kursem svým členům a příznivcům „Programový ve
čírek“. Spolek ten po 3letém zmírání oživen byl opět
ně k další jeho činnosti, o což největších zásluh zí
akali si P, T. pánové předseda apolku Dr. Alf, Rudolf

a prof. Al. Krčmář. Kurs odbýval se dvakrát týdně
a rozdělen byl ve 3 oddělení; vyučování v mích
jal se a nevšední ochotou a obštavostí p. prof. Krč.
mář a súčastnilo se ho as 26 posluchačů mesi nimi
i víos našich dam. Večírek temto má býti přátelskou
ecbůskou příznivoůtěsnopisu; bostům alibaje program
zábavu tu nejlepší. Po vyčerpání programu, jenš 60
vtávati bude z čísel spěvních, hadebních a jedno
aktovky, bude „Volná zábava", Bude to dostaveníčko
všech Hradeckých stenografů.

Zemským velitelem v Čechách místo
generála Grůnneho, jenž na svou žádost ze sdravot
ních důvodů dán byl na udpočinek, jmenován velitel
košického sboru, polní zbrojmistr Fabini,

Občan Jam Janský, t. č. ještě rolofka
hostinský anikoli již okresní starosta a výbor, myslí
si patrně, že drzó čelo jest lepší nešli poplužní dvůr
—ovšem zadlužený. Vyvrátil prý v, č. 18. „O, lida“
různé nesprávností o volbách do okre-ního zastapi
telstva, jež „Obnova“ napsala. V čem, hdy a jak?
„Obnova“ napsalu, že přivolbách agitovala že nebyl
zvolen, to jest — že síavně propadí. A-tato fakta na
zývá p. Jánský směle „lšivá tursení, spousta hru
bostí.urášeka nadávek“—počestnéa pravdomlavné
Obnovy. „Obnova“ by nebyla ani počestná, sni prav
domluvná, kdyby byla napsala něco jiného o p. Janu
Janekém, nešli napsala. Žs je p. Jan Janský povahy
pradké, vášnivé, ve slovech nevybíravý a ukvapený,
jest také avatá pravda, Okolnosti tyto potvrdil pan

Janskýčetnými výstapy v soukromém styku i ve veřejných schůsích a potvrzuje to na novo v celém roE
osbu jeho nemotorná a směšná obrana v č. 15.

ev lidu.“ Poněvadž se p. Janský rozumně a vě
cně obhajovati nemůže, tedy vystříknuv po apůsoba
brasilského smraďocha spousta ošklivých výrazů po
kračnje jako ta liška z bájky farizejsky: „Nebudu se
zde obhajovati, neb veřejnost naše mne i bratra Jo
sefa znala dříve, než l otravovati tento klérikální
monitér celó naše okojí. Jest věra na čase, by ob
Čanstvo okresu prohlédlo komedii, která so s ním
provozuje a rázným způsobem odpovědělo tomuto
zpátečnickému počínání a ahodilo okovy, jimiž jest
spjato a tím by již každý i sobě Jépe poradil a to i
tam, kde jedná se třeba o velké tisíce a podniky, ať
to kdekojiv.“ — Smysl těchto slov jest temný a pan
Jan Janský jisté nevystihl, že zbraň, kterou chtěl za
sáhnouti jiné, hluboce jej sraní. „Obnova“ nikoho
neotravuje, nikoho okovy nespíná, píše střízlivě a vě

ceně. nechce dělati každému beránka, ale že se
brání, nepravdy vyvracuje a na pravou míru uvádí,
jest zcela přirozené.„Obnova“ musí vystupovati proti

směru rozkladnému, protinábočenskému, který ničíjednotlivce, obce, národy a atáty, Ohčan Jan Janský
byl radikálem, pokrokářem, držel se socialisty, libuje
wi ve výstřednostech různých těch Osvět, Lidů, Rachů,
Červánků, Rašplí a jak se již £ pokrokářeké, inter
nacionální a protikatolické atoky jmenují, které člo
věk slušný a skutečněvzdělaný, bere do ruky, jak se
říká jen v rakavičkách. Takovou „osvětu“ šířil ovšem
pan Janský a se svými přátely zařídil dokonce ve
Velké Bělči i čtenářskýspolek —ale na obecní útraty
a jako praktický hostinský — ovšem ve své ho
spodě, aby byla četněji navštěvována. Tato „osvětová
činnost“ pana Jana Janského byla tak idealní, tak
nezištná, še největší bělečtí poplatníci podali proti
podporování takovéto vsvěty na obecní
útraty protest, jemuž vyhověno bylo, A od
tad ten dopal p. Janského ne rozvážnější, obecním a
veřejným majetkem šetřící lidi. Pan Janský od té
doby rezonýruje a veřejné mínění neléčí, ale otravoje.
Svědčí o tom jeho jednání na Třebechovicku a různé
soudní opletačky. Pan Jan Janský může býti přesvěd
čen, že Ubnova mu bude od nynějška věnovati větší
pozornost. Co se týká těch velkých tisíců, ta ovšem
pan Jan Janský nikomu nic kloudného neporadí, pro
tože sám neví, kady kam a má právě o velké tisíce
právě různé opletačky. K vůli těm tisícům stává ae
pan J. Janský pořád více osobním. Protože pan Jan
Janský v třebechovické záložně několik let neplatil
úroků a protože musil byti důrazně upomínán, proto
ta zášť, proto ty agitace proti p. Horákovi atd. A po
všem tom, co se stalo, mé p. Jan Janský ještě smě
lost tvrditi, že jeho agitace nebyla rázu osobního a
že Obnova | žel — Pravda jest, že agitace panů Jan
ských poškodila oposiční kandidáty. Jak páni Jánští
spravují veřejné záležitosti v Bělči, jalk si počínají
věady nezištně a nestranně, o tom svědčí právě stí
žností občanů bělečských a prozatím netřeba se otom
šířiti. Není pravda, že pisatel osvojuje ei velikou moc
a že doufá,de volitelédle jeho koma nda se budoa
říditi. Urědomělé voliče nikomu nenapadne v něčem
komandovati. Mondrá rozvaha a vlastní jejich a ve
řejný prospěch ovšem radí jím, aby volili svorně ze

svého středu muže ty nejlepší. Pan Jan Janský píše:Že p. Ludvík neb p. Hojný na komande Obnovy
dají, pochybuji a jsem přesvědcen o schopnosti jed
noho i druhého kandidáta pro úřad starostenský, Na
to odpovídá „Obnova“: „Komandovat jí ani nena
padlo a tím méně pány Ludvíka a Hojného, které zná
jako muže rozšafné a rozvášné. Nebudou jednati ani
dle nestávejícího „komanda“ Obnovy, ale nedají ae
voditi také panemJ. Janským. Budou jednati dle vůle
a rozraby vlastní. Ale, když by p. Janský oba pány
samou láskou tak rád snědl, proč kandidaje na úřad
starostenský hned oba? Zdeje právě ten háček. Jeho pá
nům našeptávačům se jedná o to, aby byli nejen dva,
tři, čtyři roln. kandidáti, ale čím více jich bude, tím lépe
se rozbijí a rogtříští rolnické hlasy a tím epíše budou
všichni rolničtí kandidáti poraženi, Jedna německá

taktická rada praví: „Růmý stup, společný vítěznýboj.“ Jenže pravidelný výsledek takovéto taktiky býrá:
„Různý postup, společná porážka“ A tu by

jednali dle vychlubačného „atratéza a taktika“ z Velké

výsledky na poli hospodářském i veřejném jest na
konci své polemiky dosti velikomyslným. Když byl
po spůsobu dam na pražském zeleném trhu domně
lému pisateli Obnovy a Obnově radikálně „vyčinil“—
nežádá žádného zadostučinění, neboť prý od člověka
tak malého vzdělání, jako jest pisatel Obnovy, ne
může ani on ani kdokoliv jiný něco slušného žádati.

Dobří lidičky, nesmějte se! Pan Jan Janský a sluš
nost! A jaká pak je ta jeho učenost? Ing, jedna třídarealnívHradci,jednatřídarealnívTratuověa pak
ta maturitaf jeho oprava v „Osvětě“. To je dobro
mady — trojka.

Pan Jos. Růžička, krapař v Mradel
Králové podal k zemskémuvýbora království Óe
ského stížnost v příčině vyofrání po
tržních. Zamský r zrušil dotyčná rozbodnatí krů
lovéhradeckého městského a okresního zastupitalstva.

Církevní budba. Vikariátníjednatelékrá

lovéhradecké diec. jednoty cyriliské víd. pání V. Króbu,08. děkan va Velké Úpěa J. Gottstein farář v Javor
níku uspořádali ve velkonoční úterý 4. dabna ve
Vrajtu u Tratmova pro vikariat hostinský a tratmóv-
ský echůsi přátel círk. hudby, při kteréž dílem prak
ticky a dílem tbeoreticky podán pro přítomné návod,
kterak by círk. hudba měla býti pěstována. V 0 hod.
sloužil vidp. Króhn ve vrajtském farním chrámě gzpí
vanou mší sv., při kteréž na kůra účinkoraly 3 ohrá
mové abory a sice sbor z Velké Úpy přednesl: Vidi
agosm, Kyrie, Gloria, Sanctus a Pange lingua, sbor
z Maršova: Benedictus, Agnus a po mli ov. ještě

Salve Bogina sbor z Javorníka: Introit, Graduál,Credo, Ožertoruma Communio, vše dílem cho
dílem 2 neb 4 blnsně. Po měi sv. konány předn
o círk. hudbě v hostinci „u Sněčky“. Přednášeli pp.:
děkan Króhn, dále ředitel kůru = Neudecku na sa
ských hranicích, jenž jako host do Vrajtn zavítal a
farář Gottstein. Přednášky přijaty vděčně s nejlepšími
úmysly dle nich ae říditi. Shromážděníobdrželo bla
bopřeiný telegram od diec. předsedy prof. Dr. Joa.
Mrštíka « Hradce Králové. Na achůsi účast mělo 12
kaěží, v jichž čele tratnovský arciděkan a bisk vikář
vldp. J. Hofmann, 4 bohoalovci, 12 řed, kůru a výše
uvedené 4 chrámové sbory pěvecké, vrajtský park
mistr s více domácími účastníky, celkem aa 75 osob,
nepočítaje v to ostatní účastníky slavné bohoslušby
v chrámu Páně. — Má-li poznání pravé círk. hudby
co nejvíce se roušířiti, jiné cesty nezbývá, neš aby
po vikariátech takovéto schůze byly pořádány. Pánům
vikariátním jednatelům naskytuje se nejlepší příleži
tost tímto způsobem vydatně přispěti ku povznesení
vn hudby bohužel na mnohých místech tolik po
kleslé.

Pašije dle sv. Warka, jež složil z6jetý
kněz Don Lorenzo Perosi, absolvent paříšké
konservatoře a zástupce ředitele sixtinské kaple řím
ské, a jež provedeny byly spolkem hadebních umělců
7. březaa v Pražském Rudolfinu, v nadšení přivedly.
četně a až z daleka shromážděné obecenstvo. Palije
eamy obsahají 3 díly: večeři Páně, modlitbu na hoře
olivetské a smrt Vykupitelovu. Ve všech částích ora
toria dominnje případné líčení děje hrou nástrojnon,
v níž nevyhýbá se Perosi moderním vymoženostem
chromatiky a ješ vpřádá uměle vokalní partie praco
vané diatonickým slohem starých mistrů hudby cír
kevní. Sbory jsou většinou prostičký smíšený rocita
tiv a nepatrnými úryvky melodickými ve svém za
končení; jen tn a tam, zvláště na konci jednotlivých
oddílů oratoria zanechávají formy „falso bordone“ a
vstupuji na pole mohutné polyfonie, kde prozraznjí
v Perosiovi znamenitého následovníka Palestrinova a
snatele kontrapunktu Bachova. Zyláště v genru Ba
chově, pracován obor „Sacerdotibaa“. Solové partie
komponoval Perosi pro Ješíše a orangelisty, kteří

střídavě s chorem líčí děj umučení Páně. Partie Je
žíšova jest dílem velezdařilým, v níž skladatel vlošil
celou svoji kněžskou duši. Pan JUC. Šmaus předneal
Ježíše s pietou a zcela přirozeně; zvláště to mu
chválíme, že si nekazil svůj zvučný a milý hlas zby
tečným a přehnaným tremolem, které vedečasto kdi
sonancím ve zpěvu. Evangelisty zpívali členové ná
rodního divadla p. Viktorin, Veverka a Pták. Sbory
provedeny byly velmi přesně členy sboru národního 
divadla a eecvičeny precisně p. kapelníkem Vysko
čilem. S nejpozornějším zachováváním všech odstínů

s znamének a v nejdokonalejší souhře přeneslo orchestrální partie as 70 chovanců pražské konsorva
toře. Celek řídil p. kapelník Čech, ale bohužel aš me
tronomicky stejnoměrným a + I dílu ještě příliš roz
vláčným tempem skiadbě tak promyšlené nedodal
odnševnění, ani šivota. Tutéž chybu bylo pogoro=
vati i v jeho dirigování polzfonického „Stabat Mater“
složeného pro sola a smíšený dvojsbor od Palestriny,
jež v programu předcházelo Pašijím. V polyfonii Pa
leatrinově, kde myšlenka hudební zcela přesněsho
daje se s myšlénkou textovou, a kde každý hlas má
naprosto své saraostatné vedení, nelze říditi sa prak
tikou provozovanon při operách. Celek však každého
naplnil cbdivem. Nejvíce působila nová myšlenka Pe
rouiova: Na moderních základech sestavený orchestr
ve spojení s vokálníhudbou slohu čistě starocírkevního.

Výklady se ovětelnými obraky po
řádá v sobotu dne 15. t. m. Sokol jaroměřský
ve prospěch sokolského domu. Odpolední představení
pro děti o 3. hod. odpolední má tento pořád: 1.)Ze

(svěřince, výklada 20 obrazy. 2.) Aladdinova
čárovná lampa, pobádka ze sbírky „Tisíc a jedna
noc“, s 10 skvělýmiobrazy. 3.) Světem letem,
okružní výlet po blavních městech evropských s 30
obrazy. 4.) Naše kočičky, 10 žertovných,skvostně
malovaných obrazů. Vstupné 20,- 10 a b kr, Večerní
předatavení počíná o 7 hod, večerní a zabírá výklad
prof. Fr. Našla „Zříše bvězdnaté“ s 20 obrasy

„Z našloh i cisíob vlastí“
se 40 obrazy měst a krajin. Vstopné50, 40 a 20 kr.
— Přednášky pořádají se v tělovičně „na Ostrově“
Obrazy vrbané světlem vápníkovým září skvělým jasem
a překvapí každého diváka. Předprodej lístků převzalo
z ochoty knihkupectví p. Ot. Jališe v Jaroměři,

Požár v Kuklenách, Vpondělívyhořelysklady v koželužské továrně pana robilka. Ná
rodní Listy udávají jejich cenu na 100.000(!)zlatých,
Pan Zadrobílek byl u Generálky pojištěn.

Krajanům s přátelům =Bychnova
mad Kměžnou. Dne 7. dubna t. r. odešel na vě
ky starosta rodného města našeho, Dr. Jan Smrtka,
muž, který v srdcích tisícův zůstavil památku co nej



dení ušlechtilých snah starosty, který tak modhým
prospěl, usnesí se požádati všechny rodáky, všechny
příznice Rychnova n. K. a Rychnorska a přátele 30
enulého, aby ne zachování památky sasloudilého sta
rosty přispělyku ařísení„Smrtkova studentské
ho nadání“. Má to býti trralým pomníkem jeho
lidumilnosti i lásky k rodnému městu. Obracíme so
tedy ku všem, kdož pro náš r.dný kraj chotají city,
emýšlení a vzpomínky přáseleké, aby nám hřivnou
svou dle možnosti přispěly,— Patrik Blažek,
estník, člen redakce Piiiky v Praze.

Z kruhů uěltelských „prý“ te píle
Oavětě lidu, že zpráva Obnovy o schůzí česko-ska
Hické jest prošpykované samým „prý“. Naže odpo
vime „Osvétě ida“ 1 její dopisovstelům bez Prý.
Nechodíme do schůzí šváčských, Ibostejno, zdali tam
štvou radikálové, pokrokáři, internacionální soclelisté

telských. 8 pány učiteli, kteří konají svou povinnost,
žijí s občany v míru, neterrorisojí je, nevtírají se
jim za privilegované poračníky a komandenty, s těmi
žije a žila „Obnova“ v míru a chrálí u nich, co jest
chvály hodno. Po našem rozumu není povolán učitel
k dělání Štvanic ve veřejných schůzích a v obcích,
ele úkolem jebo jest a od obťanů placen jest proto,
aby avéřené mu dítky vydělával a v nábožensko«mrav=
pím obledu je vychovával, aby se z ních stali, jednou
řádní členové obce, národa a státu. Jest pravda, že
tuněchodský radikálně socialistický učitel 3chuster
měl ve schůzi učitelské takoron štvavou řeč, že mnozí
učitelé volali. poslancům „faj“ a „banba“. Neslušné
jednání takových výstředních učitelů neschvalovali po
schůzí avi rozumnější jejich páni kolleyové, O vážných
věcech má s0 mlaviti vážně, Dále píše socialisticko-po
krokářská „Osvěta“: „Světí-li se někde Škola s trak
tací a tancováním (neříkáme, že to bylo ce Stěžerách),
tu mí volebná „Obnova“ referát do detailů přesný,
z vlastního názoru a nikde žádné „prý.“ — Na to
odpovídá „Obnova“: avěcení, řeči při té příležitosti
od vynikajících osobností pronesené, i úkol bospo
dyňské školy ve Stěžerách byly akty tak vážné a
významné, že zasluhovaly podrobné zprávy, aby široká
veřejnost o účelu a významu hospodyňské Školy ob
Šíruě zpravena byla, a aby rodičové, prospěchů avých
dítek dbalí, do velmi ožitečné školy té dcery své po
ejlali. „Ovvuova“ prospěšné bospodářské ústavy, vy
nálezy a rady bude vzdor anarchistické „Osvětě Lida“
1 ne dále podporovati a nanejvýš lituje, že mezi učí
tell se ualezli mužové, kteří hospodyňské Škole aka
sovali všechno jiné, než-li spravedlivou přízeň. Účast.
nil l se zpravodaj společného oběda a zbhavy„tedy si vše
jako každý jiný řádně zep'atil, Jest-li se „Osvětě Lidu“
nelíbil velmi slušný hospodéřský ples v Kaklenách
tedy je to „Obnově“ vel:ce Ihostejno. | Hospodářský
ples se kona jednou za dvě léta a myslíme, že řádní
rolníci a jejich děti majl mnobem větší pravo ze
onoho času po všem tom lopocení a placení na cizí
choutky a požadavky slušně po sousedsku se pvborit.
„Obnově“ jsou řádné rolnické schůze a zábuvy mi
Jejší, než-li kravallistické sahůze socialistů, pokrokářů
a všeljakých rejpalů, v nichž si ku podivu opět „Osvěta
Hda“ (1) libuje a plácanice třeba p. dr. Štemberky
atd. široce a dlouze otlskoje,

Nové kelhkupectví v Hradci Krá
levé otevřel právě p. Jaroslav Peřina, jenž přináší
si do obchoda značné odborné vědomosti a nejlepší
vůli, sby obecenstvu ve všech jeh. potřebách ochotně
vyhověl. Přejem hojného zdaraí

Zvěsti z východních Čech.
© Eychmova n. Km. V pátek dne 7. t. m.

zemřel po dlouhé a trapné nemoci velesaslonžilý sta
rosta p. JUDr. Jan Smrtka. Narodil se 16. května
1854 v Bychnově a zde též absolvoval gymnasium.
Po odbytí právnických stadií působil jako konci
pient v Ustí n. Orl., v Hradci Králové a od 8. listo

podn 1881 jako advokát v Bychnově R. 1841 zvolenyl za aterostu města a po 8 roků působil v tom
úřadě velmi horlivě « činně; on žil jen pro blaho
měste, jeho rozkvět měl stále na mysli. Jeho přičině
ním a neunavnou píli zřízena okresní nemocnice, vo
dovod, c. k. odborná škola tkalcovské, velkolepý dům
pro c. k. úřady a měst. spořitelnu a zvláště neocení

iných sóslah si získal o stavbu dráhy z Častolovicdo Kvásin a m. j. Za doby jeho úřadování město
Rychnov velice se povzneslo. Město ztrácí v něm mno

ho, velmi mnoho, neboť on procoval pro blaho svéhorodného města nejen činně, horlivěale také nezištně,
on i avó slažné jako utarosta věnoval na dobročinné
ústevy; na městský sirotčinec daroval 900 zl. On ne
hledal nikdy zisku nielávy. A ve své blahodatné čin

nosti neustal ani bebdr: kdy i ochuravěl, ale pracovaldále, až koněčně těžká choroba nvrhla jej na lůško
boleati, z něhož více nepovatal, Pro veliké zásluhy o
rozkvět města zvclen byl za čestného měšťana a vy
znamenán rytíř. řádem Františka Josefa. V jednotli
vých spolcích vlasteneckých horlivě působil a milerád
dobré a vlastenecké účely peněžitě podporoval. Svou
vlídností ke každému, svou mírumilovností získal si
a pošíval také přízně a úcty ve všech vrstvách oby
vatelstva nejen Rychnovekéhoale i v širém okolí.pů.
kozem toho bylo také to veliké množatví lidí, kteří
zúčastmli se v neděli jeho pohřbu. Není spad v Rych
nově pomětníka tak slavného, tak velkolepóho pobřbu.
Studující c. k. gymnasia, školní mládež, všechny míst
ní spolky, femesl, společenstva, z okolních osad ha
sičeké sbory a nesčetné davy domácích i cizích do
provázeli milovsného etarostu ka poslednímaodpo
čnku. Erůvod obíral se Panskou ulicí přes nové ná
mstí, sv. Hovelskon ulicí přes staré náměstí ke břbi
fovn, V tak mnohém oku zaleskla se alsa, když po
Cejuxré řči p. vik. sekretáře Jana Šrámka a povy

konaných církevních obřadech veled. p. Yinc. Klepr
Ifkem bisk. vikářem“ ze nasistonce 8 dachovních byle
rskov do lana chladné semě ukládaná. Lehké odpoči
potí dojš ma o Pane! — Vůdce radikálů p. Štenb.
vyčeti a soudu vůdci socialistů p. B, de jest nepo

vání s B. a dohra bude so odbývati před krajským
sondem v Hradci Kr. Takoví páni chtějí lid poučovati
a vésti. Lide ubohý, kdy problédneš a poznáš, za ja
kými vůdci e kam epěješí — Právě, kdyš konal se po
hřeb dr. Smrtky, vypuklv sousední obcí Jamách oheň.
Nebyl téměř mkdo doma; všichni byli v Rychnově.
Jest velké štěstí, že nebyl právě velký vítr, takže oheň
obmezen ne jedno stavení..

- Z Chetěbeře. (Úmrtí vdp. děkana). V pon
dělí roznesla se po našem městě náblá zvěst, že náš všt
obecně vádený a oblíbený pan městský děkan, vdp.
JanJirásek náhle zemřel, raněn byv rortvicí jeda na
větívit nemocného přítele do Sv. Kříže. Tělesná achrán
ka zvěčnělého byla z Německého Brodu do Chotěboře ve
čtvrtek, dne 13. dubna převezena 4 po smutečních
slašbách Boších o 10. hodině dopolední na hřbitově
k věčnému odpočinku uložena. Město Chotěboř čítá
se k tém nemnohým českým městům, kde panojí ještě
dobré sousedské poměry, umofňující sončinnost veške
róho měšťanstva. Zvěčnělý p. děkan byl vynikajícím
knězem, lidumilem a Čechem a působil v životě ve
řejném i soukromém vědy © láskou © oddaností ku
každé dobré věci. Proto -byl jmenován biskapským
notářem a čestným děkanem města Chotěboře, a obce
Nová Ves a Nový Dvůr jmenovaly jej čestným svým
občanem. Jeho Veličenetvo, náš císař a král vyzaa
menal jej udělením zlatého rásluž. kříže = korunou.

Z Kutné Hory. V těchto dnech potěšení
jeme byli zase obvyklým různými platebními rozkazy,
kterými se pozemní, výdělková, domovní, činžovní a
Bůh ví jská ještě daň vyměřuje. „Bože, jak ty daně
a přirážky rostoul" vadychl si tak mnohý poplatník,
když se zahlonbal do těch cifer, které v doračených
mu platebních rozkazech našel, z nichž mu dáno na
vědomí, že letos zase o nějaký ten stupínek byl shle
dán k placení daní a veřejných dávek sechopnějším.
Inu,jak by narostly, když se nikde nešetří, když ne
uvažují ani správy obce, okresů a země, že to tak
dále jít nemůže, poněvadž,to zkrátka poplatnictvo
nevydrží. Proto jsou poplatníci Katnohorátí pramálo
nadohnnti tím elavnostná oblašovaným příjezdem po
nlanců zemských do Kutné Hory, které Dr, Pacák a
Matháček si pozvali, poněvadž vidí ty výlohy, které
obec Katnohorská s tím mít bude, které poplatníci
budou muset z platit v obecních přirážkách. A co
zatím páni si budou v Lorci pochotnávat na drahém
banketě od obce pořádaném, bude leckterý přirážkami
zkříšovaný poplatník při sachých bramborách uvažo
vati, kde ei vypůjčí příští eobotu na výplatu svých
lidí za třcb bídných poměrů. Ale v Kutné Hoře je
občenstvo krotké jako beránek, ono už uvyklo na to,
že v obecních věcech pan Macháček a Pacák je všecko
a když to tedy ti dva poroučejí, tek poslušné obecní
zastupitelstvo to echválilo. Jen několik těchprozíra
vějších občanů posuzuje tu věc správně, vidí v tum
colém „výletu“ předvolební manévr Macháčka a Pa
cáka k tomu čelící, aby voličové řekli. „Podívejme,

to mámechlapiky ty B Dome) to musí být Macháček zase ttaroston!“ Naštěstí ale nejsou volby
ještě vypsány a myslíme, že do té doby věc jak ná
leží uzraje, aby ae oběma zmíněným pánům dostalo
při nich řádného odbytít Není to ostatně od mistních
poslanců pěkné, dělati ei z ostatních poslanců bez
děčné volební romocníky.

Z Bohdanče n Pardubic. Dnemradostí
byly pro Bohdaneč dny 7. a 8. dubna. Zavítalť do staro
slavného města našeho nejdp. Vrchní Pastýř Ednard
Jan Nep., aby zde započal generální avoji letošní vi
sitaci a udílel Svátost sv. biřmování. Po příkladu
blízkých Pardubic, která před nedávnem smutně se

roslavily, enažila ne i u nás jistá individua — „přátelé
ida“ „papíroví vinetenci“ — ztrpčiti pobyt církevnímu

knížeti. Varovali, aby nevítali biskupa sice, še se jim
blízká, chytrá a pokročilá (!) Přelouč vysměje. Ale
hrách házeli na zeď! Uvítání bylo slavnostní. Měste
čko oděló ae v háv elavnostní a nesčesné davy sbož
ného lidu očekávaly J. B. M. Slavná městská rada
se svým starostou v čele p. Jos, Čechem, velící dů
stojník zdejší posádky Van von Goethen, četné ban
deriam obcí př.fařených jelo nejdp. biskupovi vetříc
směrem k Pardabicům, odkud měl přijeti. Po srdeč
ném uvítání doprovázeli nejdp. biskupa do rodiště
Langrova. Před městem očekávaly sl. spolky živno
stenský a krejčovský se svými prapory 8 místní hu
debnící příjezd nejdp. biskupe.. Ve městě pak posta
veny byly dvě slavobrány, jedna v ulici, kady měl jeti
nejdp. biskap s křesťanským pozdravem „Pochválen
buď Pán Ježíš Kristus“ a drahá slavobrána a nadpi
sem „Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně“ u

dveří kostelních. U prvé uvítal dp- Alois Kašpar,mí-tní farář provásen veleb. pán; V.Zůrnikem, ka

panem z Vosic, Fr. Čečetkou, kapli. z Bohdánče, Fr.lenkou místn.m katechetou a bohoelovcem ctihodným
pánem Fr. Havelkou nejdp. biskupa a páni starostové
obcí přifařených. Nejdp. biskup srdečně několik slov
promlnviv ubíral se špalírem školních dítek do farního
domu. Tam + roucho bohosložebné se obléknov za
hlsholu zvonů processionaliter veden byl do chrámu
Páně. Před chrámem jménem veškerého žactva byl
uvítán žákyní zdejších měšťanských škol. Na to dru
hbýden v sobotu zúčastnili se této slavnosti velctpp.:
K. Korselt, vrchní správce jako zástupce patronátního
úřadu, Frant. Bělohlávek, c. k. školní inspektor, dálo
z duchovenstva vldpp.: Fr. Sloup, děkan v Pardubi
cích, Václav Kudrna, bisk. notář v Kaněticích, Josef
Kašpar, farář v Rosicích n. L , Vár. Sál, farář v LÁ
nech na Důlku a vp. Josef Palouš, kaplan ze Seze
mio. Samo nebe jak v pátek tak v sobota přálo této
první požehnané práci nejdp. biskupa, takže slavnost
tato velmi skvěle se vydařila. Slavné inčstské zastu
pitelutvo věra statečně si počínalo a způsobem Vrch
ního Pastýře důstojným oslavilo krásn chvíle, co
nejdp. biskup meškal v městě našem. Poéobné atateč
nosti jest potřebí také mnohým zast npidlstvům měst

a obcí, korporací 8spolků zvláště tamtekde sejedná
o projevnábožensj Změně našem,jest muohoza

koklenoů, mnoho slsbochů, kteří jinak sami u sebo
smýšlejí než jednají. Dejte s očí pánové skrubošku;
neboť budete-li otevřeným hledím přiznávati ne ko
své sv. víře svatováclavské, neztratíte na vážnost.,
ale naopak budete muší silných, pevných charakterů
a takových dobe naše potřebuje. Užívejte „vami“ toh.
vzácného daru rozumu 8 nedávejte za sebe rysli
všelijaké Meduoy, Jakličky u Kučery, kteří, kdyz ne
věděli kudy kam, stali se mysliteli hlav omezenjch

Z Bělé u Pardable. Den9. dubnat. I“
byl pro všechny občany přifařených obcí dnem na
nejvýš radostným. Již záhy z rána rozléhal se po
okolí zvuk trubek basičských, hakot u dunění střelby
z hmoždířů, ze všech stran brnuli wo davy zbožného
lidu spěchajíce ku chrámu Páně, neboť již dříve ohlá
šeno bylo, že v 7 hodin ráno do Bělé zavítá J. B.
Milost. Chvalná hudební kapela v čele majíc svého
horlivého kapelníka Václava. Kvasničku, sváděla do
brovolné abory basičské ze všech přifařených obcí,
ano i sbor Živnostenský. Nestáva fa dění sborů za ve
lení hlavního velitele p. Hynka Jeřábka, uvědomělého
statkáře z Bělé, který řídil sbory a dával rozkazy,
sedě na ašlechtilém falbu. Velí k pochodu. Před ško
lou viděti sbor učitelaký, kterak se zabývá teřaďová
ním školních dítek dle velikosti a pohlaví, v žele
těchto kráčejí drůžičky. Z chrámu Páně vychází živ
nostenský spolek s praporem, v čele má svého sta
rostu p. Františka Vondrouše, strojmka z Bělé. Ko
nečně vychází obecenstvo seřaděné se svými pány
starosty a místní školní radou. Vše se hýbá a v nej
lepším pořádku postupaje od školy kn první pěkné
bráně nacházející se na konci vesnice ka straně boh
danečské, přes silnici postavené, která nákladem obe
bělské postavena byla, Byl nápis na bráně té: „Ví
táme Vási“ Zde na pravé atrané zastaví se školní
mládež, na levé straně lid se svými starosty, Sbory
a živnostenský spolek postupují za zvuků badby dále
a kráčejí pochodem až do obce Bukovky. Zde npro
střed vsi nastalo setkání 8 Jeho Biskupskou Miloatí,
který přijížděl od Bohdanče v elegantním kočáře, tu
ženém dvěma ušlechtilými vraníky chova kladrub
ského; před ním jel kočár s p. putronátu.m komisu=
řem. Oba kočáry předcházelo banderinm obce živa
nické, kteří doprorodili Jeho Bisk. Milost až do Béls,
Sbory vzdali čest přijíždějícím, když se 8 nimi setkali
a veleno k obratu a k volnému pochodu a tak krá
čelo se až k 1. bráně v Bělé, kde ze řady před k>
čár vystoupila drůžička Božena Jičínská, žákyní V.
třídy bělské, J. B. M. nařídil povoz zastaviti a vy
stoupil e vys. důst. p. kanovníkem Soukupem z ko
čáru, aby vyslechl tklivou uvítací řeč jmenované
dívky. Poté předstoupil pan Josef Novák, starosta a
upřímně přivítal jménem obecních úřadů J. B. Milost
a představil jemu pány starosty všech obcí, kteří
uklonivše se jej vítali. Průvod bnul se ku předu, ko
atel, škola a jiné vynikající budovy ozdobeny byl
prapory barvy národní. Za hlaholu zvonů a zvaků
hudby, rachotu a dunění atřelby z hmoždířů a vo
lání: „Již přijíždí náš milý pan biskup“, postoupil
průvod až k drahé pěkně upravené bráně před do
mem farním; zde veleno stát! Vystonpili všickni vzne
šení páni z kočáru a byli uvítání zdejším důst. du
chovenstvem. V čele brány byl nápis: „Fožebnaný,
jené přicházíš ve jménu Páně.“ Na strané druhé:
„3 Bohem!“ Potom odebralo se duchovenstvo do do
mu farvíbo. Sbory, aftky i obecenstvo čekalo před
farním domem, aby doprovodili J. B. Milost da far
ního chrámu Páně. Výkony při sv. biřmování děly
se velmi zbožně, zvláště vynikala řeč Jeho birkupské
Milosti, která každého povzbudila k zbožnosti. Ani
jedno slovo nenvedl, kterým by jinověrcí mohli býti
snad uraženi, naopak vybízel ka svornosti, lásce a
k žádoucímu pokoji. Zkoušením ze av. náboženství
ukázal, jak obratný jest v kladení otázek, takže ka
ždá vedla dítky k myšlení a ku správné odpovědi.
Jeho kázaní i poučování dítek bylo jak dí Komenský:
„Zřetelnost věci jest potřebná, aby, co jasné jest, ja
eně takó emyslu se dotklo, a tak jasně jsouc vtišténo
i rozaměno i souzeno a pak paměti svěřeno býti mo
hlo.“ I ve společenském obcování je náš nám milý bi
skup velmi dobrým společníkem a vlastencem a ve
znali jeme, že náš biskup není takový, jak se o něm
v mnobých listech atrhačně píše. Okolo +. hod. lon
čili se veškeří farníci se svým duchovním Yrchním
Pastýřem. Zákynů Mařenka Doudova vzdala J. B. Mi
losti nejnotivější dík a prosila, aby udělil všem své
biskapské požehnání. Lid i spolky vyprovodili pana
biskupa daleko za obec Habřinu a rozloučivše se r
dečně, těří se opět na brzké shledání,

Z Hronova. Dne 10. t. m. zastavili dělníci
v továrně „Spiegler a synové“ práci, žádajíce 30 pro
cent přídavku. Jelikož majitel továrny meškal právě
ve Vídni, odkázáni byli od úředníků až na druhý den,
kdy měl továrník přijeti. Zanechali tedy všichni prá
ce a vytáhli po silnici do Velkého Poříčí k tovarná
Pentlářově, kde přiměli dělníky taktéž ke stávce. Od
tud vrátili se zpět do Hronova a valili se zástupem
k přádelně Oberliindra a Moravce, vybízejíce taktéž
zde dělníky ke stávce „zde je zračná část přívrženců
sociální demokracie), ti ale odťekli jim, říkajíce, že
že nemají příčin ke stávkovárí. Po té v tichosti se
rozešli. Ačkoli žádná výtržnost nepovstala a nebylo
sni naděje, že by k něčemu podobnému, došlo, přece
dostavilo se ještě téhož dne odpoledne z Náchoda
vojsko a nbytovalo se na náměstí v hostincích, tak
též několik četníků až z dalekých končin Čech se do
stavilo, práci však žádnou asi míti nebudou, poněsadž
dělnictvo je většinou domácí, mframilovné a předklá
dá jenom požadavky slušné a apravedlivé. Drubeho
dae 11. t. m. v úterý ráno dostavila ee deputace děl
nictve k továrníkovi, by 8 ním o svých požedavrích
vyjednávala. Tomuto vyjednávání přítomen byl zů
stupce úřadu politickéko z Nového Města n. M. a zá
etupce města Hronova. Však všecky přímluvy u tn
várníka činěé byly bez výsledku. Továrník Spiegler

nyní už milionáře na v požadavky svýchpracovníků nepřistoupil. Odešlitedy od něho zástup
cové dělnictva s nepořízenon a stávka trrá díle. To
vární dělník n firmy Spiegler vydělá si týdné prů
měrně aei 4 zl., což není mzda příliš závidění hodné,
uváší-li se, že přemnozí mají četnon rodinu, kterou
musejí z t4k skrovného výdělku, perně zaslouženého



po celý týden vydržovat. Mob! by to tak skusit to
várník nebo některý jeho úředník, — který je doble
honorovén a kromě toho k novému roku dostává hoj
né presenty, — aby takovou rodinu z té mzdy vyži
vil, divně by se asi ohlížel a sastavil práci hned.
Ten malý si musí mnoho nechatí líbiti s ještě se mu
moobý vyeměje a vynadá, jsko to učinil Jakub Pick
v Náchodě nadav svým dělníkům, když se hlásili o
přídavek: „Křesťanskýchp..“ a jedna židovka Hro
novská L dělnicím stávkujícím, volajíc na ně: „Kdy
byste By čabky raději do práce“. Taková slova v čas
vášní a bouří mohou způsobiti katastrofa a slavné
úřady by mělyuvažovati, zda-li nejsou také ti bo
hatí vínak Očekáváme však, še se p. továrník umou
dří a poželavky dělnictva vyplní. Vědyť, má-li dost
peněz na rozšířavání závodu, přistavování komínu a
zakupování pozemků kolem Hronova, snad mo také
zbylo ještě něco pro ty, kteří na uhájení živobytí to
ho nezbytně potřebůjí a kteří vlastně sami o jeho
blahobyt nejrětších zásluh mají. Nekfestuneké, nelid.
ské vykořisťování slabšího nepřineslo nikdy dobrého
ovoce. Kdyby v Náchodě Jakub Pick byl přistoapil
na spravedlivý a nepatrný požadavek dělnictva, ne
bylo by zajisté nikdy Hošlo k těm politování hodným
výtržnostem, jichž příčidou věsk byli agitátoři cisí.
Tak i u nás může dojíti ke smíru a shodě, asplní-li
továrník slažné požadavky dělníků. Bude nás velice
těšiti, budme-li moci příště v tFchto listech příznivou
zprára o té záležitosti uveřejniti.

Z Častolovic. Doežníhodne 80 odebral od
nás, náš úctyhodný a horlivý kněz, dobrodinec chu
divy a zakladatel katolické Jednoty, dp. P. Ludvík
Císař, na své nové působiště do Voděrad. Jeho po
byt mezi zámi trval jen 3'/, roku a za tu krátkou
dobu si dobyl velikou lásku a úctu u všech kolátur
níků; jest to nennavný hlásatel slova Božíbo a mile
přístapny otec ku všem osadníkům. Mnobou rodinu
v nesnázi dovedl potěšiti nejen slovem, ale i hmotně
v čus nouze, Při jeho odchodu se všecko k učmu
tlačilo, by mu mohli dáti s Bohem! Málo bylo těch,
kterým by nebyla vystoupla alza z oka, Za jeho pří
mosti, srdečné a vzorné cbovácí, neznajíce rozdílu
majetkových, ostane nám vědy v milé opomínce. Joma
jistí, že tak jako u nás, i u osadníků voděradských
si dobude neobmezené důvěry e lásky. Protož přejeme
mu na jeho novém působišti, Božího požebnání, aby
mobl tak zdárně jako u nás působiti ve víře a v lásce
křesťanské. S Boheml

Z Pardubic. Populárníkoncert proslulého
umě!ce, virtnosa na housle, nana Jana Kubelíka, bude
se kenati za upoluúčinkováni p. Ed. Treglera, prvniho
král. dvor. varbaníka z Dráždan, a p. A. Pclívky,
virtuosa na cello, v neděli dne 23. dubna 1890 ve
dvoraně „Udeo u“ oa Vezelce v Pardubicích. Pořad:
1. Ed. Tregler: „Improvisace“ na barmonlue. 2. a)
Klengi: Ukolébavka. b) Dr. A. Dvořák: Rondo. Solo
pro cello s pranem. 3. Paganini: Koncert D-dur 8 ca
dencí od Saureta, solo na honsle s pianem. 4. Dr.
A. Dvořák: Trio pro housle, cello a piano. Ď. Ser
vaise: Morseaux de concert, solo pro cello s pisnem.
6. Paganini: „Rej čarodějnic“, solo pro housle s pia
nem. 7. Ed. Tr.gler: „Faatasio“ na barmoninm. 3.
Ernst: „Král duchů“, solo na housle 8 planem. Za
čátek v 8 bodin večer. Vatopué: číslované sedadlo
zl. 1.—, k stání 50 ke., galerie pro studojící 30 kr.
Předprodej lístků obstará z ochoty závod p. Edvard
Kmínka r Perdubicích.

Z Kyšperka. V úterý po velikonocíchdne
4. dubna konala se zde napřed ohlášená IL. volná
konference sdružených čtyř vikariátů, kosteleckého,
lanškrounského, rychnovského a králického, ku kteréž
dostavilo se 40 kněží a to 11 z lanškrounského, 18
z kosteleckého, 1% z králického a 2 z rychnovského
vikariátu. Za předsedu zvolen velezaslonžilý vdp. vi
kář Frant. Kribl z Dol. Dobrouče, který příjav volbu,
zmínku učinil o otázce. která na poslední volné kon
ferenci v Kostelci n. O. probrána byla, totiž otázku
patronátní, k čemuž připomíná vp. Beran z Cuslavi,
aby otázka ta stále v novinách se fedrovals, by vče
ta neutuchla. Dp. farář Seidl z Lična připomenul, že
práce o otázce patronátní snad již v nejbližším čísle
„Radce duchovního“ nreřejněna bude. Na to sděluje
vdp. vikář koutelecký, které vikariáty již o této pal
čivé otázce pojednávali a s námi souhlas vyslovili,
ostatní pak teprv jednati o ni budou, a zajisté že i
ty vikariáty s námi souhlasit budou, ve věci té, na
nás pak jest, praví dále, otázku tu nenechat usnont,
jinak ve věci té sami více dělat nemůšeme. Dále na
vrhuje líčenský p. farář Seidl, aby ee vyzvalo i ostat
ní duchovenstvo v Čechách, by o této otázce patronát
ní na evých poradách rokovalo a zprávy o poradách
by se v listech uveřejňovaly. P. sekretář rokytnický
činí dotaz, zda všechny vikariáty znají obsah resoluce
v Kostelci přijaté, pakli ne, tedy aby se uveřejnila
v novinách, což ustanoveno učinit. P. katecheta Dvo
řák z Kostelce navrhoje, aby předseda zvoleného v
Kostelci patronátního výboru ustavičně v otázce této
pracoval a zprávy o tom v listech uveřejňoval, coš

po farář líčenský jakožto předseda patronátního výra slíbil učiniti. Nyní konečně přikročeno k vlast
nímu programu II. volné konference, Nejprvé probí
rána otázka o spolcích katol., kterou důkladně zpra
covanou přednesl dp. katecheta Dvořák z Kostelce,
jejíž stručný obsah jest tento: Žijeme v době velkých

řevratů a nevíme, co budoucnost pro nás chystá, Ce
á společnost lidská vešla na bezoeatí, a Erropa celá

můžeme říci jest sopkou, která chystá se k výbuchu.
Boate noodvratilelná ae blíží, co nám pomůže? A tu
v této bouři a rozháranosti vystupuje náměstek Kri
utův sv. Otec Ler XIII, a poučuje, že nynější poměry

napořádet a napravit, a společnost lidskou vyléčitnedovede nikdo jiný než Církev av., ta může jediná

přven ten odvrátit a obrození způsobit. A n.ezi mnoými léky k vyléčení choré společnosti lidské uvádí
sv. Oteci spolky katol. Tyto zásady sv. Otce tlumočí
i věicbni nejd. pp. biskupové, ano i sám náš Nejd.
vrchní Pastýř k tomu nabádá ustavičně své kněžstvo,
by horlivě spolky katol, zakládali, v nich neunavně

pracovali, neboť bned ma svého nastoupení
mastojec biskupský prondel o: „Stavět kniha proti
knise, spolek proti spolku“. Kde bychcm byli nyní,
kdyby jié před lety kněšetro spolkykatol. sakládalo
a vnich berlivé pracovalo Mnoho se zavedbalo, učiň
me napoň nyní my, co sepoá učiniti můžeme, sachraň
me co se ještě zachráníti dá. Užitek spolku katol.
jest oeocenitelný, a jeví se hlavně obrozením živote
řesť.; neboť tem v osadách, kde spolky katol. hejsou,

tam zsanedbávají mužové konati povinnosti kotolické
ho křesťanství; tam opomíjejí př.jízati av. svátosti a
návětéva chrámu Páně se zanedbává. Spolky katol.
jsou to, které také rlašné utvrzují, zatvrzelé probon
zejí, lid poučují a vzdělávají. Maoho co nelze říci
e kazeteloy, dá se říci v spolku katolickém. Ve spol

cích katol. čítají se čnopiy lidové, ač bohužel máme málo dobrých lidových listů, probírají w otázky
časové i náboženské. Pan řečník dále odporočaje, aby
při epolcích katol. zakládali se i jiné odbory dobro
činné na př. Vincenciánské, Raiffoissenovzy a jiné pod
půrné spolky, neboť nelze jenom natavičně lidu oka
sovat na nebe, ale i zde jiš na zemi o jeho blaho p+
čovat. A že skutečně užitek spolku katol. je nemalý,
to vyznávají sami nepřátelé církve katol. Dále zmí
ňuje se p. řečník o nepřátelích spolku katol. a dělí
uopřátely ty na dvoje vnitřní a zevnitřní. K zevnitř
ním, které méně škodní jsou počítá socialisty, radi
kalisty, materialisty, liberály, ty rozličné liberální
besedy, wukoly a m. j. Těchto všech nepřátel při sa
ložení katol, spolku najde ae vědy hojnost, kněz však
ne+mí znufat, ti nepřátelé nejeou tak zlí, tupí a ani
žují, avěsk i kněz má pamatorat, že celý živol jest
jen ustavičným zápasem. Leketi se těchto nepřátel
netřeba, ale daleko horší jeou nepřátelé vnitřní, právě
tak jako při chorebném těle vážnější jsou choroby
vnitřní než zevnitřní. A nepřátelé vnitřní apolku ku
tolického jsou sami kněží, a příčina toho, že nepo
rozuměli nynější době, = čehož vyplývá vlažnost pro
věci nejsvětější. Ku konci zmiňuje ve p. řečník o zá
sluhách výtečného sociologa Dra Horskýho a činí při
tom návrh, by shromážděné všechny čtyři vikariáty

proeviy Dr. Horskýmu hold úcty a poslali mu soulas, še nadále s ním státi budeme, což také jedno
blasně přijato.Konečně povzbuzením k zakládání spol
ků katol. p. řečník končí svoji znamenitě zpracovanou
otázku, která s potleskem od přítomných přijata, za
češ pan předseda vadává p. řečníkovi dík. K otázce
této připomíná p. sekretář Hlavsa z Rokytnice, jak
jest dnes obtíčno pro kněze-Čecha v něměcké osadě
zakládat epolky katol., aby na jedné straně neočinil
odpad od víry a na drahé strané aby spolek udržel,
poněvadž dnes hlásáním hesla „pryč od Říma“ i v ně
meckých osadách katol. poměry pro kněze se velice
zhoršily. Druhá otázka programu „o tiska katolickém“,
o níž pojednávati měl v. Beran z Cuslari pro pokro
čilost časn odložena ka příští volné konferenci, která
odbývati se bude v Oustí n. Orl. na počátka prázd
nin, v prvních dnech měsíce srpna, což se blíře ještě
oznámí. Na to odesláním telegramu J. B. Milosti,
v němž poslušnost synovakou, oddanost a lásku dě
tinnou všechny čtyři vikariáty projevují, uchůze skon
čena. —

Hospodářskéjednota pro Dohalice
a okelí konatibode valnou schůsí v neděli
dne 16. dubna 1899 o 2. hod. odpoledne v hoseinci
p. J. Kulbánka v Sadoré. Pořad jednání: 1. Přijí
mání čtenů a vybírání příspěvků. 2. Čtení zápisníku
minulé valné schůze. 3. „Jak možno docíliti co nej
větěl výrobu polní vzhledem k hnojení“. Pojedné ma
jitel ločeboí stanice pan J. Jettmar z Hradce Krá
lové. 4, Volné návrhy.

Z Oáslaví. Pozorahodnou a též následování
hodnou akci podniklo zdejší okresní zastupitelstvo.
Pořádalo s bude pořádati i nadále vzdělávací před
nášky z oboru samosprávy i národních hospodářských
otázek. První vydařila se velmi pěkně, čehož zásluhu
má nově jmenovaný okresní tejemník Uhlíř, který
představil se jako zdatný pracovník z oboru samo
správy. Bylo by ale dobře, kdyby přednášky ty ne
obmezovaly se na úzký kruh p. starostů obcí, z nichž
mnozí ješte se nedostavili, ale aby rozšířeny byly a
přístupnými se staly všem o předměty ty se interes
vujícím krahům občanstva vůbec. Byl by £ toho ne
malý prospěch a okresní zastupitelstvo získalo by si
tím vděčnost uznalou. — Konečně rýpnato n náei
do otázky. kunalisační aspoň poněkad a to na místě,
kde toho bylo více než potřebí— kolem kostelaa na
kostelním náměstí. Zásluhu o to má el. okrašlovací
spolek, bez něhož by byly ty rozlóvající se louže je
ště dlouho atrašily. Umínil si totiž věnovati shro
mášděný kapitál 500 al. na úprava kostelního ná
městí. které ale přecházeti musila kanalizace tobo
místa. Městská rada šla spolku na raka, že ne ovůj
náklad dala postaviti potřebný kanal od studně p
měšťanskou školou a z ulice Formikovy a tak mezi
děkanetvím a kostelem dočkáme ae pěkného koutečka.
Jenom kdyby také to ostatní okolí chráma ě pře
stalo býti znešvařováno, ať jiš slepičí a jinou havátí.
SI. okrašlovacímu spolku patří veřejný dík!

Z Hiskovle u Kutné Hory. Pokládáme sa
svou povinnost tímto veřejně tlamočiti díky p. řediteli
Cicvárkovi z Kutné Hory, který před svátky Voliko
nočními měl u nás vélmi krásnou a poučnou před
nášku. Slovy prostými, nehledanými, srdečnými pro
mluvil o těch rozličných bolestech selského etava a
stejnými slovy i udal příčinytěchto ran. Zvláště mile
dotknula ae všech upřímných srdcí jeho vřelá slova,
jimiž kladl váhu ne sbožnout, která se stavu selského
na mnoze mizí a s kterou misí i spokojenost, chuť
k práci a tím i blahobyt! Věra zlatá slova! — Stavba

obecního domu utěšeněpokračuje » tak bude obecnaše zase o jeden stupeň blíže vzoru spořádané
české dědiny.

Zo Suchodela. V pondělí velikonočníso
bráli maši čilí ochotníci sdařile Štolbůr kus: Staří
blázni. Vypočítávati jednotlivé úlohy « jich souhru
zeujmalo by příliš mnoho mista, jenom krátce ozna
mujeme, že bylo vše k úplné spokojenosti. P. režisér
učitel Velhartický můše ai gratulovati k výaledku.
Divadlo bylo plné a čistý výnos věnován bude ku
fondu skládanému na vypravení vánočního stromku

chudémládeži. Přejemeochotzíkůmmaoho zdaru,sa

sltkojí toho pro ovénamekání, kterýmstsrají 80©
Z BRoutěřeu KutnéHory.8novéolovira=

Jlelm ve jarem oterrou se pro muokého také vycházky
výlety a sladký pobyt v tobém ústraní venkova, A
ta obceme apozorniti na jeden krásný koutektek- ti
oboučký a poetický, na roztomilé lázně Roztěřské.
Pofičím romantické Vrohlice za půl druhé hodiny do
rati se tam £ Kutaé Hory ze dráby a každý nalesno
tam vlídného přijetí u namívavého a vždy šertupiného
botelera p. Procházky, jehož výtečná kuchyh i
sklep jsou známy výboroými zásohamí, Z Bozteře sa

krásnou vyhlídkou do českého ráje. Nemůjeme učí
všem přítelům krásné přírody odporačiti tento kostek!
P. Prochézku má i byty k disposlel pru delší trávení.
V loni sí pražští hosté v Rostéři libovali, neboť re
stanrace a krásné okolní lesy a laby jie poskytli
snamenitého osvěžení, —

Z Ronova nad Woubravkon. S potě
lením přijali jsme správa v denních listech ureřej
něnoe, že v městě našem má býti sřízen nový okresní
orad. Nemile ale do té radosti zapadla zprára poslední
čáslavské „Pravdy“ z tamní městské rady uveřej
věná, v DÍŽ usneseno podatí petici protestní proti
zřízení tohoto okresního soudu u nás. Nerime, čím
jsme ublížiji tak městu Čáslaví, Maně napadá ném
te „Samostatnosť“, která v jednom číslo vytkla doktora
Pacákovi, že by nám chtěl vymoci přeložení všech
úřadů z

Jejíš návrh nedávno zvolen čestným měšťanem, nasaditi
páky, ale ue proti ném bestobo dosti o fstrkova
ným. Každý hají avé, je pravda, ale kdyš Čáslavi to
velmi málo uškodí ba pranic, nač to prolestorání?
Vždyť okresní zastupitelstvo zůstane nerozděleno a
těch několik vesnic, « kterých městu Čáslavi málo
šlo užitku, blahobyt čáslavský nestrbne, když půjdou
k nám. Doufáme, že v kruzích posleneckýchnajde se
přímluvči, který nás ee ojme a ne proti nám posta
voného protesta malicLeročho bezdůvodného. Přejeme
sl jeden druhému a bude i nám přáno. Němcf nejsos
tak úzkostliví a žárliví na sebe. Budiž nám to pou
čením. Čím více budou naše města a městyce 06 zm8
hati, tím lépe pro nás tím více proti váby v boji sa
naše práva. Doufáme, že bude nám i na ruku p. dr.
Zimmer jeko opolešný nás všech okresní starosta,

Z Polmé. Dae 27. března spáchána byla v
„březině“ vrašda na dívce Anežce Hrůzové. Mrtvole
měla rány na blavě a podřezaný krk až k obratiům.
Přikryta byla chvojím jako ona mrtvole, která byla
nalezena na podzím v „panském lose“. Dívce zavraž
děné nebslo nic odňato a znásilněna dle výroků drom
lékařů nebyla. Skrvna krve na zemi nesouhlasí s množ
stvím krve, jíž vyteklo z těla asi pět litrů a s níž
nutně by se byly tvořily busté sraženiny, kterých
však na oistě vraždy ku všeobecnému podíru bylo
pohřešováno, Vražda tato přirozeně souvisí s vraždou
lonskou, ježto způsob ukrytí obou mrtvol jest týš.
Pro podesření zatčený žíd Hůlener odvezen jiš do
Kutaó Hory. Rozechvění obecenstva stále trvá.

Z Preblaze. Den5. dubnatohotoroku bude
pro obec Probluz dnem velm!l památným; tobo totiž
dne byla do této obce přivežena z Hořic z tamnější
slavné c. k. odborné školy sochařskoskamenické 10
povozy občanů Problazských v průvodu 5 její žáků
a jednobo jejich odborného učitele, pana Jos. Solce,
bohužel zu velmi nepříznivého, deštivého počasí, pře
krásné a velkolepá socha Panny Marie, Madonny, od
té al. školy zhotovená a obci Problazi věnovaná.
Drohého dne pak započalo ao usazování její žáky na
duvedené školy za pomoci místního občanstva. Práce
byla velmi namáhavá a nesnadná; ale byla v G dnech
šťastně provedeno. Socha stojí na velmi vhodném a
vzbledném místě na prostranství před chrámem Páně
zrovna proti vchoda břbitovnímu,a budese svou v pravdě
velkolepostí a krásou, co pravé a cenné dílo umělecké,
každému líbiti a bořickó sochařské a kamenické škole
elonží také ku cti s obci problazské k nemalé okrase.
Slavné zastupitelstva probluzské jmenovalo slovutoého
řiditele hořické odborná školy, p. Víléma Dokoupile,
a místního faráře dp. Jane Branclika, svými prvními
čestnými občany v uzoání zásluh jejich O O0%doba
chrámu Páně a imposantního hřbitova probluzského

Z Jaroměře. Většinarybářskýchspolkůob
mezuje svou činnost na chytání a jedění ryb. Málo
komu napadne osazovatí české řeky a potoky rybími
plůdky. NašeLabe oplývalo dříve hojností lososů,

sumců, mihulí, mníků a ouhořů, nyní všakřeky českéjsou málo rybnató. Cenných ryb, výše uv ených,
dále Stik. kaprů, okounů jest poměrněmálo. A přece
daly by se v stadenějších říčkách s kříšťalovou, či
stou a studenější vodů pěstovati téš chutní candáti,
IMpeni,američtí pstrahovití okouni, ba i pstrasi ©ali
veni. Náš místní odbor zemského rybářského spolku
dělá aspoň, co může. Výbor postaral se o to, ab

všecky vody v okolí města, ješ vůbec bylo možno získati, do jeho správy přešly. Do Labe av. Tro
jicí „pod kapličkou“ a do „starého Labe“ vypustil
celkem na 6000 kusů ročních kapříků a na 3000 kusů
ploda amerického okouna pstrahového; do Úpy a do

toku u Čáslavek asi 7000 kusů pstruha duhového.
lod tento s části z různých ústevů sakoupil, s části

v provisorní líhni na potůčku u sv. Anny vypěstoval.
Z Třeboně objednal 40.000 jiker candátích a v plo

voací líhni jakož i v obýpkách do Labe k vylíhnatíuložil. Zakročil u okresního hejtmanství ve Dvoře
Králové ra zostření dohledu na znečisťování vod.
Voda labskou dal chemickým řiditelem p. Jettmarem
v Hradci Králové rkonmati; tento ahledal ji dosti
čistou, oznámil však zároveň, že nutno vodu v růz
ných dobách skoumati, má-li správného konečného



výsledku docíliti, i příalíbilochotně další zkoumání,
obě © díkom na vědomí přijato. Vyder, těchto hlav
-mích škůdců ryb, polepenodevět Imaů. Stav finanční
„odboru vshledemk tomu, še působeno prvním rokem
-a še jako v každém odvětví novinka obyčejně w no
„důvěrou 60 setkává, lze nazvati zcela uspokojivým.
Přijato bylo celkem 369 zl. 91 kr. a vydáno 387 zl.
-66 kr., sbývá na hotovostí 33 sl. 25 kr. Příštího roka
-chce sakoupiti náš odbor, který se právě přeměnil
w samostatný spolek asi 50.000 jiker candáta, po
7.000 dubového a ního pstruha, pak 10.000jiker
lipens, který oo dochuti pstruha se úplné vyrovná.

Amecký PN okoun,tý . v Schwersen"bergský ni s tak velkým sdarem e,
rovněž bude zakoupen. Tento drah ryb hod by we
také výtečně pro poříčí Úrlice.

Z Polné. Nale katolické jednota rozloučíse
příští pondělek se svým horlivým člemem dp. kateche
tou Ferd. Vlčko m, kterýž téhoždne bude installo
ván na faru Novou Ves u Čbotěboře.Při té příležitosti
jednota veřejnédíky vzdává dp. faráři, kterýš svými
přednáškami „0 socislismn“ častěji náz vil a
učil. — Nase jednota přesídlivší loňského roku s Hor
ního města opět ne náměstí do hostince p. Volemcova,
rozvinula horlivěji svoji činnost, neboť do této nové
místnosti členové rádi a četné se scházejí, takže od
listopadu až do velikonoc téměř koždé neděle před
nášky byly konány. Z lsiků potěšil nás vícekráte svý

-mi vtipnými přednáškami člen p. Sedil. Divadelní
„odbor rovněž neleníl a za zimní smisonu čest vhod
ných kusů sehrál. Letošním rokem vetonpila v činnost
spolková nemocenské. pokladna, s níď nemocní členové
dostávají denního příspěvku 20 kr. Spolek náš, číta
jící přes 120 členů, řízen jest výborem, jebož předse
dou jest vlastenec na slovo vzaty, vdp. děkan Poimon,
efstopředesdou vp. Hornek, jednatelem vp. Máka, po
kladníkem truhlář p. Pometlo, seniorem podstarší p
Brandeis, výbory pp.: lékárník Sedlák, výkrojník Hole
men, listonoš Vite, dále za jinochy pp.: Sotola,Ve
přovský a Zima,

Z Dobrovitova o Čáslavi. V pátek minu
lého týdne kolem 4 hodiny odpolední poděšene byla
obec naše pokřikem: hoří. Zbonbný požár, s neznámé
dosad příčiny propukouvší, zachrátil v brzsku osm
stevení a strávil je docela. Škoda je veliká a pojistné
jen slabě bude ji krýti. Je to těžké rána pro včecky
pobořelé zvláště nyní oa jaře, kdy tak těžko so již
zápasí. Bůh pomoz!

Dubeusce. Tělocvičná jednota „Sokol“ v
Dabenci pořádá každému přístupné bezplatné před
nášky ve 2 hod. odpol. v sále hostince br. Jos. Aaa
ne, čís, 220. I. V neděli, dne 16. dubna, br. MUDr.
V. Paul z Jaroměře: „O prvé pomoci“.

Z Jičína. (Zpráva o činnosti spolku
ku podporování a zaopatřováví propuště
ných trestanců v Jičíně za rok 1898. Počet
všech členů oproti r. 1897 vzrostl o 137, takže nyní
obnáší 367, z nichž jsou 4 zakládající a ostatní při
upívající, a z těch zastává 15 úřad důvěrníků. Vevý
bora spolku sběhla ve změva potud, že předsednictví
-apolku přijal vlet. pan president Alexandr Kosohin,
rytlř z Freadenhofa, a že vstoupili do výboru c. k.
rada noudu zemského p. J. Srp a c. k. listovní pan
Petr Šámal; 1a vystouplého člene, p. ©. k. vrchního
ředitele Jandu z Kartouz nastoupil od 15. června
1898 výbor nábradní p. c. k. vrchní ředitel Josef
Reisel v Kartouzích dle $. 37. stanov. Za r. 1898
-došlo na spolek 18 žádostí jednak za opatření práce
Jednak za udělení peněžité podpory, pokud se týče
poskytnotí zápůjčky; — zvýšil se tedy počet žádosti
proti r. 1897 o osm. Žádostem těm vyhověno bylo
v 10ti případecl, 3 chráněncům opatřena byla práce
dělnická v panském dvoře, jednomu u mistra obuv
Dického, jednomu v kanceláři advokátní, jednomu dáno
aporučení na správa panského dvora, 3 chráněncům
udělena peněžitá podpora v obnosu 30 zl., 20 zl. a
10 zl., a jednomu poskytnuta zápůjčka v obnosu %0
2l. proti splacení do 2. listopadu 1899. Chráněnci
spolku odpykali si trest většinon v c. k. trestaicí pro
muže v Kartonzích, dílem v Praso na Pankráci, dílem
ve věznici c. k. s0.du krajského v Jičíně, Plzni, Kutné
Hoře, a odsouzení byli za zločin velesrády, zabití,
násilné smilstvo, nadržování zlotincům, veřejné násilí,
těžké aškozoní ne těle, krádež a zpronevěření. Ostatní
žádosti počtem 8 byly zamítnuty, pouěvač se pole
pření žadatelů očekávati nenechulo, 6. 2.stanov Výbor
upolku odbýval běbem r. 1898 ecbůzí 5 za předsed
nictví předsedy spolku p. presidenta c. k. soudu
krajského, Alezendra Koschine, rytíře z Frendenhofu,
dílem za předsednictví místopředsedy p. c. k. stát.
níbo zástupce Ldeva, při nichž pokladník stav jmění
spolkového, jednotlivé příjmy a výdaje oznamoval a
-© došlých prdáních se uzavíralo. Nutné věci vyřízeny
byly mimo schůze výbort. Jmění spolku vbnáší kon
cem roku 1898, 1704 rl 34 kr. a jest v Jičínské
spořitelně uložena část 1594 zl. 41 kr. v Jičínské
obč. záložně 108 zl. 07 kr. kasovní hotovost obnáší
6 rl. 86 kr. Aby účel spolku, podporovati propuštěně
polepšené trestance, tím více dosažen býti mohl, žá
dají ec veškeré slavné obecní úřady, aby trestance do
příslošných obcí se vrátivší — pokud podpory hodoy
jtou o existenci a účelu spolku laskavé poučili.. Zá
roveň se všem příznivcům členům a pěstounům chrá
něnců za laskavou podporu vyslovuje povinvý dík,

Ze Bleaka ©Prnokem zabraného.
Katolické duchovenstvo hulčínského kraje v praském
Slezsku bojuje za právo moravského lidu, aby vyučo
vání náboženství dálo se po „moravakn“ t.j. po česku
a podalo v záležitosti té vládě petici. se, aby
moravské děti děkanství halčínského: 1. v nižší třídě
bibli a nejdůležitější modlitby moravské se učily; 2.
ve střední a vrchní třídě moravsky čísti a náboženské
články z pazněti moravský se ačily; 8. aby moravské
kostelní písně ve škole se cvičily. Spravedlivý sice po
žadavék — leč vd Prašáků bude asi oslyšán. Českou

Bárodnost v kém Slessku hájíze vzdělanějších
tříd jenkatoliětí kněši. Právníci, lékař, technici, prů
myslníci a obchodníci ne české národnosti hravé od
cisují. Jen venkovaký lid lpí na své víře a národnosti.

Z Nechanicka. Samosprávav našemokresu
příšla úplně na mizinu. Někteří předáci a sama duše
okresu svým přivršencům pomáhají, jsk by měli vo
lební listiny sestaviti a jak tosamachlovati, aby vůle
poplatníků při volbách se neprosadila. Někteří stu

rostové echválně nevybírají školní neb jiné přirášky,
jenom aby nepobodlní jím poplatníci nemohli prone
zaplacení obecních přirážek volit. Na důkaz toho po
sýlém „Obnově“ zatím dvě správy, ješ tato na ochranu
porušovaného práva a volebního řádu sajistéuveřejní
(Pozn. red. Milerádí uveřejníme všecky podrobné
nprávy. Atnám každyobčanudé nesprávností, onichžví.). .

*

Sňatek slečna Marie Pospíšilova,dosra zomř.

p. Ladislava nospíila, majitele snámé knihtiskárnyv Hradci Králové a p. Jaroslav Návesník, úředník po
jišťovací banky „Konkordie“ v Prase alavili sňatek
svůj dne 11. t. m. dopoledne v chrámn Páně sv. Voj
těcha v Praze. Blahopřejmel

Úmrtí a pohřeb pana HUDra Je
sefa Horávka, sekundárního lékaře veřejnéne
mocnice arcikněžny Elišky v Hradci Králové, nádraš
ního a soudního lékaře, semináře, Borromes, ústava

jícím lékařem, lidumilem a Čechem. Jako lékař obě
toval se službě trpících do krajnosti a tak si uhnal
zárodky smrti. Skonal klidně, s myslí odevzdanoa,
bolně se rozloučiv s mladistvou svojí chotí a-malou
dceroškou Mařenkou. Pan dr. Morávek vynikal jiš
jeko student hradeckého gymnasia a byl mezi svými
spolužáky všdy prvním. Byl milovánod všech. Medi
cínská studie, pro něž se konečaě rozhodli, skoně:l
brzy a stkvěle. Jako lékař byl v celém Hradci i v nej
širším okolí velice hledaným, vždy k službám ochot
ným, vlídným, nejvýše svědomitým a obětavým. Proto
se těšil všeobecné důvěře s uvláště svých pacientů,
kteří mu zcela důvěřovali. Jako společník vynikal
vzácným taktem, jako h rozhodným přesvědčením
i jednáním. Ctěn a vážen byl ode všech, bez různosti
národního a politického přesvědčení. V zdejších spol
cích, zvláště ve Slavjanu byl vynikajícím členem a
pro milé své obcování těšil se oblibě všech krubů
městského i venkovského obyvatelstva. Když v loni
těžce onemocněl zápalem plic a pobřišnice, sledovala
veškerá veřejnostjeho chorobu s účastenstvím a zprávy,
že se jeho stav lepší, še se uzdravuje, vítal každý,
kdož jej znal, s radostí a povděkem. A když na jaře
po mnoha měsících ukázal se opět ve veřejnosti, tiskli
mu přátelé s potěšením ruce a známí srdečně jej zdra
vili. Minalý týden odjel p. dr. Morávek nočním vla
kem do Praby, aby se tam poděkoval svému příznivci
a zachrániteli, pana professorovi MUDr. Maixnerovi.
Lsé cestou 80 zachladil a sotva se vrátil do Hradce,
ulehl, aby více nepovstal. Dostsl opět zapálení plic
znova. „Ubohý pan dr. Morávek!“ — litovali jej přá
telé, kteří tušili emntný skon zrovna tuk, jako ne
mocný lékař. Klidně stopoval konec své nemoci. V ne
děli ráno ztrácel vědomi a o půl desáté hodině ranní
vypustil šlechetnou daší svou. V oka přátel vytryskla
elza, každý litoval mladistvou choť, která po čas
dlouhotrvající nemoce neodstoupila od lůžka milova
ného manžela. — Jaké lásce v Hradcii vkolí těšil se
zvěčnělý pan dr. Morávek, jaké všeobecné přízní těší
ee jeho ubobá vdova a celé příbuzenstvo, ukázal nej
lépe pohřeb, který se konal včera ve čtvrtek po půl
9. hodině ranní, Množství lidí a povozů nakaopeno
bylo v třídě Jitíkově, Pražská ulice až k nábřeží byla
plna obecenstva. V domě smatka vykonal obřady cír
kevní vysdp. městský děkan kanovník Masil za pří
tomnosti dvou kaplanů a pěti alumnů, při nichž za
pěl dojemné písně zdejší Slavjan, který se účastnil
pohřbu korporativně a prapurem. Slavjen 8 důstoj
ným duchovenstvem kráčel také v čele pobřebního
průvodu. Před rakví vezenou ve skvostném pohřeb
ním voze kráčel zřízenec pobřebního ústava pana
Richtra se skvostným vavřínorým věncem, po obou
stranách rakve neslo palmové a různé květinové
věnce 8 akademiků ze epolku Dobroslav. Za rakví
kráčeli truchlící choť a veškeří příbuzní, pan c.
k. místodržitelský rada Šolta « úředníky bejtmanství
a s p. berním inspektorem Koutníkem, vicepresident
c. k. krajského soudu p. Kvěch se státním návladrím
p. Matoušem, býv. presidentem p. Vondráčkemastát.
návladním a vrch. soudním radou p. Ryndou, 8 čet
nými rady a členy krajského soudu, generál Chissola
e četnými důstojníky, pp. ředitelé, professoři a uči
telé všech zdejších škol, pan řiditel průmyslové školy,
Haněl dostavil se sborem učitelekým a žactvem kor

rativně, veškeré žáctvo ústavu hlochoněmých jehož
uratoria zemřelý byl s členem dp. správcem ústava

Sekerou a ctihodnými gestrami učitelkami, dále se
účastnili pohřbu četní pp. úředníci poštovní a nádražní,
mezi nimi p. inspektor Kostečka, četní zdejší velební
páni, ze semináře, Borromes a ustavu blachoněmých,
jehož chovanci súčastnili se pohřbu korporativně, dále

ppolnžácí zvěčnělého P. Říp s Opatovic, Rameš z N.sky a Lazák a Poličky, kollegové lékaři z celého
okolí « četní s východních a soverovýchodní Čech.
Jménem okresu se dostavili p. starosta Střemcha,

výboři Pp; Srdínko, Loučný, Hojný, p. starosta Morávek z Plačica mnohými pány starosty a roJnickými
předáky, úředníci okresního zastupitelstva, skoro ve
dkeří. Z města účastnil ee v zastoupení nepřítom
ného starosty jeho náměstek p. Jar. Červený a měst
skou radou a obecním zastupitelstvem, viděli jeme dále
veškeré zdejší pány advokáty a vynikající občany a
dámy z Hradce i okolí. A co nejvíce každého těšilo,
bylo, že se pohřbu súčastnili též četní i ti nejchudší

acienti, kteří zameškali práci a výdělek, aby jen mi
enému lékaři poslední česť prokázati mohli. Na roz

branní Hradce « PražskéhoPředměstí, vykonány mo
dlitby a vzdána v městě našem zvěčnělému pocta po
elední. Na to příbuzní a bližší přátelé vsedli do 40
vozů a jeli s rakví do Všestar, do rodiště pana dra.
Morávka, kdež byl na tamním novém hřbitověpo 11.
hodině za přečetného účastenatví svých nejbližších
krajanů z širokého okolí k věčnému odpočinku za cíc

kovních obřadů alošen. Šlechotnémulidumilaa Čechu
badiž vděčná paměť!

Obchod láhrovým půvem die nařízení
ministra obchodu a vnitra se dne 30. března 1899,
jakož i živnostenské plnění láhví pivemjest vásáme
onosasí. Uchazeči o koncesai musí prokázati, že

vhodné místnosti k provozování této šivnosti. Sládci
a bostinští ovšem k ploční láhví pivem koncesse ne
potřebují. Prodávání piva v nzavřených láhvích zů
stává svobodnou sivností. Majitelům detailních ob
chodů, kteří obchod u láhvovým pivem neprovozují
výhradně, ale vedle prodeje jiného zboží provozají,
nebo provozovati hodlají, od doby,kdy toto nařízení
platnosti nabude, k živnontenskému plnění láhví pi
vem a k obchodu s láhvovým pirem oprávnění nobu
dou ne základě svého živnostenského oprávnění, ale

latí také i pro tyto živnostníky předpisy tohoto na
sení. Obmýšlený obchod s láhvovým pivem musí

cznámiti sivnostenskému úřadu. Za uzavřené nádoby
v obchodě a láhrovým pivem pokládati sluší jen ta
kové láhve, v jejichů hrdlo korková zátka, nesoucí
jméno, po případě firmu oprávněného plmiče v zřetel
ném vypáleném písmu, zapuštěna jest těsné a ta
aby její zevnitřní plocha u okřajem ústí láhve v jedn
rovině ležela. Láhve s tak zvanou patentovou zá
klopkou, k jejichž uzavření slouží porculánová zátka
a kaučukovou vyplní na pohyblivé drátěné ohbině,
v obchodu s láhvrovým pivem i pak, když zátka nebo
její obal a hrdlem láhve jest spojena, nepokládají ws
za uzavřené nádoby ve rmysla 8 17. živnostenského
řádu. Není také ani dovoleno, v obchodu s láhvovým
pirem používati láhví, které opatřeny jsou tak zva
nou patentovou záklopkou nebo na kterých krom pře
depsaného závěru ještě patentovaný závěr se nalezá.
Používání patentové závěrky dovoleno jest pouze ho

stinekým a výčepníkům k výčepu piva oprávněným,ve styku s konsumenty,po případě aládkům ve styku

s hostinskými a výčepníky. Platné propineční předpisy nařísením tímto se nemění, Přestnpky těchto
stanovení stihají se dle trestných ustanovení živno
stenského řádu. Nařízení nabývá platnosti dnem svého
prohlášení. Zároveň pozbývá platnosti nařízení ze dne
6. prosince r. 1801 P, s. č. 171. Pivo v lahvích, vy
hovující předpisu $ 2. výše zmíněného nařízení smí.
se prodávati do konce září r. 1999.

Nedělní klid v bersích úřadech.
Kdo ví, jak manipulace s penězi, přepočítání a vy
plácení peněz i jejich účtování jest namahavé a roz
rušající, ten přisvědčí, že právě berním úředníkům
jest třeba odpočinku, klida a tělesného i duševního
osvěžení aspoň jeden den týdne. Zodpovědnost herních
úředníků a pokladníků jest nemalá. Za každé chybně
zanešení, za každou chybnou výplatu a kasovní schodek
račí svým jměním a Často též postavením. Dle výnosa
Kaislova, jak jej uveřejňuje Úřadní list, uskutečněn
částečně nedělní a sváteční klid v berních úřadech.
Úřaduje se ve všední dny od 8—12 hod., od 2—6

hod.; o svátcích od 8—12 hod. Výminky lze připyetiti jen z naléhavých příčin. Závěrka kasovní koná
se vo svátek o půl 12 hod., ve všední den v 5 hod.
Na Hod Boží vánoční a v neděli vyplácí se jen aktivní
a peneijní plat; jinak ee neúřaduje. Jest nařízení
Kaislovo kusem nedělního klidu, který vítáme jako
katolíci, ale rozhodně mualme státi oa úplném klidu
a svěcení dne nedělního i svátečního, a sice nejen u
úřadů berních, nýbrž všech.

Kostra mamuta nalezenabylaminalýtý
den v cihelně pana Morávka-Tvrzského ve Svobod
ných Dvorech. Kdyš přišli dělníci na obrovské kosti,

poč sí z rozkazu pana Morávka velmi opatrně.brovaké kly, jejichž zevnější polooblouk jest 360 om.
dlouhý, tedy přes půl třetího metru, jakož iostatní
zuby jsou velmi zachovalé. Čelisť, lopatky, žebra utr
pěly poněkad sboubou času. V cihelně páněMoráv
kově i v blízké společné cihelně přišlo wejiž na po
zůstatky mamutí. Obrovská tato zvířata soudě dle
útvaru zubů žrala traviny i masité potraviny. Podo
bajíce se obrovským slonům indickým, byli dvakrát
tak velcí; kly jejich vážili už 200 liber. Pallas našel
r. 1772 sbytky nezhnilého mamuta a Adama r. 1806
našel v Sibiři v ledovcích mamata zamrzlého, úplně
zachovalého i s kůží, která je zachována v museu pe
trohradekém. Jakutové prý podnes krmí psa mamutím
emrzlým masem, které po tisíce let we v ledu aibiř
skóm zachovalo. Mamut byl až 18 stop vysoký, žral
obrovské rostliny na zemi tehdy se vyskytující. Po
alední obrovský živelní převrat na zeměkouli zničil i
toto obrovské zvíře. V Americe nalezeny kostry zví
řete missuri podobného mamuto. Missnri byl 30
stop dlouhý a v lopatkách byl 15 stop vysoký. Délkou
těla podobal sespiše hrochovi; kly měl obrovské. Jak
jeme v posledním okamžiku doslechli, nabízí vídeňské
museum pana Morávkovi za kostru 4.000 zl.

Nevá schválená učebnice pro střed
ní školy a ústavy učitelské. Výnosemvys.
c. k. ministerstva osvěty a vyučování ze dne 21. března
č. €092 schváleno bylo dílo „Německá mlu.nice a
čítánka pro Školy a střejní a ústavy učitelské, Sepsal
Arnošt Říba. S 5 obrazci, 4 mapkami a 14 podobiz
nami. Cena neváz 3 K. 50 h., vázaná v plátně 3 K.
80 h. Kniha vydána je uákladem J. Otty v Praze i
upozorňojeme na ni naše střední ústavy jakož i uči
tele jazyka německého. Učebnicí Říbovou, sestavenou
dle osvědčené methody ua základě moderních zásad
paedsgagických, přibylo k řadě původních učebnic
dílo, jímž lze při vyučování docílit výsledků nejlepších.

Co v Čechách prokouříme. Známýná
rodohospodářský apisovateí Rudolf Vrba vydal nákla
dem družstva Vlasťza 4 kr. brožarku „Naše chudoba“,
z níš vysvítá, jak v Čechách vyhaznjeme namnoze
zbytečně peníze a jak so ochuzujeme. Roku 1897 vy
kouřilo ae v Čechách za 24,459.631 zl. tabákových
výrobků. Tabáku prokouřeno v metr. centech 72.933
doutníků 400,672.087 kasn a cigaret 657.048.000kusů.
Je známo, že cigarety kouří hlavně nedospělá mládež,
školní děti, výrostkové, V Praze jsou případy, že něňové
a mladí eklepníci vykouří denně 50 i 40 cigaret. Ná
sledky se brzy nkacají. Otrava želadku, souchotiny
se chvatem dostaví. Nikoho tu není, kdo by této strašné
nákaze mezi mládeží učinil přítrž.



"U'ržnízprávy.
V Aredol Králové, dne 8. dabna 1609. 1 bl.

přenice zl. 7:00 aš 7-80, žito ul. 5-30 aš 6-60, ječmova
430 až 520. oves cl. 3-50 až 500, el. 4:70 oš
800 vihv> al. 4:40 ad 640, hrachu £]. 800 aš 900,
čočka si. 1200 až 10-00, jéhly sl. 9-00 sá 900, krup
8-00 aš 21-00 bramborů sl U90 úž 120, máku 19 al.,
lněného semene 7-50 sl., 100 kg. šitných «!rap 6:00 sl.,
4 kg. násla č. rstvého 1-20 pl., 1 kg. sádia vepřového
0-80 al., 1 bg. tverohu 0-14 zl., 1 kopa zelí 0-00 s!
1 kopa kopusty 0:50 al., 1 bl. cíbn'e 820 al., 1 kopa
drobné zeleniny 1:10 al., 1 hl. + rkre 090 al,

Listáraa redakce.
Do Trnavy oa Necbanicku. Obšírný dopis uve

řejníme celý aš v příštím čísle.. Dnes bychom byli
mohli uveřejniti jen a výtahu. Samosprávné poměry,
vlastně zlořádv na Nechanicku nutno tepati a kárati
právem. — Všecky neuveřejněné dopisy uveřejníme
příště.

(Zasláno.)
P. T, Veleráženému Pána

panu AL Krčmářoví v Hradci Králové
profesoru c. k. realky.

Účastníci letošního kursu těsnopisného kladou
si za milou povinnost, vzdáti Vám, našemu nčiteli
ještě touto cestou, ta nevšední ochotu a obětavost
Vaši a lásko, = níž podjal Jste se obtížnému vedení
tohoto kursu, za všechnu snahu Vaši nám vědomosti
ve směru tomto snadno větípiti, za přátelské jednání
Vaše a vše to, co činilo nám pobyt náš v hodinách
vyučovacích tak příjemným, náš

nelíčený upřímný dík.
Těšíme se na příští opět ehledání)

V Hradci Králové, dne 14. dubna 1899,
Účastníci kursu.

(Zasláno.)?
Jednota katolických tovaryšů v Hradci Králové

kenajíc milou povinnost vzdává vřelé díky a upřímné
„Zaplat Pán Bůh“ všem těm svým příznivcům, kteří
jakýmkoliv epůsobrm přiepěli ku zvýšení lesku jubi
lejní elavnosti denítiletého trvání. Zejména projevuje
uctivé díky Jeho Biskupské Milosti za štědře poho
stění všech účastníků slavnosti, p. t. Václa-n Šoltovi,
c. k. místodržitelekému radovi, p. Jaroslavu Červe
nému, náměstku a p. Karlu Schulgovi, továrníkovi ze
účasti při slavnosti, vdp. Dro. Horekému, dp. Vlad.
Hornofovi a p. redaktora Rippovi za skvělé proslovy,
slavnému politickému Dražstvu tiskovému za propůj
čení dvorany „Adalbertina“, vadp. prelátovi Františku
Fialovi a nejmenovanémn dobrodinci za dar 10 zi.,
ctěné redakci „Obnovy“ za obšírný referát o průběhu
slavnosti, slavným apolkům bratrským, zvláště doba
ličskému, černilovakému, slezebo předměstekému a tře
bechovickému, za hojné účastenství. Zdař Bůh|

Za výbor:
Th. Dr. František Reyl,

předseda

Dělníka zámečnického

řádného, úplně spolehlivého přijme ihned
František Paulik, zámečník v Hradci Král.
0OOOOGOGO0OO0GO00000+

Unicum Annenskéslat. lázněvBělohradě
Gn; Epošt., telegraf. a železniční stavice
Saisona trvá Založeny 1885.d 8. až do; iOe te protidně,se —
U láznívystavenrheumatismu, “oky.

v lázníchnověpřista. rheum Ischias.

uový velký hotel,

vena restaurace.

00Oooooooo0w060
Josef Krejčíkv Praze,

umělecký závod sochařský a řezbářský,
Pisárna a dilny na Letné, č. 612-VII.

Sklad Eliščina tMda č. 24.
doporučuje uctivě

své chvalněsnámé: Bochy, oltáře, křížové cesty,

Jeste, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpovědoni . křiit l , l » i 0 l ,0 ad, dle lomukoma 65
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně

franko.

+

MATOUŠ MOTYČKA,
rávod pokrývačský

v Firadol E rálové
odporučuje so velectěnémuobecenstvu,'sl. pa
tronátním úřadům a velebnému duchovenstva

k vykonání všech prací pokrývačských. Kryje
a dodává krytiny na věže, k římsám a arký
řům, provádí solidně a důkladně krytí bři
dlicí, taškami, lepenkou a asfaltem, obstarává
za ceny mírné veškeréopravy a asfalto

vání zdí proti vnikání mokrosti a vlhka.

bř běbět

Josef Polák,
starší,

rávě vyšlo ©.
„ Šís. 7.

„Casových úvah“*

OVOCE
husitismu.

NapsalJiří Sahwla. Str. 36. Cena 4 kr.

Spisek líčí na základě vědeckých pramenů vychva.
lované ovoce hasitismu dle pravdy, takže bude víta
nou příračkou pro členy katolických jednot. Při větší
objednávce poskytne se přiměřená elevn. Objednávky
obratem vyřídí

Administrace „Časových úvah.“

Nejstarší český renomovaný velkozavod.

C.a k.dvornívě dodavatel

Josef Neškudla,
v Jabloném n. Orlicí,

č. d. 86 v Čechách

odporučuje:
Mešní roucha, plu

vlály, dalmatiky, véla,
nebesa, prapory ókol
ní 1 spolkové, korou
hre, koberce ollářní,
příkrovy, alby, roche
ty, monstrance, kali
chy,pacifikaly,cíboře,
svícny, lampy oltářní,
kaditeluice, kropenky,

kos telní lustry, techn.
racov. křížové cesty n

oltářní obrazy od nejlepě.
akad. mistrů atd. atd. vyni

kojící svou nejvkusnější úpravou
dle rá rkevních předpisů, hodnotou.
trvan livostí a velmi mírnými ce

Pp hunzem solidnosti a pocti
vélo obsluhování jest mnoho ti
síc čestuých doporučo vacích nzná
ní a trvání závodu od r. 1810.

Žádejte Hustr. cenniky,
rozpočty, vzory a
předměty k výbě
pu franko.

Adresa
Monstrance romáuská (nádherná) ,

bronzová,celá v obni zlacená 150— 09 dopisy vždy178 zl.. celá z ryzího stříbra tóiká doslovně úplné.
v ohni slaceuá bóU al.

Adresatelegramn: Drorní dodavatelství, Jablonné n. Orl.

Sklad avýroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlestní dilně na umělé truhlářské i čelon

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubotého, černého n vyžlá

daného

BS pérovky a žíněnky, D8
spony a záslony do oken, bladké i zdrhované dle

frane. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

v. Vacek
závod

školkářský

v Pamět.
niku

u Chlumce

tl
pravé čistokrevné

anglické

beranovité králíky
7 měsíců st., párek 10 zl.
d měsíců st., párek 8 sl.

nabízí pro zimai a jarní
vysazování stromy ovocné
vysoké i kraky, sazenice pro
živé ploty,křoviny ozdobné,
konifery, divoké | stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisícesazenic v zásobě. Sp“ prodá fm

Levnéceny. — Výborné Frant. Machač,zboží. — Poučný cenník
zdarma kaplan ve Zlebech,

Gognac prvá ň itulského vína, thletý, 1 litepo 3.zl..

Gognac 2 n „ypeného,- testiletý, + litr po"4 al 7 r.

Slivovici starou +JitrspoBo-kr. “

Borovičky pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po.8o. kr.. vše jakosti . výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce *

JUC. Josefa 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 prový, nýbrž. podělený; neboť 1-litr pra
vého prima cognacu stojí výrobcs samého, kdy
2 apporátu teče 1 zl. 50: kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlestních,

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

ORB* Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.ip 

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠoOLC,
zlatník a atříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

(sv.-Janské náměstí ©.77)

doporučoje ct. obecenstvu svůj hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského atříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů se zárukou 1—3 roků za ceny

levnější neš všude jinde.

Veškeré zboží jest úředně zkoušeno a značeno,

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré saprávky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kupují « vyměnňují,IAI A
Dlabačovy české zákusky

jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
==r= I kg 80 kr, W—zl, 20 zl —.

Císařské suchary
1 kg Wu zl.

Čajové zákusky
1 kg 150 zl., 1:80 zl, 2-10 zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 250 zl.

Velkývýběrenkrovinek ma váseční
stromek krobice 1'— zl. až 4'50 zl. a výše,

Velkývýběrdortů, ceekrovinek ku ho
stinám a pod.

Poštovní sásilky Akrát denně od 5 sl. počínaje

Zaaná franko stanice.

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

we- V nejbližší době výjde: <0w

Maria, Máti naše!
Sbírka písní Marianských k pobošnosti Májové

spolu

modlitební kniha pro upřímné ctitele RodičkyBoší
== Upravil=

P. JAN MEP. RUBRINGER,
Guardian řádu kapucínského.

M dbv
Modlitební kniha tato obsahuje

5Opísnísnotovým nápěvem,
k nimž se vydá ještě

=-varhanový průvod.=
Úprava bade asi ve čtyřech růsných vazbách a.
hodí se za velmi pěkný dárek k sv.

biřmování.
Lze objednati přímo u nokladatele

Jos. Kosiny,
kalhkupce v Chrudimi.



ro jarní selí

OMP Týž obsahuje veškeré ovocné i okrasné

stromya květiny.m
který se adarma sasilá.

ilinstrovaný cennník kře

stanské firmy:

Veladůstojnému dachovenstvu
nábízíme hojný výběr

obrázků
k prvnímu Sv. přijímání

ve "velikostech různých +
(MY*>v cenách nejlevnějších.

O laskavou přízeň prosí

Josef Pacák, „Kitanama.

DOOKOOČKOOOODOGKOOKNX
nb soukeník

Jan Horák, TRychnovéLK
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých -vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letni.
Též velejemné

o 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.

T4ž na splátky bor zvýšení cen!

O90000000000000000000

FRANTIŠEK JIROUŠ ©
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech
doporučuje uctivě avé chvalně známe práce

kostelní jako: '
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice

* vice, mřížkys t. a, .
©slohu čistě gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje náležitou
znalost r obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstva a sl. úřadům proti Sdennímn vrácení,

Plány a rozpočty shotovuji sdarma.
wem Nejstarší závod v oboru tomto. am

900000000000000000Ď
WB“ Nejlepší "SN

Blováokou SUvOvI0!
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

Do00000000000000000000000

Umělecký ústav odborný velkozávod| S ťozentim
pro —- (M

„4 S- malbu"W Novinka!

MU 18 SLLBEA drámovýchokoz| Prorenočo

(B. ŠKARDA BRNO. Vor u
Metr =!. 3-80.

. Na úplný oblek 310 cm.
é í

každého slohu i proveden zl. 11-75.
se zarnčením práce nejmo- Vzorek této látky,ja
dernějším požadavkům vy- kož i bohatý vybér mo

hovující derních druhů na obleky,
ovujicí. svrchníky, jen zaručené

jakosti a v mí ných ce
nách se na po<ádánvík na
blédnutí franko zašlou.

Prmí český tasýl, zárod
Ed. Doskočila

w Chocni.

Jkrát prvními cenami vyžpa- okna chrámová

Cennfky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

zdarma.

Jan Stoupav Praze,
Václavské náměsti číslo 32,

doporučujezávodavůjveledůatojnému duchovenstva
Křestní listy

bí: f « i čj » . sl . h ex offo
a cebízí v nejso idn jším provedení s cenách nejlevnějšíc 40 kusů 30 kr.

© Železný nábytek, nabízí
matrace řiněné,s Jemné dřeríté viny neb moř,řasy,matrace párovéí drátěné, Bisk. knihtiskárna.

Přikrývky flanelové, ze srstí velbloudí valchované,

0000000002000000000000:

AA RA
UB“Založeno 1843.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově nad Kněžnou
doporačuje

svůj hojně zásobený aklad zlatého a stříbrného
zboší, hodin kývadlových, kapesních v cenách

mírných ajse zárukou Též na eplátky.

I00G0000060G00G0GGGG

Josef Dvořáček,
kloboučnik v Hradci Král.

odporačuje co nejuctirěji relectánému F, T. obecenstvu
pro jarní období svůj

největší sklad plstěných a vlněných ,ELOBOUNRNU
vlastní výroby

Pro pány chlapce a děti.
Velký sklad nejnovějšíchjemných klobouků velko

městských.
Bohatý výběr klobouků slaměných od firm

i M. Weider z Prahy. id
Sklad dámských,dívčícha détskýchslaměných forem

vše za ceny nejlevnější.

6“ Opravyvšechdruhů klobouků<
" vyřizují se rychle a levně.

Děkuji za přízeň mně v stálé hojné míře věnova
nou, prosím by mně i na dále zachována byla a porou=
čím 8e v nejhlubší úctě hořejší.

20600000G03066G606EECEJE
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% ' v
A stavební salsoně,

Lesní inspekce v Týništi n. Orl. klade si

x
X

%

KXAXIA

za čest oznámiti, že v lomě na Dřížnách u Vo
jenic vždy v zásobě nalezají se

plotny římsové, chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

v Týništi n. Orlicí v Častalo
wicích a na Bědovicích.

Jakost a způtobilost pro technickou po
třebu ploten zjištěna zkouškami při c. k. te
chnologickém museu ve Vídní, při c. k. sta
vebních úřadech státních a užívá se materiélu
našeho u drah a n slavnýchokresnícha obec
ních zastupitelstev.

Plotny neobvyklého tvarn buďtežu lesní
inspekce neb ú správy lomu v Krňovicích p.
Častolovice za účelem včasného dodání laskavě

OOOOOOOOOOOCXIOCXDXX

Cennfky ploten hrubých ipravených jakož
i schodů, obrub chodnikových na požádání

dodáme. ; :

Lesní inspekce v Týništi n, Órl

AKXXXXXXXXXXXXXXXXKDOOOOCX

přikrývky prošívané, :
hoaně všech druhů, veškeré potřeby lůžkové, koberce do

ložnic, jídelen, salonů, voškov. parketové koberce,
„pravé anglické inolleum,

záclony krajkové i látkové, slory, draperie, konsole,závěsy
. do oken,

elegantní židle, křesla, houpací lenošky, klekátka,
jakož i všechen nábytek z ohýbaného dřeva.

Podrobné obráskové cenníky sdarma a franko. 52
- Úplné zařízení dobročinných ústavů. Úplné zašízení

. seukromýh.

M»GV0GDGYGEGOAOAAO

i pro každé domácí šití.

velikostech.
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Světoznámé

Klalovské Karaál]
12 drnbů za 2 zl., 25druhůza 4«l.,100 drabů

za 10 z). s smíšeny 100 za B zl.

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích jiš v poupatech 1%

druhů za 3 si.

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1-1 a půl metru výšky, v nejoblíbenějších

druzích 13 druhů za b zl. 50 kr.

Růže | m. vysoké 12 kusů zl. 4.60.
Plnokvěté fuksle 1 kus sa 4 kr. Krásné

Antonína Kin

ové cesty, jesle,

lychromovaná a zlacená 40 zl.,
brokátovém

Restaurování, předělání, nová

nají se

dermann-Amlera

vCe,koneelo, batdeolyoy
dací pro slavnast

. jemné po
ve zvláště jemném bobaté zlaceném
provedení 60 zl.

polychromle a zlacení starých ollářů

ání franke

bez nábrady.

vanilky 1 kus za 8 kr. Ráže do hrneů
(květináčů) 1 kus za 20 kr. Jiřínky 1 kus

za 10 kr. nabízí

Poděbradech, dne 25. února 1899.OOOO0

Vojenský | v Grand-Holeluv Slaném objednaný,lice mírnou provedí.
V Sleném, 5 listopadu 1898.

Jest nám milým potěšením potvrditi Vám tímto veřejně, že oltáře Panny Marie a av. Josels, oba ve slohu:

J O0 SEF V O0 Z KA člstě gotickém, kteréž pro náš chrám Páné ve Vašemústavu jamě objednalia tyto Vamídodány byly, vás přehva
) py jak co do provedení, tak i co do ceny. Práce umělecké a cena mírná tak, že ústav Váš « dobrým svědomímzahradník w Klatovech. sědému co nejvřelejí doporačiti můšeme, Děkojíce Vám tímto ješté jedenkráte, přejeme Vašema podniku mnohousdaru,a značímese v plné úctě J. Fiala, stavitel Leopolé Mazač, proboit

Magr.Jesel Kandler, kn. arc. vikář a děkan.
m iaženýrem Fr. Doob

ch oltářních obrazců
vkusné provedeno,

firmu Vaši co nejvřeleji vždy do

A opravení 3
v Hradci Král. Při obnově flialního chrámu Páně ve Slavošovéle'os prováděné, svěřenobylo pane

i16.d kem x Čechtic dodání nového oltáře se váím příslušenstvím, nové kazatelny
vneděli 16.dubna 1899 lValí firmě. “ Dodávka včes stanovenýstala se, vše velmikrásně, slohově,jednodnše,vpodepsaná duchovní správa cítí 6e povinna díky Vám vadáti, jsouc ochotna

odpol. ve 4 hodiny. poručití s nejlepším svědomím,což také při každé příležitostičiní. '
Vstup volný. Farni úřad Pertoltice, pp. Zbraslavice, 4 listopadu 1898. V. Šatránek, farář
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Továrna ; n =
na umělé výrobky z cementu

| a prodej
veškerých stavebních potřebJosef Patzák

v Králové Dvoře p. L

Nejnovější pat. cementové tašky se spodní uzávěrkou.
Provádění veškerých prací z pěchovaného betonu.

Cementové roury všech dimensí, pro stoky, vodovody atd.
Cementové dlaždice ruční i strojové mosaikové též i na způ

sob márodního vyšívání.
Cementorá prkna na stropy (místo rákosových stropů).

Úementové duté stěny.
Fagádní ornamenty, přesně dle nákresů,
Roury kameninové v nejlepších cenách.

Cement portlandský, hydraul. vápno, rákos, lepenku, dehet,
šamotové cihly atd.

Cenniky na požádání zdarma a franko.
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Velké náměstí čís. 185

se Vašemu Blahorodí ve všech po

Obsluhá rychlá a ochotná.
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KONKURS. POKROK

RoolauraceADA
sukna a lodny.

v Hradci Králové
Dámské lodny.

pronajme se Modnílátky oblokové na simmíky s
haveleky = čisté ovčí vlny v levných

za výhodných podmínek.
Místnosti restaurační i hostinské po

cenách doporačnje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

poje jsou opatřeny úplným inventářem, v Humpoloi.restauraci přísluší prostranná zahrada
s moderně zařízeným kuželníkem. Restau- Vzorky k nahlédnutí franko.
raci najati lze ihned. Nájemci jest složiti
kauci ve výši ročního nájemného. V po

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené astříhřenézač10ruč

Vlastaí výroba umofňuje veškeré objednávky co nej)levněji vyřídíti. Platiti možno též ve lhůtách. Oprav a
snovnziacení a atříbření starších věcí vykoná se rychlei)
zašlou se již svěcené se stvrsením Jeho biskupské M
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochva
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje te tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ejborií, re
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelgsí
tácků na křest, svícnů, paciákálů, schránek na Nejeě

jší, patenek atd. co nejvíce.

drobnější podmínky lze nahlédnouti každo
denně, vyjma neděle a svátky, v redakci
„Obnovy“.

Výbor politického družstva tiskováho
=
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v Hradoi Král., dne 30. března 1899.

| Vejce k násadě
v , :
Černych minorek

prodá kus za8 kr. dle pořadí.
Slepiceminorky jsou nejnos

nější a nad jiné ušlechtilý druh slepic.
František Dudek,

z Libuně čislo 50 u Jičína. —==
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„Jednota Němců“
Německé strany se radují, že zprávy zem

ských zpravodajů o postavesí a požadavcích Něm
ců v Rakousku byly jednohlesné přijaty. Dle toho

měle býti jednota svobodomyslných Němců
úlopevná. Avšsk tomu není tak. Co chtí Němci?

Zrušení jazykových nařízení a upravení jazykových
otázek zákonem. Leč v této otázce nejsou svorni,
Jedsí chtějí německou státní řeč, druzí byse spo
kojili, kdyby němčině zákonem bylo zabezpečeno
jisté nadpráví. Určitě hranice svých požadavků
nevytkli a rovněž se nerozbodli o tom, má-li ja
zykovou otázku vyříditi ministerstvo Thunovo neb
jiné. Kdyby chtěli, aby vláda Thunova upravila
jazykovou otázku, masili by Němci epolopůsobiti.
Toho si přejí aspoň pokrokoví Němci, jádro to
strany dříve dústavácké, Dajčnacionálové nevědí,
co mají chtít a Wolfovci a SchOnererovci, ti vůbec
nechtějí zákonité upravení jazykové otázky. Jim
jest vítán jen rozbroj a nespokojenost Němců, aby

km íce mohli kořistiti ve prospěch prušáckýchsnab.
Dokud má nynější pravice většíno, nemohou

Němci pomýšleti ani na uzákonění němčiny ja
kožto řeči státní, ani na její zvláštní privilego
vání. Odstranění ministerstva Thunova a povolání
nové vlády mohlo by jim prospěti jen tehdy, když
by si moblizabezpečitisvou většinua kdyžby Če
chy a snad i Jihoslovany osamotnili. Je to však
tak snadné? Čechové mají 82 poslanců a Jiho
Blované 34. Němci liberální mají 35 poslanců,
němečtí velkostatkáři 28 a skupina Mautbnerova
(zástupci velkoprůmyslu a velkoobchodu) L1 po
slanců, tedy dohromady 74 poslanců. Tím by po
četné nevyvážili ani poslance česká. Kdyby sískoli
Vlachy za spojence, nevyrážili by počtu jihoslo
vanských poslanců. A kdyby získali Poláky za

a Poláci všeho věndy nejvýše 160 poslanců. Při
425 poslancích na říšské radě scházelo by jim do
většíny 53 poslanců. V katolické lidové straně by
spojence nezískali. Antisemitátí křestanětí socialo
vé pod Luegrem a princem Lichtensteinem nemo
bou rovněž pudporovati ministerstvo německolibe
rálí, aťsi již Auerspergovo, Spensovo neboStůrgk
hovo, neboť tím by podkopali existenční podmínky
své strany, spáchali by na sobě zkrátka a dobře
politickou samovraždu. Kdyby se liberálové spojili
8 dejčnačionáli, nezískali by Poláky. Z toho jest
viděti, jak nesnadno jest zříditi liberální německou
vládu. Při zásadní různosti německých stran není
možno spojiti liberály, dajčnacionály a křesťanské
sociály. Strana Scbonererova, ta přece nemůže býti
oporou žádné rakouské vlády.

Odstraněním hrab. Thuna nevymohli by tedy
Němci změnu vládního eystému, nýbrž následoval
by nejvýše jiný Thun, Němeům snad přízoivější,
než-li dnešní předseda rakouského ministerstva.

Ministerstvo Lichtensteinovo a Luegrovo zí
skalo by katolickou stranu lidovou a snad celou

ravici až na Čechy, avšak neprospělo by liberá
ům a dajčoacionálům by apiše uškodilo, protože

by mezi nimi čífil ještě větší rozklad Scběnerer
a Wolf.

Agitace velkoněmecká a sympatie Pruska,
Saska a Bavorska prospívají sice velice Němcům
oposičním, ale protože tito nejsou společného po
stupu a svorného spolupůsobení schopni, tedy právě
tím jest postavení minist. dosti Thunova silné. Na
konec nezbude Němcům asi nic jiného leč doroz
uměti se s Čechy. Aby jim byl tento krok uenad
něn, nezbaví česká většina na sněmu království
Českého nepřítomné německé poslance mandátů a
nepustí se také do žádné větší otázky politické.
Cesta ministra Kaizla v minulém týdnu do Prahy
podporovala asi tyto snahy punktační. Klub mla
dočeských poslanců ukládá si největší sebezapření
a sdrženlivost. Rozhodající krahy ve Vídni přeji
vi docílení ne-li shody, tedy aspoň enesitelnějšího
spolužití Němců s Čechy a dle toho Se chová kon
Bervativní šlechta i poslanci mladočeští,

Němcům liberálním jedná ge o získání času,
aby se dostali ze slepé uličky. Tomu nasvědčuje

neépo okolnost, že vůdci liberálů štrajkují sicevůči sněmu, ale že v zemském výboro pracují a
drží se houževnatě svého poutavení. Kdyby chtěli

Ň
V Hradci králové, dne 21. dubna 1899

zemské výborství a jiné zemské hodnosti. Němci
doufají, že se nějak dostanou na ancho a že jim
to usoadní povolnost a ústupnost Čechů. Až dosud
se nemýlili. Český lid, který dle slov Heroldových
snad očekávalmobutné rozvinutí české otázky, ten
se ovšem zmýlil velice. Avšak na taková omyly
jiš si zvykl.

———

Jak vymírají národové.
K národům vymírajícím patříkrom jiných

Samojedi, původní obyvatelé Sibíře. Dočítáme ae,
že to nebude dlouho trvati a krajiny ty budou
obráceny v pustiny neobydlené. A co je toho pří
činou? Nedostatek potravy a kořalka. Ruští ob.
cbodníci totiž přicházejí tam každého roku, aby
se Samojedy vedli obchod na výměnu. Nejdřív
darují jim kořalku, a když jsou napilí, nabízejí
jim lesklé knoflíky ze starých vojenských kabátů
jako osdobu jejich žen a dívek, začež dostávají
kožešiny v ceně více rublů. Tím ten ubohý lid
padá v bídu a vymírá.

Tedy kořalka a paráda! — Není tomu tak
i leckdes v Čechách? Původní obyvatelé našich
cbalup, statků, domů, ano z části již i obcí mizí
a cizí sedi v jejich majetku. A co to zavinilo?
Kořalka, kterou pijí jeu křesťané, a paráda žen
ských. A dáme-li na místo slova „kořalka“ poží
vavost a na místo „parády“ přepych čili rozmaři
lost, vůbec sbledáme, še to mízení lidu našeho
£ původního majetku neděje se jen kořalkou.

A podíváme-li ee lockdes na náměstí, vidíme
atážeme se, čí že tenhle dům jest a čí že je tam
hle ten, přijdeme k úsudku, že opravdu Rus a žid
Jsou „nejlepší obchodníci“.

Ale to přece není žádné „vymírání“! — Inu
Dení to mrtvice, ale jsou to souchotě. Jest to ue
moc zdlouhavá. A dloubá nemoc jistá smrt. Jest
to jistě klesání nušeho stavu měšťanského.

Ale mám vlastně psáti o vymírání národů.
Pařížský „žurnál officiální“ — list úřední —

přinesl k novému roku několik velice poučných
číslic o obyvatelstvu ve Francii za rok 1897. Na
počítalo se 859.107 porodů čili narozených, ale
to jest o 6439 méně než roku 1896. Z těch pak
uvedených porodů bylo 75.989 nezákonných. K to.
mu ovšem dodati 8e musí, že zákonnými nazývají
se děti i ze sňatku pouze civiloích a vůbec proti
zákonům církve katolické k. p. mezi rozvedenými
—uzavřených. Na štěstí byle roku 1897 úmrtnost
neobyčejně malá, ale jiná leta bývá více úmrtí,
než narození. Více úmrtí než narození — což to
jiného, než vymírání národa.

A čím to asi jest? Jest tím vinna snad taky
lihovina a přepych?| — Zajisté! I ve Francii to
dělá lihovina — ale duševní. — Jest to opojení
velké části národa ačhejsmem ©— besbožectvím.
Jest to opojení národa šidovsko-freimanrským nez
nabožstvím. Důsledný bezbožec neuznává nad 86
bou žádného zákona. A proto neváží ho posvátné
předpisy Boží, jak je hlásá křesťanství o maožel
ství, jebož prvním účelem jest u člověka důstojné
zlskání potomků. Bezbožci není manželka posvát
ným obrazem církve, která skrze Krista jest ne
poakvroěnou matkou dítek Božích, nýbrž, chce-li,
není ma ničím jiným, než tím, čím jest spustlíku
třebas i nevěstka. Ano ještě více. Bezbožci dů
slednému není banbou a hříchem ani krom man
želství páchati to, k čemu pudy nejnižší ženou.
Ba on, maje rozkoš za svůj jediný cíl, nedává se
obmezovati ani tak, jako zvíře, které nevědouc
Hidí se pudem svým, jenž Stvořitelem jest i v něm
obmezen. Více není lze zde fíci. Ale patrno jest, že
opojení bezbožectvím přivádí k zneuctění manžel
ství, anebo k nevcházení v manželství, ne « vyš
ších ohledů, ale právě naopak z nejhanebnějších,
aby, jak se již ani u nás nestydí říkati, „tělo
zbaveno bylo pout náboženských“. K tomuto opo
jení přijde ovšem i rozmařilost vůbec, která štít
Se nákladu peněžitého, bez kterého manželský a
rodinný život není. — Chce se užiti i peněz s ve
škerou volností.

Ale zbývají nám ještě ty lesklé knoflíky zo
starých vojenských kabátů.

Bezbožecký liberalismus, hlavně židovskou
Němci oposici do krajnosti, musili by opustiti, | reimaurerií národům křesťanským větípený, samá

mil přemnohé tak, že se domnívají, že jsou vojí.
ny pod praporem ly, rovnosti, bratrství a
osvěty. — A netuší, že to celé jejich avobodářské
vojaučení jest ozdobení se blýskavým kvofllkem
s kabátu již dávno ošuntělého. Je to jen ještě ja
kási duchovní „paráda“, býti „svobodomyslným a
osviceným“. Již celý svět jest rozrušen, již i zcela
obyčejný člověk vidí, že klesáme nejen v mravném,
ale i v národohospodářském obledu. Již na místo
svobody stenají křesťané v okovech vycbytralých
obchodníků — ale — klerikál — to jest katolik,
který chce právě jen osvobodíti a osvítiti zotro
čilé a zmámené spolubratry, — ten Je posud ně
kým, od koho aspoň v jisté vzdálenosti ae držeti
za dobré se uznává. Již Be vidí, že něco nového
musí přijíti, již zvetšel a ošuměl ten kabát těch
svobodářských bojovníků, ale knoflíky z toho ka
bátu nosit, jimi se chlubit, jako marnivá ženská
nad jiné se jimi vynášet, to se dosud líbí. Kle
sáme hloub a bloab, ale a knoflíky svobodářství
dělat parádu posud z inódy nevyšlo.

A jako samojedi to nejdražší, co mají ve
svém opojení dávají za knoflíky, tak to dělá mno
hý „vzdělaný“ národ dosud.

Liberalismus opijí lihovinou bezbožectví neb
aspoň lhostejnosti k náboženství a dává knofliky
marné chlouby se svobodomyelností — a národo
vé — i náš — dávají své nejdražší statky, svou
víra, 8000 mravnost, a tím i avou národnost, 8
přidávají k tomu i peníze i pozemky, i domy.

Ale pozor! Libovina a knoflíky na jedné
straně — a na drubé vymírání národů. Hned jako
žáček slýchával jsem o samojedech a nevěděl jsem,
proč se tak jmenují. Myslel jsem, že snad proso,
Že sami sebe jedí. A skutečné! Sami sebe jedí,
to jest sami sobe hubí a až k vymírání svému
sami sebe přivedli.

Ale nejsou samojedi jen v Sibíři. Máma je
blízko, velice blízko. Jsou to bezbožectvím prosá
kli, liberalismem až k zmírání utrápení národové.

Podívejte se přece jen na zeměpisnou mapu.
Divejte se, kde ještě v šestnáctém století bývali

chové a zůstala po nich jen zkomolenu jména
měst, vesnic a i rodin. A co je strávilo? Odpad
od víry otců, opojení vzpourou proti církvi, lesklý
knoflík bojovníků „proti Římu“, — to je učinilo
samojedy. Hle! Tak vymírají národové, tak vymřel
lid český v krajích poněmčených.

Když slavili jsme slavnost Riegrovu, řekl
znamenitý mladočech, sám professor Fr. Ladislav
Čelakovský, že žijeme v době „dekadence“, to jest
v době úpadku. Zmíráme tedy i dle náhledu libe
rálního professora. — Ale proč zmíráme, to jsme
z tak vysokých míst ještě neslyšeli. Knoflíky
jsou i aa dále parádoua lihovina liberalismu pije
se dále.

Kéž by bylo ale naopak. Kéž by se zmíra
jfcím stoletím zemřel souchotivý liberalismus, kéž
by stoletím dvacátým vyrůstal a povetával lid ví
rou otců našich znovuzrozený, mravně silný, lid
od pout zchytralých obchodníků osvobozený. A to
jest právě úlohou katolického tisku, to jest veli
kým úkolem kutoliků českých — otevříti oči kle
sajícímu a zmámenému národu. To jest to slavné
provolání, které katolíci čeští činí k národu své
mu: Nemusíme zemříti, jen jestliše pommáme,proč
churavíme.

BESÍDKA
Mammut.

Kosti vyhynulých enavců alonových, které nyní
mamuty jmenujeme, nalezaly se v starších náplavech
jak v Čechách, tak v celé Evropě Již římský episo
vatel Plinine Secundus Starší, který se narodil 28 let
před narozením Krista Pána pravív XXXVI.Historia
nataralia kapitul. 18., že Theopbrast, žák Aristo
telův a vrstevník Alexandra Velkého, se zmíňuje o
černé a bílé slonovině, a kostech, které se v zemi
tvoří a vykopávají zároveň a koštěnými kaménky. Ka
jas Plinia ve své „knize přírody“ čerpal z více než
2000 děl nyní neznámých starých řeckých spisovatelů
a zmiňoval se tam o různých přírodních zvláštnostech
a věcech ačených. Plinine myslil, že nalezené kosti
tvoří ae v zemi. Mylným těmto náhledům se nyní
obdivujeme; avšak trvalo to dlouho, 1800 let, než
člověk přišel k lepšímu náhledu, a ještě v nedávné
době byly osvícené hlavy, učenci, kteří jsoucnost vy
hynulých avířat úplně popírali, A když se podobné



abytky nalesly, radějí nesmyslnými s lichými výkledy

se spokojili, než aby ek prostos pravdu, jsk tomuvěe zřejmě nazvěděovala. 00, še so tak dělo mnobd
s poubého předsudku, poněvadá pravý pojem úkazů
přírodních bi asi ne závadu věsobecným,náhledům,
v jakých si člověk tebdy liboval a které se věsobecně
00 jedině pravé a nesměnitelné hlásaly.

Zbytky mamutů byly v 16. a 17, století prohle
šovány za sbytky obrů, o nichě staré bájea podání
vypravovaly. Boka1613 nalezl chira rier na
levém břehu řeky Rbony, nedaleko Lyonu v jižní
Fraacii množství velkých kostí a subů. Poněradě ne
souhlasily s kostmi šádného, té doby snámého zvířete,

tedy mysli] Mazurier, še to jsou kosti bijssného králeTeutobooba; dal je proto sakopatia nad hrobem po
etavil pomník = nápisem: „Teutobochus rex“. Později
je opět vykopal, cestoval « nimi s ukazoval je ve

rancii pověrčivému obecenstvu jako kcsti Tentobocha,
krále Cimbrů, který r. 103 před Kristem byl u ital
ské Verony poražen od římského vůdce Maria a po
zději od Segasnů zajat a Římanům vydán. Tentoboch
byl prý obrem, maje 25'/, stopy výšky, 10 stop šířky
v ramenou a 6 stop dlouhou hlavu. Mazarier přišel
se svým skostastělým králem Tentobochem též do
Paříže, kde král Ludvík XIII. se zalíbením pohlíšel
na svého obrovského předchůdce a příkladujeho ná
sledoval veškerý osvícený francouzský národ. Maau
rierovi se při tom dobře dařilo a byl by snad kušdý
ukamenován anebo za blázna vykřiden, kdo by byl
řekl, že jsou to kosti předpotopního mamuta. Mezi
členy Pařížské lékařské fakulty povetaly nicméně jisté
pochybnosti a ostrá polemika, která končila tím, Že
professor Habicot, který nalezené kosti ekutečně ea
obří považoval, sepsal r. 1633 spis „Gigantosteologie“,
Znalství obrovských kostí. Proti němu vystoupil pro
fessor pitvy Riolan, který tvrdil, že nalezené kosti
žádnému obra náležeti nemohou a pouhou hříčkou
přírody jsou.

Riolan sepsal sároveň spis proti Habicotovi na
zvaný „Gigantomachie, jakošto odpověď na Giganto
steologii“, v kterém zároveň připomíná, že nalezené
kosti též nějakému slonu náležeti mobou. Později uznal
Blainville kost: krále Teutobocha, uložené v Bordeau,
za kosti mastodonta, též slonovitého zvířete, které
před mamutem v Evropě žilo. Podobné pověsti byly
rozšířeny i v jiných zemích, kde obrovské kosti ma
mutů se nalezaly; jedni je vyhlašovali za kosti obrů,
Jiní za zvláštní hříčku přírody. Víme, že i náš Bohu
alav Ralbín, který jinak rozumně šmýšlel, ve svých
kapitolách přírodovědeckých o kostech obrů mloví,
kteří prý Čechyobývali.

Veliká sensace povstala, kdyš r. 1696v bloubce
50 stop ve vápeném tofu u Burgtonny ve vórodetví
Coburg-(othě nalezena byla celá kostra podobného
tvora. K vyzvání vévody ohledali lékaři nalezené kosti
a učený jejich výnvs zněl, že objevené kosti nejsou
skutečbými, nýbrž pouhou nahodilou hříčkou přírody.
A pouze jediný laik, knihovník Tentsel, vynesl o věci

vdravý úsudek. On porovnal nalezené kosti bedlivěkousek po kousku s kostmi žijících slonů a prohlásil

jak, že nalezená kostra jedině elonu náležeti může.m ovšem učiněn jakei konec báchorkám o obrech a
bříčkách přírody. Tupřipadli opět někteří mudrci na
myšlenku, že se tomu nelze nijak diviti, že kosti
slonů v těch kterých končinách se nacházejí. neboť
jest známo, že Římané užívali při válčení slogů, které
a sobon zároveň € vojskem do všech zemí, kterých
dobyli, vodili.

Ještě větší podírení musilo však nastatí, kdyš
počali někteří učenci přinášeti zprávy, de v Sibíři
Dejen suby, hnáty atd. slonů se naskytují, nýbrž že
i kůže a jiné části v ledu zamrslých zvířat těchto na
lezeny byly. Witsen, měšťanosta Amsterodamský byl
po delší čas vyslancem v Moskvě, kde abíral různé
správy o Sibiři a sousedních zemích, a tyto pak sou
visle r. 1692 ve větším díle oveřejnil. A právě téhož
roku vydal se jiný Hollanďan, E. Iabranta Ides co vy
alanec Petra Alexejeviče, později Petra Velkého na
zvaného přes Sibiř a Tatarsko do Číny. O této skoro
tři leta trvající cestě uvořejnil pak podrobnou zprávu
r. 1716, ve kteréskutečné naleziště kostí mamutových
u řek Jeniseji, Targanu, Mongaseji, Leny a Irkutské
aš k moři Jedovému mnohem určitěji jsou zazname
nána nežli u Witsena. Avšak oboje tyto správy ona
lesených atopách v ledě zamrslých slonů nedocházely
uznání a víry a považovalyse za pohádky. Teprve,
kdyš v drahé polovici 18. století sám slovotný Pallas
podobně ze vyjádřil jako oba hollandátí pozorovatelé,
počaly rozličné pověsti nabývati určitějšího ráza. Když
všsk 1800 nejenom kostra, nýbrž i kasy kůže od ma
muta v Sibiřském ledu zemrzlého přineseny byly do
Petrobradu, musila pojednou vymizeti veškerá po
chybnost a i největší odpůrcové musili umlknouti a
uvěřiti.

Mnohem hojněji nežli celé mrtvoly objevují se
v Sibiři jednotlivé hnáty a zuby mamntů. Jmenovitě
fossilní zuby zvířat těchto, které mnohdy tak dobře
jsou zachovalé, že dávají podobnou slonovina jako
znby dosud sijících slonů, staly se záby velmi důle
žitým předmětem obchodu Sibiřského. Čínští Bpisova
telé zmiňují se již v pátém století o alonovině s této
krajiny pocházející. Novějšími výskamy, hlavněpsk
cestami, které za tím účelem podnikli Pallas, Heden
ntróm, Erman, Wrangel a Middendorf do těchto kon
čin ssverních, json pravá naleziště alonních zubů jak
na pevnině tak i na blízkých voverně od břehů Sibiř
ských položených ostrovech blížeji určena. Dle veške
rého pozorování se shledalo, že množství v semi vě
zících zubů tím více přibývá, čím více ae od jihu
k severu pokračaje, kdežto dle udání Hedenatrůma
při postupování od jihu k severn zabům i bnátům na
váze i velikosti ubývá,

: Nejznámější naleziště mamutových hnátů a sobů
sou ostrovy Ljáchoveké, které leží mezi ústími řeky
eny a Indigirky, asi při 74%sev. šířky. Ostrovy tyto

pojmenovány jsou dle Šibiřekého obchodníka Ljáchova,
který cestnje v březnu r. 1770 v záležitostech obchod
ních při pohoříSwitojnoa skóm usřel, de od ueveru
přes led táhnestáao sobů. Domnívaje se, že v tomto
směru nějaká pevnina nalezati se musí, pokoulel se

téš tamo„P"oniánonti a při té příležitosti podařilo semu v jistě vzdálenosti od břehu objeviti dva ostrovy.
Ljšchov vyžádal si od vlády ruské privilej, če smí

e subů mamutových. Ostrov tento přílehá
k písčitéma náspu, na kterém zo každé bouří mové a
nové sbytky kostí ee objevují, z čehoš souditi lze, že
v okolí i dno mořské kostmi mamatovými jest na

plněno. Na jedmnm s jmenovaných ostrovů nalesá setáž jezero « vysokými břehy,které r době letní často
sem © tam 60 sevypávají, kdyš totiž zmrulá půda,
z jaké hlavně břehy složeny jsou, teplem slamečním
roztaje. A ta objeví se celé haldy dobře zachovalé

Honocia vedle kostí nos nosorořoň a velkýchbůvo, yby tura ovébo).
Ještě Porezněj než ostrovy Ljáchovaké leží mesi

76 ea 769 sov. šířky pozdějí objevené větší ostrovy
Kotelnoj, Fadějevskoj a Nová Sibiř, čili Nová Sibiř
vůbec. Též na těchto ostrovech jsou hojné zbytky
mamutů. Sannikov nasbíral zde v roce 1809 přna 250
pudů čilí přes 8000 liber slonoviny, a jistý obchodník
se slonovinou z Jakutska snsflal od r. 1921 ročně od
tud přes 20.000 ruských liber slonoviny do obchodu.
A dle udání Baera jest počet ade nalezených sabů
ještě mnohem větší. Zaby mamutové, které s ostrovů

jáchovských a Nové Sibiředo obchoda přicházejí,
vášívají zřídka přes 8 pudy čili 100 lib. Úvášíme-l
kromě toho ještě, že mnohé s nalesených klů během
času velmi zvětraly, takže jich nelze zpracovati, a
kromě toho, že mezi nalezenými i zuby mladých sví
řat se naskytojí, můšeme dle udání Baera směle za
pravdu přijmouti, še přicházejí ze Sibiře do obchodu
ročně zaby 200 mamutů. Veliká stáda vyhynulých
alonů musela se tadíé proháněti po Sibiři, od Kam
čatky počínajíce, kde též zbytky mamutů se nalezají,
směrem jižním podél pohoří Altaiského a severně až
ku břehům moře ledového. Směrem západním přes
Ural můžeme stopy mamatů sledovati skoro po celé
střední Evropě až i sa Alpami v Italii u Říma. V dří
vější době domnívali se jednotliví pozorovatelé, že
mamutové ještě jižněji v Italii, v Sicilii, Španělsku a
Řecku žili. Avšak novéjšími výskumy a nálezy jest
zjištěno, že v jmenovaných zemích nalezené sbytky
alonů jiným drubům, a sice slonu Elephas antigans
a E. meridionolis přináležejí. Podobně může ne se
vysloviti též o veškerých, v Čechách dosti hojně ae
vyskytujících zbytcích vyhynulých slonů, jakých chová
české musenm pěknou sbírku. [ v Čecháchbývají na
lezeny dosti mohutné a ubrovské kly jako k. p. u
Rostok, avšak hmota jejich bývá všdy velice porou
chána, drobivá a jen s velkou opatrností dají se ta
kové zuby na určené místo dopraviti, kde se musí
teprvé dobře slepovati. Slonoviny jejich nelze nijak
upotřebiti. V Čechách nalezají se sbytky mamutů po
nejvíce v starších ciblářských hlínách a řečištích.
Hlavní naleziště jsou Šárka, Vysočany, Rostoky, Kra
lupy, Český Brod, okolí Ústí n. L, Praha, dmíchov
— Kinská zahrada, vůbec celé okolí Prahy, Vysoká
u Mělníka atd. Největší hnát nalezen byl v Labi n
Lysé, a největší obratel, který daroval českému museu
ředitel J. Jaho. v Labi u Pardobic blíše Kunětic.
I v Čechách přicházejí kosti rozličně velké s musenm
české chová celé řady zbytků dle utáří.

Podobně jako v ách nalezají se i v celé
střední Evropě ebytky mamuta velmi četně. Již Blu
menbachovi roku 1808 bylo snámopřes 200 nalezišť
pouze z Německa a Cavier pojednává ve svém výteč
ném díle „Recherches sar les ossemente fossileu“,
které r. 1821 v drabém vydání vyšlo, na 124 stranách

ZDertových pouze o kostech mamutů a jich nalezištích.tohs vysvítá, že před časy alonoré i velikou část
Evropy obývali. Poněvadě na mnobých místech i kosti
vícero živočichům náležející nalezeny byly, musili tito
vyhynulí slonové žíti společně, v menších stádech,
jako dosud slonové indičtí a afričtí.

Avšak severní končiny Asie a střední Evropa
nebyly pouze jediným bydlištěm mamutů; i v severní
Americe nalesají ae zbytky těchto pamětihodných
slonů. Přeplavíme-li se průlivem Behringovým, který
děl: Aeii od Ameriky, a kde asi oba tyto díly země
apola soavirely, do Ameriky, objevují se nám sde
podél severního břehu Amerického od zálira Eecholt
ského až k Texaeu zbytky jiného sástapce mamuta,
totiš slona Elephas Colombi zvaného. Dle toho mů
žeme souditi, že v dobách předeěkých mamut obýval
veliký pás na celé severní polokouli, což jest ska
tečně velmi sajímavé: nebot málo asi bychom našli
nyní živočichů, kteří by měli takové zeměpisné roz
šíření. Též jest i velmi podivné, jak mohli podobní
tvorové žití zároveň v pásma střední Italie a axasu,
a spola v severních končinách Sibiře a při nálivu

hlavně ku dvěma okolnostem přihlédnouti; předně
byla asi doba, ve které mamuti na zemi žili, tak
diouhá, de ae během toho čsen poměry klimatické
rozličné směniti mohly, a za drahé není dosud nijak
dokásáno, že při té rozsáhlosti geognostického ter“
rainu, pokud se zbytků mamutů týče, tito tvorové
zároveň též celý okršlek najednou odbývali. Spíše se
můžeme domnívati, že za svého pobytu na povrchu
zemském, jak ae te u mnohých dosud žijících asarců
děje, bydliště své změnili, táhnouce od jednoho místa
ke druhému.

Zajímavá jest téš otázka, kterému z nyní ši
jících slonů mamut nejvíce se přibližuje, a sdali má
tolik podstatných znaků, že může tvořiti samostatný
drah. Dosud dijí dva drahy slonů, a aice indický
(Elepbas indicos) a africký (E. africanne. Africký
jest poněkod menší indického, má mnohem více vy
klenuté čelo a velmi velké uši. Těmito vnějšími znaky
liší se dosud dijící drabové na první okamžik od
sebe. Hlavní a význačné rozdíly tvoří však jejich
zuby třenovní čili stoličky. Sloni mají nepoměrně
veliké stoličky, které jsou ploché, široké a na čvý
kací ploše rozličnými, skeloou látkou vroubenými zá
byby opatřeny ©Zubů těchto jest však vždy málo,
v každé čelisti na každé straně po jednom a nejvíce
po dvon. Žvýkáním se tyto mohutná stoličky napřed
otírejí a od sadu opět dorůstají. Dokud svíře roste,
vyleze mn v kašdé čelisti postupně 6 subů třenovních

,
ploše švýkací rozličné záhyby tvoří, dle

l se jednotlivé drahy tně liší. U oloma
iakého tvoří záhyby podlouhlékosočtverečné

šnorky, které se opýní úhly sebe dotýkají U slonaindického jsou sábyby páskovitá, spolu roraoběžné.

Kabynalí slonové nenálešejí pouze jedinému, nýbráněkolika druhům, přiblišujíce se útvarem ových sto
liček brzy indickéma, hrey opět africkému druhu.
Nejmladší s nich, totiš mamut (Elephas primigenius)
jeví větší podobnost k salonu indickéma, neboť zá
hyby na atoličkéch jsou ještě více atlačeny a pásky
ještě náší, a lamel velmí mnobo.

Celkem podobal ae mamat slona indickému, měl
však tělo ještá nemotornější a větší. Veškeré částí

pel především kosti končetin jsou u porovnánís délkou mnohem širší než u alonů nyní žijících.
Blava byla delší, oči více od sebe vadálené; uši
mnohem menší než u slona indického, kratší a užší
6 všude srstí porostlé; na hořejším jejich kraji byly
delší tuhé chlupy, které tvořily drah štětiček, Řly
či přední vyčnívající xuby byly maohom větší než
u nynějších druhů, s též jiným spůsobem, totiš nej
dříve do předu a pak na sad směrem k lopatkám
zahnaty. Nejvíce se odchyloje mamat od žijících
drabů svou arstí; kdešto slon africký a indický tělo
skoro úplně lysé mají a jen sem a tam nějaká stě
tina se naskytaje, měl mamnt po celém těle hustou
srst trojího druhu. Základní arsť byla tuhá, vínitá,
chundelnatá, barvy hnědé anebo špinavě šlaté. Mezi
touto nalezaly se delší tmavočerné štětinovíté chlapy,
které byly na hlavě bnědší a téš měkčí. O1 těchto
se líily červenohnědé vlasy hřívy, které byly 21/'
dlouhé a až ke kolenoum ssbaly. Hříva šla bespo
chyby od krku po celém břbetě až k ocasu, který
koněil chvostem. Na nohou měla zvířata po pěti ko
pejtkách, jako nynější draby. Třeba še byl mamut
zvíře ohromné, jsou přece rosměry těla, jaké se v mno
hých spisech uvádějí, poněkud přehnané podobnějak
se to i u nyní dijících druhů často stává. Kostra v.
Petrohradském museu vystaveného mamnta měřív plé
cích 8-43 lokte. — Jsou zde však zároveň hnáty,
které zajisté větším živočichům přináležely.

Poznavše v krátkosti historii vybynulých saavců

alonovitých, totiš mamutů, a obeznámivše nesepoňs nejhlavnějšími nalesišti těchto památných živočichů,
chceme ještě promluriti o klimatických poměrech
krajin, ve kterých tito tvorové šili.

Geologickými výskumy jest nyní sjištěno, že ma
mati dili v dobé starších náplavů čili v dilaviu. A
poněvadě vedle ostatních živočichů té doby, hrocha,
nosorožce, medvěda jeskynního, hyémy atd.mamnt
svými abytky nejhojněji jest zastoupen, sloje doba
tato dobou mamutů.

Velezajímavéjest otázka, jaká asi byla teplota
oněch krajin, kde dosud sb;tky mamutů byly obje
veny. Kdybychom souditi chtěli dle příbuzných drahů
nyní sijících, totiž dle slone indického a afrického,
mosili bychom přijati, že v rozličných těchto kon
činách musilo býti ponebí velmi teplé, enad asi takové,
jaké má severní afrika, Indie a t.d. A náhledu
toho byl: téš z počátku i někteří přírodnepytci Když
však pojednou v Jedu Sibiřském nalezeny byly mr
tvoly mamutů a nosorožců, tu ovšem počali nahlíšeti,
že domněnka jejich jest jen potud oprávněna, pokud
spolehati Ize na důvody pouze analogické. A zajisté
nablédne každý, že by byli m-mut a anad j noso
rožec nepotřebovali kožichu hustého jako jejich ny
nější aástapci, kteří jsou ehoro úplně lysí, kdyby
byli žili v stejně teplém pásma. Huastoua teplou
přikrývkou byli živočichové tito nejlépe chráněni
proti zimě, mě toho můžeme se i domnívati, de

nemusili mamuti žíti pouze v jediném pm a stálena témže místě, a že během oné dlouhé duby, kdy
slonovití velikáni žili, poměry klimatické se asi ča
stěji změnily.

Též se namítalo, že podle spůsoba šíti u slonů
nynějších mamuti v pásmu studeném nemohli nalésti
dostatečné výšivy. Od tě doby však, kdy v žalodku
mladého ma nuta Sibiřského objeveny byl stopy je
hličí a mladých pupenůrostlin jehličnatých, a kromě
tobo i mesi yby sobů zbytky podobných rostlin
nalezeny byly, podán jest nový, nezvratný důvod, še
šili mamuti v pásmu studeném, šivíce so jehličím,
pupeny, a mimo to snad i travoa, skřípinami a po
dobnými rostlinami. V době letní měli asi dosti hojný

běr potravy,kratější doba nastals pro Dě v zimě;
e kdyš mobli se užšiviti jeleni a jiní větší azavci,

mobli i mamuti život avůj achrániti. ,
Věcí mnohem neanadnější zdá se nám ovšem

býti, myslíme-li při tom na Sibiř. Dle našich dosa
vadních názorů zeměpisných jeme zvyklí, již při
pouhém jmena Sibiř předetavovati si krajina, kde

pro velkou zimu vegetaceúplně sakrněla, a kde jesttéměř nemožností, aby mohli ještě lidé a živočichové
třeba dosti nuzně šíti. Avšak dlo výskamů Wrang
lových, který oelon Sibiř procestoval, s zároveňi
dle udání novějších cestovatelů, jeví se věc v poněkud
jiném avětle. Jižní Sibiř jest semě dosti po
kryta rozsáhlými lačinami, roli a lesy, které ne téš

podl mohutných řek, od jihu k aerera do moře leového tekoucích, prostírají. V lesích Sibiřských ro
stou celkem podobné rostliny, jako v lesích střední
soverní Evropy. Teprvé severněji počínají lesy miseti,
stromoví pořáde více ubývá, posléze vyskytují se
ojediněle jen bříza a modřín, a konečně i ty úplně
amisí, Wrangel nalezl ještě okola Jakutska při 020
sov. šířky, kde jest semé v zimě na několik loket
hlaboko zamrslá a jen za velmi krátkého léta na
uěkolik stop u povrchu rosmralů a kde jest průměrné
teplota roční — 7-6%C., jedle a modříny na březích
řeky Leny, a v údolích dosti mohutné traviny. Se
verněji nerostou jiš žádné stromy více, a protož jest
skoro nepochopitelné, jak mohli šíti obrovátí mamuti,
kteří vyžadují k ové existenci dle veškerých okolností
rozsáblých lesů, ještě při 720 nav. š., poblíž ledového



moře, kde jejich mrtvoly
vení vupřímeném.Nálesyvšak nasvědčují,še divoči
chová skutečně aš k této šířce i
boživše se v měkké bařínaté půdě ovlíali a zahymali.
Abychom úkas tento částečně objasnilí, můžeme 00
domnívati, še svířsta na těch , kde mrtvoly
jejich objeveny byly, memuzela po celý rok a tndíš
též v simě díti; hyby stěhovala 60 stále ma
mutů, jak se to dosud děje u bisoaů, turů píšmo
vých, sobu a losů, do končin, kde nejvíce potravy
bylo. V době zimní žili mamati asi jitněji, a v letě
stěhovali se více k poveru, ovšem že tam musela

býti jiná vegetace, neš jakou se honosí kra
by tyto té doby, kde by i v létě šivočichové tito

velmi málo potravy nalezli. Dle toho můžeme sou
diti, še od oné doby, kdy stáda mamutů po Sibiři
. háněla, ponebí velice so změniti musilo n de
asi bylotakové jaké má dnešního dne severovýchodní
Evro

Poště mnohem nesnadněji Jze si vysvětliti, jakým
spůsobem dostali se mamuti ne ostrovy Ljšcbovské

a Novoe Sibiř od pevniny vzdálené, kde sbyjky jejichvelmi hojně so vyskytují, a zuby jejich dobře
zachovalé jsou, žo so jich podobně upotřebiti můše
jako čerstvé slonoviny a proto také jiš přes 100 let

|mětemobchodu jsou. Zaby tyto jsou menší oněch,
aké se jižněji na pevnině Sibiřské vyskytují. Pročež

ne dá souditi, še nemohou pocházeti veskrze od zví
která zde stále dile, neboť jest pravdě velice ne

obné, aby buď jen mladí sloni anebo samice, jimé
suby přináležeti se zdají, větší pouti podnikali bes
samců dospělých. Nevpak jest známo, že u slonů ny
nějších při stěhování ae v čele stáda vědy jeden
amebo více sanců táhne. Též se naskytují zbytky
mamutů v jmenovaných krejinách tak četně, Že se
uměle domýšleti můžeme, že sem odjinud přinešeny
byly. Toho nábledu jsou téš přírodozpytci. ovšem že
se v míněních svých poněkud rozcházejí. Jedni přijí

jí, še kosti mamutů na ostrovy tyto sanešeny byly
mohutnými proudy vodními Jiní opět, jejichž náhledy
pravdě nejvíce se podobají, tvrdí, že zároveň ledem
som byly saplaveny. Cestovatelé, kteří Sibiř v roz
ličných směrech-při výhledávání zbytků mamatových
prošli, soůhlasně se vyslovují, že sbytky mamatů
v Sibiři hlavně jen na březích velkých řek, které ze
mi tato od jihu k severu protékají, se nalézají. Řeky
tyto každého roku silně samrsají, a kdyš v krátkém
letě poněkud rostají, bývají jejich kry ledové do moře
odplaveny.

Při této přílešitosti berou valící se spousty
ledu sebou vše, co na břehu se nelózá; vyvracejí
stromy, trhají břehy atd, A spousty tyto masejíbýti
u řek Sibiřských tím větší, poněvadž břehy jejich
nejsou ohrašeny s místy dosti vysoko stromy porostlé
bývají Celé časti semě pobřežní i se zbytky mamotů
v ní obsašenými bývají unášeny ze svých původních
naJezišť na místa jiná, kde na mělčinách se nabro
maďojí. A to se opakuje kašdoročně, po staletí, pro
češ to veliké mnošatví sbytků mamutových na jistých
místech zároveň jest též pochopitelno, že menší kly
mamutů dále a snadněji býti mohou, neš obrovské
třeba několik set liber vážící.

Zbytky mamutů objevují se však, jak jeme po
mnsli, kromě Sibiře též skoro v celé Evropě, ano i
v Čechách. Jeat tudíž velmi zajímavé poznati, jakou
měla asi teplotu Evropa té doby, když zde £ili ma
muti. Dle nejnovějších pozorování se přijímá, že na
konci doby třetihorní nastalo náhlé ochlazení, tak že
na počátku doby dilavialní veliká čásť Evropy a se
verní Asie rněhem pokryta byla a temena hor že
kryly rossáhlé ledovce, které při nišší teplotě daleko
do roviny zesahaly; ledovce Švýcarska a Skandinavie

krývaly asi celou střední Evropu. Bylať to doba
edorá, jak geologové přijímají Poznenáhla počala

teplota stoupsti, eněhy mizely, v rovinách a údolích

počele wejeviti vegetace, a jen temene hor byla ještěedovci pokryta. Ponebí bylov končinách těchto mno
hem dranější a studenější než jaká máme nyní, alo
přece takové še mohly jiš rostliny růstí a živočichové
šíti. A v této době dil arstnatý slon, mamut, vedle
neochrabaného nosorožce a hrocha, kteří se v močálech
brodili, vedle medvěda jeskynního, hyeny a t. d.

Mamot má proDásještě mnohem větší důle
žitost. Ještě před málo lety myslili sami geologové,
že jest člověk původu moohem mladšího. Nejnovějšími

nálezy, kde byly objeveny patrné stopyčinnosti lidskéna kostech mamutů, jest sjištěno, še byl1emut kro
mě jiných svrchu vytčených šivočichů společníkem
člověka.

Ku konci připojuji ještě správu o obchodu se
alonovinou, jakou přinášejí listy pařížské. Spotřeba
elonoviny čili kosti slonové jest tak velká, že to
aměle domnívati můžeme, šc v krátké době oba druhy
elonů, africký i asijský, vymrou. Ročně příváží se
do Auglicka slonoviny 650 tun, z kterého množství
350 tan v Anglicka sa spracuje a ostatní se vyváší.
Pouze továrny nožířské v Schefieldu potřebojí ročně
400 tun slonoviny. Jediný kel vážívá až 108 liber,
průměrně však 38 liber, Dle jakosti slonoviny platí

80 nyní za 100 kilo 57 až 48 liber šteriingů. Aby se
podn Anglicka svrchu vytčené množství slonovinyodalo, musí se ročně zabiti 80.000 slonů. A připo
čteme-li k tomu ještě mnošetví vyvešené slonoviny
do jiných semí, můšeme si o tom učiniti částečný
pojem, jak mnoho slonů musí se asi ročně obětovati,
aby se vyhovělo všeobecné potřebě.

Z Bombaye a Zansibara vyváší se ročně 160 tan
elonoviny, s Alexandrie a Malty 180 ton, ze západ
ního pobřeží Afriky 2U tun, s Kapaka 50 tun a z Mo
sambigue 14 tun. Do Bembaye přichází slonovina se
všech stran ne jišním pobřeší Asie s od západních
hranic afrických. Velká část této látky vyváší se na

trhy do Číny a Indie, a jen zbytek přichází do Erropy. Alexandrie a Malta dostávají svou slonovinu ze
sápadní a střední Afriky, s Kgypta a končin na Nilu
ležících. Největší kly dávají sloni afričtí, které Zan
sibar do světa vysýlá. A zároveň jest i jejich slono
vina nejlepší, hutná, měkká, dá se dobře zpracovati
s neloupe se jako u jiných druhů. Slonovina, která
přichází od Ambrizu, řeky Gabunu a z končin jižně
od rovníko, jmenuje se argent gris (šedé atříbro).
Tato podržuje svou pěkně bílou barvu i na vzduchu
a nešloutne stářím jako slonovina asijská a východo

africká, pročeš jest též natrzích po mívědy největší

poptávka.Slonovinaslamskáhodíseprosvoudosvláště výborně k m ornamentalním, neboť jestměkkáa jemná.Kly,kteréod Mosambiguea = Kap
sko í, vášívajíařídka 70 liber.

Politický přehled.
o Běvského sněmu zaznamenáváme,že

bylo tam podáno množství navrbů sice prospěš
ných, které však pro krátkost sněmovního zase
dání se letos nevyřídí a budou se musit opako
veti znova. Bude to mnobo mluvení od repetice
a výsledky nebudou žádné. Po našem rozumu
strana mladočeská by učinila lépe, kdyby svým
poslancům dovolila učinit jen tři, čtyři návrhy,
ale aby tyto návrhy také provedla. Dle praxe
po 10 let panující podá každý posl.nec lidový
v keždém sněmovním zasedání dve, tři návrhy,
opakuje tyto návrby a své odůvodňovací řeči ka
tdý rok, aby voličové věděli, že na sněmu mlu
vil a zájmy jejich bájil. Od r. 1889 učinili po
slanci svobodomyslní na sta návrhů, ale kolik pak
jich provedli? Neuskuteční-li se ani za 10let čet
né návrhy, nač se stále podávají? Tim mnoha
mluvením se přece lidu nepomůže. Jeden prove
dený návrh, jeden prospěšný skutek jest lepší,
nežli sta neuskutečnených návrhů a marných řečí.
V letech 1883 až 1889 byla plodnost českého
sněmu nepoměrně větší, tehdy se provedlo kus
poctivé práce. Ale teď? Mnoho řečí, moohu mlá
cení a prázdné slámy, zrno skoro žádné. Minulý
čtvrtek odůvodňoval posl. Schwarz v prvním čtení
svůj návrb na opravu zákona ve příčině opatření
chudých. Poukézal k tomu, že nový zákon do
movský činí nutným, aby finanční otázka cbudin
ství byla upravena, aby obce nemusily nésti ve
škeren náklad, žádal, aby komise pro okresní a
obecní záležitosti vypracovala ještě v tomto zase
dání zásady, dle kterých by v příčině této zemský
výbor při sestavování nových předlob o chudioství
říditi se měl. Návrb ten přikázán komisi pro okr.
a obec. záležitosti. Poté odůvodňoval v prvním
čtení poslanec Fr. Udržal svůj návrh slran finan
cování prací melioračních, Při druhém čtení o
zprávě zemského výboru stran provedení usnesení
o oslavě soletého panování císařova založením
úvěrních fondů pro maloživnostnictvo a moslorol.
nictvo rozpředla se živá debsta, při níž poslanec
Březnovský projevil nespokojenost se složením
kuratoria těchto fondů a utkal se proto v živou
půtku s posl. Adámkem, který není přítelem ani
pokr. škol rolnických, ani řemeslnických, ani zálo
žen Raiffeisenových. Sněm na štěstí měnivé ná
bledy pane Adámka nesdílel, Zemský výbor spl
nomocněn po případě splátku na fondy tyto v roz
počtu na r. 1900 zvýšiti. V sobotní schůzi dne
15. dubna podal posl, Šulc dotaz, co hodlá mí
stodržitelství učiniti vzhledem k tomu, že některé
německé obce vracejí české úřední spisy; posl.
dr. Šamánek podal dotaz, zda hodlá vláda
v zájmu shody vojska s občanstvem zameziti zři
zování německého vojenského šultereinu; poslanec
Štastný odůvodňoval návrh na změnu zákona
o okresních zastupitelstvech; posl. Adámek svůj
návrh na dodávání státních potřeb přímo rolni
ctvem a řemeslnictvem a svůj návrh na obmezení
obchodu podomního; dále poslanci Rataj a
Šťsstný oa změnu zákona o zemědělské radě,
Za náhradníka ředitete zemské benky zvolen posl.
Jaroš, V druhém čtení přijatnávrb posl.Hájka,
kterým se vléda vyzývá, aby pracovní dobu v ob
ch dech omezila na 12 bodin, jež by končila v 8
hodin večer. Přijetí návrhu toho uvítáno blučným
potleskem obchodního pomocnictva na galerii.
Dale vyřízena některé drobné předloby a schvá
lena zpráva komise zemědělské, kterou je dán
podnět ke zřízení lékařských kursů. V úterní
schůzi odůvodňoval p. posl. dr. Dvořák svůj
návrh v příčině oprav zimního bospodářského
školství. Pravil, že hosp. zimní školy nemohouse
proto plné rozvinouti, poněvadž mají nedostatek
kvolifikovaných učitelů. Týž pan poslanec podal
zprávu sněmovníkomiseohledněprostředkůk za
mezení tuláctví a proti zlořádům páchaných ci
kány. Komise navrhuje zřizování polepšoven, roz
množení četnictva a opravu zákonů. Poslanec dr.
Pinkas podal jmenem komiseživnostenskézprávu
o zprávě zemského výboru v příčině zemské
komise živnostenské pro království če
ské. Dle návrbu zemského výboru zemská ko
mise živnostenská pro království České zřizuje se
jako poradní odborný orgán zemského výboru a
stanoví se její organisační statut. Místodržitel
braběé Coudenhove vyslovuje jmenem vlády
souhlas s předloženým návrhem.

Černohorský dědičný prine Danilo
zasnoubil se 3 princeznou Juttou meklenbursko
střelickou. Její matka jest rozená ruská velko
kněžna a jedna její teta a sestra provdány jsou
za ruská velkoknížata. Dědic černohorského trůnu
stane se svým sňatkem příbuzným ruského Care
a části panujících knížat v Německu. Vévodové
meklenburští jsou přímí potomci slovanských kní
žat mocných dříve Obotritů, jejichž poněmčení
dovršeno v 15. století.

V Belgii vypukla v dolech uhelných vše
obecná stávka. Pořádek nebyl sice nikde porušen
alevojskojestpřipravenokokamžitémuzakročení.

Ve Španělska konaly se v nedělivolby.
Vláda zjednala si při nich ovšem většinu. Nejvíce
ztrát utrpěli republikánští kandidáti. Karlistéa so
cialisté vyvolali v některých místech bouřlivé vý=
stupy. V Madridě se vykonaly volby úplně klidné.

Spor samejský vyrovná se asi smíflivé
mezi Německem, Anglií a Spojenými státy ame
rickými. Kašdá z velmocí bojí se bnáti věci do
krajnosti. Zajímavo jest, že boje mezi samojskými
domorodci mají pozadí náboženské. Král Matáfa
jest zvolencem katolíků, vzdorokrál Malietoa těší
se podpoře Angličanů a Američanů, kteří si ne
přejí, aby na samojských os'rovech rozhodoval
vliv německý.

Drobné zprávy.
Bvatý Otee byl v neděli přítomen slavné

měi, sloušené ve výroční den korunovace jeho v chrámě
svatého Petra. Ohromné sástupy obecenstva, mezi ni
miž bylo mnoho cizinch, proudily do basiliky. Slavnost

počne o půl 11. hod. průvodem prolátů, biskupů a
erdinálů, kteří kráčeli před papejem. Papež byl nesenv nosítkách vnitřními schody dokaple nejev. svátosti,

odkudž byl oděn biskupským ornátem a tiaron, sedě
na sedii pod baldachynem, mesen do velké chrámové
lodi. Papež adilel při tom průvodu požehnání. Pří
tomní připravili popeži vřelé ovace. Když byl papeš
sanjel místo na trůně, sloužil kardinál Mazzelaslavnou
mši. Po mši udělil papež velké požebnání; pak odebral
se za opětovných nadšených ovací kaplí nejsv. svá
tosti do svých soukromých komnat, Papež měl vzhled
výborný, takový, jako před nemocí. Bylo zřítí, že těší
jej projevy, které mu byly přinesený. — V květnu prý
bude jmenovati Svatý Otec 10 kardinálů. Mezi vysna
menanými bude prý arcibiskap gorický Slovinec dr.
Miesiu a bezpochyby olomouckýknížearcibiskap.

Jubileum „Wědictví Mallčkých“ v
Hrade! Králové. Dne 17. dubna 1859. byly
potvrzeny stanovy ústavo, jenž vytkl si za úkol šířiti
ošlechtilou četbu mezi mládeží českoslovanskou. A na
podzim téhož roku roalótla se první povídka od Fr.
PravdyFrantišek pometlář a bratr jebo
Petřík“ po zemích koruny české i za bránicemi
jejími. A dnes po 40 letech honosí ne ústav počtem
členů, jakýmě žádný jiný ústav podobný honositi se.
nemůže. Čitá totiž „Dědictví“ 51.100 údů. Není snad
města a osady české, kdy by několik dítek nebylo
členem „Dědictví“. Vždyť za nepatrný vklad 2 al.
10 kr. zajistí rodiče dítku celou knihovnička všech
kvib, které do 16 roků dítka vyjdou; zemře li dítko
dostávají podíly rodiče. S uspokojením a radostí,
může stařičký zakladatel ústavo, šlechetný, zasloužilý
jabilár — vlastenec, papežeký prelát a sídelníka
novoík Msg. Jos. A.Šrůtek na dílo své bleděti.
Přejeme ctihudnému zakladateli, aby ještě dloubá léta
těšil se z ovoce 40 leté práce, aby viděl „Dědictet“
své ještě více zkvétatí a mobutněti,

Písemné maturitní zkoušky budou
se konati na všech středních ústavech v království
Českém ode dne 1. až do Ó. května.

Okresní hojtmamství zřídí se dnem1.
řijna 1899 © Náchodě. Časté stávky v Náchodě.Úpici,
Poříčí, Hronově a v Červeném Kostelci, spojené s po
vátlivým jitřením nespokojeného továrního dělnictva
činí prý toto opalření nutným.

IKoukers as zsložení lidových kniboven vy
pisuji boboslovci královébradečtí. Přiblédati se bude
předně k místům ohroženým nábožensky a národně
a pak buď nábožensky boď národně. — Žádosti při
jímejí se do konce t. měsíce. — | Darovali pak la
skaré dále na koibovny venkovské: P. T. pp.: Fxt.
Urválek, farář v Kohoutové 1 zl. BŮ kr., c. kr. prof.
Jos. Přibyl 2 zl., J. Očenášek, f. v Hořičkách 2 sl.,
J. Matouš, b. vik. v Hroasvě 2 sl., Jos. Kousal, far.
ve Mříčné 1 zl., Jos. Holsmann, koon. ve Mříčné 60
kr., Frant. Dittrich, k. v Poličce 1 zl, Mik. Šimon,
£ ve Svratce 2 si., Tom. Střebský, b. vik. v Miku
vlcích 2 sl., Josef Vaněček, k. « Mikulovicích 1 sl.,
Frt. Starý, k. ve Štěpanicích I zi, V. Vykoukal, f.
© Cholticích 1 al., c. k. prof. P. Čáp, v Litomyšli
2 1., Vine, Novotný, bísk. vk. v Dol. Krupě 2 zl.,
Frt. Středa, k. v Heřmanicích 2 sl., Jos. Deji, farář
v Přepyších 2 zl., Alois Suukup, far. v Locbenicích
1 zl. 50 kr., Josef Janský, £ v Křivsoudoré 50 kr.,
P. Laogr, f. v Čibošti 1 zl., Jos. Lapoměský, kepl.
vwPeuce 1 zl., Ant. Sirůček, £. v Bělé 1 tl, 40 kr.,
J. Adamec, k. © Novém Hrádku 1 al., Kl, Fremutb,
f. ve Staršově 2 zl, J. Hejtmánek, b. vik. v Něm.
Bělé 1 21. BO kr., Frt. Chaloupka, b, vik. ve Světlé
2 sl., Fr. Morávek, f. v Klášterci 1 sl., Joa. Šrámek,
b. vik. v Nov, Bydžově 1 21, Jos. Kočere, £. v Beči,
1 al., Josef Kořínek, koop. ve Světlé n. Sáz. L zl.,

Jos.Šádok, děk. v Kopidlně 1 zl., Aut. Boukal, far.
v Pecce 1 51., Frt. Malý, děk. ve Smidarech 1 zl.,
J. Řezníček, kat. ve Vemberka 1 zl. 50 kr., Karel
Slonek, k. ve Vamberku 1 sl. 60 kr., Frt. Beran,
k. v Cnclari 2 zl. 40 kr., Jos. Vojtěch, kapl. v Ná
chodě 1 zl., Jos. Kr'bl, far. ve Stadnici 1 zl., Vince.
Jendík, koop. v Úpicí 2 zl., Frt. Klas, farář v Ko
šlcích knihy. Vzdávajíce všem P. T. dárcům srdečné
díky prosíme o další milodary na knihovny,

Díků vzdání. Čtenářsko-hoapodářskábeseda
ve Velichovkách vzdává tímto svůj nejerdečnější dík
p. Janu Jarošovi, zemskému poslanci a okres. staro
stovi z Čáslavek za zaslaný větší obnos peněžitý pro
knihovnu. Zaplať mu to Bůh

Nedělní klid v městské spořitelně
královéhradecké zavedenbudedleusneseníří
diteletva, dne 1. května a potrvá do 81. října t. r.



Zprávy dlócesní: V Pána sesnnl:
JanJirádek, ne itel slat. sásl. kříše s kor., b.notář,
děkan v Chotěboří, + 10. dubna 1800 (nar. 1839, vyav.
1864), p. Jan Janků, far. na odpoč., fandatista v Pra
skašce, + 17. dubna 1809 (nar. 1840, vysv. 1664),
Vysnamenán jest: p.Jos. Pos íšil, far, v Lušci,
jmenován vikariátním sekretářem.Ustanoven jest:
p. Jos. Matouš kooperator, se sdminstr. v Josefově,

„ Jos. Kubík, kaplen Litrbašský, sa administr. do
Korbru, „ Wil. Kecketein, admin. v Karli, za kaplana
do Litbrbachu, p. Ladvík Císař, adminstr. Čestolo
vický, se admin. do Voděrad, p. Karel Bláha, kaplan
Libický, za koop. do Petrovic, p. Jos. Bruckner, ad
ministr. Novovesský, za kaplana do Libice. U prá
sněná místa: Josefov, fara patron. náboš. matice
od 6. dabna, Chotěboř, fara patron. barona Dobřen
skýho od 11. dubna b. r.

Velba okresního starosty a okr. vý
bora královéhradeckéko konalasevsobotu
po půl 10. hodině ranní za přítomnosti všech 36členů
okresního zastupitelstva a c. k. okresního komiseře
pana Pirchana, Do okresního výboru byli zvoleni: za
velkostatky pan nadlesní Bedřich Habka « Chvojna,
za velkoprůmyal pan továrník Jaroslav Červený (při
třetí volbě), sa městap starosta královéhradecký dr.
Fr, Ulrich, za venkovské obce p. Jos. Hojný starosta
e Výravy. Z plena zvoleni do okresního výboru pp.
Chmelař Frant., etarosta z Kaklen, p. Hynek Srdinko
etarosta ze Svobodných Dvorů a p. okresní starosta

Fr. Hojný dostali po 1 hlasu Jménem městských členů
zastupitelstva královéhradeckého prohlásil p. starosta
dr. Ulrich, še budou za okresního starosta voliti opět
dosavadního starostu p. Střemchu. Volby nekonaly se
tedy svorně, jak jsme hned po prvním rozbrojném do
pisu hradeckém v pražské Politice očekávali. Žádné
volby členů okresního výbora a starosty konaly se
tak svorně a skoro jednohlasně, jako tentokrát a tím
byla dána nejlepší entisfakce váženému panu okres
nímu starostovi, od panů Janských tak hrabě a ne
spravedlivě napadanému a podezřívanému. Samozvaní
tito vůdcové ukázali, že jsou neschopnými politickými
vůdci bez armády. Nikdo e nimi nešel, neboť i p.
starosta Srdinko byl zvolen všemi 36 hlasy a pouzo
avůj hlas dal jinému panu členovi.

Dary. Jednotě katolických tovaryšů darovali
u příležitosti 10 letého trvání spolku vsdp. prelát
Fisla 10 zl, p. t. p. o. k. místodrž. rada Šolta 16
al., Anonymas 10 21., vdp. J. kaplan Janák Ó zl.
nZaplat Bůhl“ —

Osvěta Lida píše, če při pohřbu p. MUDra
Morávka do Všestar zachoval se tamější pan farář
jako pravý sluha — nikoliv Páně, ale Brynychův.

aždý slušný, spravedlivé myslící člověk muel nznati,
še ndp. biskap do této věci neprávem, zpouhé mizerácké
zlomyslnoati se zatahuje, pon vadě v této věci ničeho
nenařizoval, ničeho nezakazoval a vůbec ničebo ne
věděl, protože od počátku dabna dlí mimo Hradec.
Všestarskému panu faráři dělá při nejmenším „0. L.“
zbytečné kázaní, protože tento nevydal žádného zá
kazu pronésti na hřbitově světském nějakou řeč nad
rakví, an ví, že k tomu nemá práva.

Sborový velitel 0. armádaíhosboru

polnízbrojmistrEmanuseě rtu odebéřeprý sena odpočinek a jeho nástdýcem elane se polal pod
maršál bus, zeť bývalého ministra krajana, dra,

barony“* ražáka v Brně, .
, Výtržníci náchodští před c. k. kraj

ským somdem. V pondělí předredenabyla před
čtyřělenný senát, jemuž předsedal p. zem. soudní rada
z leakovičů Anna Nýčová, třicetiletá tovární děl
nice, Františka Nýčová, 68 roků etará dělnice a Aloia
Nýč, 27 roků starý tovární tkadlec, vesměs v Náchudě,
pro zločin krádeže, spáchaný za obzvláštní pohromy,
obyvatelstvo potkavší, na věcech uzavřených a ve spo
lečnosti e jinými apoluzloději. Čín trestní líčí obža
loba se takto: Při dělnických bouřích v Náchodě v
noci ze dne 6. na 6. dabna 1899 spnstošeny a vyple
něny byly četné krámy židovských obchodníků „na
Kemenici“ v Náchodě. Dav zbouřeného lidu, na 2000
hlav čítající, táhl ulicí tou, drancoval, plenil a ničil
vše, co v krámech těch se nalezralo, takže za krátko
koda dosáhla ohromné výše. Meri vydrancovanými
krámy byl též obchod kupce Můllera a obchod atřiž
nýmskožím firmy „Lederer a Stránský“, jichž vlast

ci jen holý život zachránili a, jak sami obvinění
domnávají, škody do set, tisíců jdoucí utrpěli. Roszu
řený lid vnikl do uzamčených krámů a vyhazoval
sboží na ulici, kdež bylo darem níčeno a odnášeno.
Mezi poslednějšími byli také obvinění. Anna m Fran
tiška Nýčová odcisily z vypleněného krámu Můllera
vyhozený na ulici klobouk cukru, tří koasky mýdla,
8 svíček a několik balíčků škrobu, Alois Nýč pak z
vydrancovaného krámu Ledererova odcizil kus kar
tounu na tři košile. Věci tyto byly a obviněných při
domovní prohlídce, druhého dne konané, nalezeny.
Všichni obžalovaní jak ve vyšetřování, tak i při hlav

ním přelíčení úplně se doznali, soudní dvůr pak uznal
je vinnými zločinem krádeže a odwoudil všechny do
těškého žaláře v trvání čtyř měsíců, zostřeného
dvěma posty měsíčně. V souzení 101 zatčených a ob
žalovaných osob se pokračuje.
., Soudnisekretář p. Pav.Hausberger,
jehož rodina těšilá se v Hradci velké oblibě a vášnosti,
přelošen byl c. k. kraj. soudu do Chrudimi. Kolle
gové z krahů soudcovských a právnických pořádali
ve čtvrtek panu sekretáři na počest přátelský večírek
na rozloučenou.

Sportovní klub konal ve středu valnou
schůzi. Za starosta byl svolen opět p.dr. Fultner, sa
náměstka p. živ. inap. Trapp, za pokladníka dr. Ge

duldiger, za jednatele pan učitel Ryba. Klub čítápřes 100 členů, pěstuje cyklistiku, turistiku, šerm,
bry a ušlechtilé zábavy, jimiš se pošinul v popředí
hradecké společnosti.

Spolek dívadelních ochotníků krá
levéhradeckých sehrálv neděliMrštíkovodrama
„Maryšu, ve prospěch zdejšího druhého čivnostenského
společenetva. Souhra byla v kašdém ohledu zdařilá

divá, do těch nejmenšíchpodrobnosí dobřepromyšlení.Rešie a výprava kuen bylastkvělé. Zaamenitý byl
jmenovitě. výstnp odvodu. Na jevišti 60 objevil vůs i
s koněm, který velmi elašně parádoval. Scenerie a
souhra věru Moiningeká a vůbec výprava a rešie oslého
dramatu dělá rešisenrovi panu důchodnímu Th. Peři
novi i účinkujícím heroům všecku čest.

Zatčen pro ní ulečinu pa

Měství. V LochenicíchvyhořeldomekpanaPanenky,v němě bydlil jeho syn Jan. Vyhořelá budova byla
vysoko pojištěna. Jan Panenka byl satčen, pro pode
zření, še oheň sám saložil. :

Osobní. „Na základě $. 3. a stanov“ čestné
medaíle sa čtyřicetileté věrné sloáby — založené Jeho
cís. a král. Veličenstvem vlastním listem ze dne 18.

a 1808 u příležitosti Nejvyššího Guti letého Ju
biles panovníka, udělil jeho Excellencep.místodršitel
veledůst. panuMonsignori Ignáci Bílkovi, tej. ko
mořímu JehoSvatosti Lva-ZIIL, bisk. konsistorníma
radovi, b. notáři a cmer. bisk vikáři Kralickému, č.
dězanu a faráři Bartobovickému, nyní na odpočinku
v Kunvuldě, majiteli zlatého saslužného kříše a ko
ranou, bledě k nepřetržité více jak 40 leté slušbě
správně a úspokojujivě konané výnosem ze dne 18.
února 1898 č. 8191 „čestnou mednili.“

Kostra mamuta ve Svob. Dverech
vcihelně p. Morávka-Tvrzského nalezená,stala
se attrakcí prvého řádu. Z Králové Hradce, z vesnic
a měst celého českého severovýchodu a východu při
cbází denně na sta diváků, aby se podívali na před
potopního obra „Prosím vás, kde pak je ta mamntka,
ten mamuta, mamnla, malut, mamelak, bavelok ptáse
vás bodrý stařeček, který připntoval z daleka, aby ae
podíval na to obrovské zvíře, o němž we teď mluví
ve všech vozích železničních, hostincích, kavárnách a
kovárnách. Prosím Vás, kde pak je zavřený, v kterým
chlívě ho máte, kdy bude krmení, ptá se opět lidí
dobromyslná babička, která myslí, že tan předpotopní
mamut je dosud čivý, a proto také slepě věří ferino
vi, který si babička dobírá a namlouvá jí, že ten ma
mula sežere denně čtyry fůry sena. Když vidí bodrý

muž z lidu jen hromadu kostí, tu si uloví mnohý:„Nu, to bych se sem nebyl takó štrapecíroval. Já
myslel, že to tady mají živél“ — Naivní služka hle
díc na mohutnou plec, myslí, že jsou to křídla a že
ten „mameluk“ lít al. Slovácký „skleničkár“ vida mo
hutné žeberní kosti, myslí opět, že jsou to zkamenělé
„streva“. Jistý obyvatelsendratický pravil opět, te
obrovské kly nejsou zuby, nýbrž vlastně velké rohy
obrovského vola, však on prý tomu rozomí! Mamu
tích vtipů a hloupostí je teď na celém Hradecku plno.
Mamaot je teď všeobecná přezdívka zejména ve Svob.
Dvorech. O hostinském p. Koštálovi, který ozdobil
svůj hostinec obrovskýmnápisem: „hostinec u ma
muta“ říká s>nyní prostě: půjdu Ě mamatovi, neboť
má výborné „mamutí“ smíchovské. V protějším ho
stinci paní Hlavaté je opět výtečné „mamutí — hra
decké“, mamutí vořty a doutníky. V Hradci a ve
Srob. Dvorech jí a pije se teď všecko mamutí. Konec
učených debat bývá, že mamuti sice vymřeli, ale de
sloni zůstali. Jisto jest také, že z mamuta povatalo
mnoho opic, z nichž mají ovšem nojvětší potěšení páni
hostinětí. V neděli přišlo se na memata podívat 4000
lidí. ačkoli pršelo. Hosté z Vídně, s Pešti, 7 Berlína,
Vratislavi, z Prahy, z celých Čechi z Moravy dosta
vají ee do Srob. Dvorůpořád četněji. V kočárách a
na bicyklech přijíždějí do cihelny páně Morávkovy
diváci ze všech končin. Školní dítky « okolních ves
nic přicházejí hromadně. Chovanky hospodyňské školy
ze Stěžer, odborné školy z Hořic atd. přišli hromad
ně. Oblášeny jsou návštěvy žáků středních a odbor
ných škol z Chrudimi a Pardubic a s Jičíne, Bydšova,
Kolína, Vys. Mýta, Litomyšle, Rychnova, Králové
Dvora, Jaroměře atd. není do Srob. Dvorů za hra
deckým nádražím také daleko. Naleziště jest pořad
zajímavější. Dosud nalezena byla obrovská dolní čeliet
mající na každé straně pojednom třenovním pět kilo
těžkém úplně sachovalém rýbovitém zubu. Protože
mamut měl třenovních zubů více, tedy asi nalezená ko
stra patří mamuta mladému. Kly z horní čelisti jsou
270 om. dlouhé, mnohem větší než-li v pražském mu
seu. Obrovská je také plecní kost, nalezající se u klů.
Pod nimi ae nalézá také veliká kost. Žeberjsme na
počítali ve středu 11, obratlových kostí 5, dále vyč
nívá ze zemi obrovský hnát, jehož délku nemožno
dosud změřit. Kostra se nalezá 2'/* metru pod napla

sti z kostry mamutí, jest na 8 metrů velké. Hlína se
musí opatrné odstraňovati rýčem ae poblíže koatí se
odškrabaje noži. V cihelnách ve Svob. Dvorech nale
zají se kosti mamutí jiš přes20 let. Před 13 lety
nalezl se v cihelně pana Komárkakel na štěrku pod
vretvou jílu, jenš měřil 140 cm. a byl původu mno
bem staršího. Až se v cihelně p. Morávka hlína u ko
atry odetraní, nalesne se asi celá kostra a p. Morávek
myslí, že se tam nenalezají pouze dva, nýbrž aspoň

bod kly. V neděli opatříme zajisté ještě zajímavější(vanou.
Velmi důlešitý náles učiněn byl v pondělí.Dělník

Novák nalezl blíže obratlů a žeberních kostíkamenný,
pazourkový nůš, uměle hlazoný. Nůš jest asi 9 centi
metrů dlouhý, velmi ostrý a snadno se jím dřevo pro

řeže. Paronrkový něž (křesací či hromový kamínek)měl ve vývoji lidské kultary velikou úlohu. Již v prvých
dobách lidstva posnal člověk jako příhodné vlastnosti,
jeho vhodnosť ku botovení primitivních nástrojů. Jako
nůž, šidio atd. Z doby třetihorní nalezeno několik
úlomků pazourkových, domněle člověkemzhotovených.
Pak-li vyšly skutečně = rukou lidských a nepovataly
nahodilým nárazem na ostré tvrdé hrany jiného kusu,
tedy by tím bylo zjištěno, že jiš tehdy — v době tře
tiborní — žil člověk, Abbé Bourgeois na základě svých
nálezů z dob miocenových to tvrdil jiš v letech še
desátých a na ujezdu archeologů v Bruselu vyslovila
se většina archeologů ve prospěch jeho náhledu. Vir
chow a jiní vysoce vážení učenci vzdor tomu popírají
szistencí člověka v době třetiborní, Positivní, určit
doklad existence člověka třetihorního nebyl dosu
podán, ač je možno a pravdě podobno, že člověk již
tehdy v Evropě žil, obývaje asi v lesích, v ohýších z

routí a hlíny shotorených, vychámejena lov zvířat,
teré skolil a jimž se bránil kamennými nástroji. —

Theorie evoluční, pozmenáhlého vývoje světa a tvorů
se písmo svatému, jak uznali slavní katoličtí

ovci. Obecmějest známo, de nynější silná kůra
povrchu zemského akládá se s řady vratov, které 00
během věků akládaly pomala na prvotní, stvráloa
kůra roszáhavené koule semaké. Toto tvoření vrstev
dálo se jednak chemickými, jednak čistě mechanickými
pochody, blavně ručením vrotev starších a usasováním
nových nánosů Celou kůru zemskou roztřídili geolo

ové po dlouhém akoumání v arčitou stupnicí vratev.
to stapnici, při níž pravidlem starší vrstvy jsou

spodnější mladších, nenalesneme však všude na každém
průseka kůry úplnou. Byla místa, která po věky sů
stala ne povrchu zomském, D8 něž se nové nánosy
neukládaly, ba na nichá byly ještě starší vratvy me
chanickými vlivy rušeny, nebo spodní nad svrchní
převráceny. Při této nesrovnalosti a nepravidelnosti
byla to hlavně palasontologie, totiž sloumání zbytků
zvířat a rostlin v různých vrstvách vložených, která
nejen umožnila sledovati, které vretvy i při různém
uložení a na různých místech jsou stejnodobé, ale
která stanovila i bezpečné měřítka pro vzájemné jejich
poměrné stáří. Jednodaěší vretvy povašují se právem
sa starší a tak rozeznáváme dobu praborní (šula, rala,
porfýr, vyenit, břidlice atd.), v níš dosud nebylo na
lezeno jistých stop po životě organickém. Na tento
původní neoživený útvar ukladaly se vrstvy se sto

pami organickými (vretvy fosniliferní): 1. doba prvoorní měkkýšů, korýšů a ryb); 2£.doba druhohorní
plazů; 3. doba třetihorní s vyvinutým světem ssavců
a konečně 4. v době čtvrtohorní, již jako malá část
její uzavírá historická doba lidstva. Nakonci doby
druhohorní, tak zvané doby křivdové, kdy žili ptáko
plazi, dostávala Evropa nynější svou podobu. V době
třetihorní změnily se podmínky životní, rozvoj kvě
teny a zvířeny evropské byl velkolepý, objevovali se
organismy salošitější, ssavci rychle se vyvíjející. Tehd
rostly u nás palmy kokosníky a jižní druhylistnatých
stromů. Vprvní části doby třetihorní (doba eocenová)
bylo podnebí velmi teplé, zimy nebylo žádné násled
kem velkého jižního teplého moře. V druhém období
(oligocenovém) nastal příliv sevorníhu moře, které by
lo též u nás. Tropické typy zvířeny i květeny po

čaly zanikati. Ale pak moře ustupovalo opět na sover,u nás, v Rakouska, Francii, Italii počala se tvořiti
jezera vnitrozemaská (severovýchodočaské sahalo až
Labskoa Týnici) a následkem sladkovodních proudů
stalo se podnebí zase vlhké a velmi stejnoměrné teplé
v celé Evropě. V třetí části doby třetihorní (miooe
nové) počal se povrch Evropy ostřeji čiánkovati, vni
trozemská jezera se vysušila, rostlinstvo bylo bujné,
obrovití tlastokožci, mastadon, dinotherium, nosoro
ec, dále opice se proháněly v naších krajinách. V po
aledním části doby třetihorní (pliocenové) vstyčily se
Alpy, pak nastala velká doba ledová, neboť teploty
ubývalo a různé druhy květeny i zvířeny ustupovaly

stálene jich. Potomtopřevrata následovalyútvary a dobanynější.
7 Uznají-lisnalci ureb nalezenýv kosti mamu

te vcihelně p. Morávka sa uměle shotovený, tedy ná
lez dvorský má velikou důležisť © dokazuje tím větší,
že člověk na Královéhradecku žil současně s obrov

ským mamutem. Jest pravděpodobno, že se naleznez kostry tolik zbytků, že bude možno kostru sestro
jiti a nález páně Morávkův bude pak míti tím větší
cenu. Ostatně víme, jak mamut vypadal.

Roku 1799 nalezli tunguský náčelník Osip Šu
machov na březích ledového moře na vysokém břehu
ostrova Tamutu u ústí řeky Leny zamrslýho černý
předmět. Teprve r. 1801 poznal, že je to zamrzlý ma
mat, jehož jedna strana úplně odkryta byla, a též
jeden kelvyčníval. Teprve r. 1804, odrážil se Osip
přemoba 6-0u pověrčivosť, podávati ne opět na onoho
mamuta. Led zatím rostál a zvíře leželo na pfačitém
náspo. Šamachov usekl mu kly, vyměnil je sa sboší
v ceně 50 rublů. Roku 1806 zvěděl rnský učenec
Adame v Jakutska o onom mamutovi, který se nalézá
ne řece Leně s kůží a arstí a zároveň s mnohými ji
nými měkkými částěmi těla. Přišed na místo, shledal,
že zatím Jakatové krmili mamutím masem své pey
a že též vlci a jiné šelmy si naté hostině pochutnaly.
Adama nalezl jen kostru, které i jedna předníkonče
tina scházela, z ostatního těla velmi málo. Kosti byly
ještě svazivem spojeny; kůše byla aa hlavě přischlá
a na jednom uchu byla joště štětička vlasů. Na lo
vém oku bylo znáti ještě dobře zřítelnici. Chobot a
větší čásť ocasu scházela, Na straně, na které zvíře
leželo, byla kůže ještě dobře zachovaná, pokryta jsouc
až 2 a půl stopy dlouhou, hustou hnědou a šluto
hnědou srstí. Adams vzal kus kůže, kterou 10 mužů
jen s těší na břeh dovleklo. Chlupů, které na semi

ležely nasbíral 82 liber. Dlé této okolnosti i výpovědi Tangusů soudil Adams, de mamat měl na
dlouhou hřívu.Kostru, sároveň i několik kusů kůže,
a sesbírané chlapy dopravil Adame do Petrohradu.
Car Alexandr I.od oupil ty předměty za 8.000 rublů
a daroval je soologickému mneeu. Kostra je zde vy
stavana, majíc na hlavě ještě lakoty původní kůže a
dle ní jeou provedeny i obrazy mamuta, jaké v roz
ličných. přírodopisných knihách spatřajeme. Později
koupil Adams i kly, které prý £ nalezeného onoho

mamate Šumacbova pocházely. Od tá soby nalezenbyly ještě vícekrát zbytky v ledě samrslých mamut

a nosorožců, od r. 1666 celkem 18 zjištěných případů.
Pěkný modell fosailního mamuta (ele ae primigenine) vystavil r. 1877 přírodozpytec L.Martin

v Bergau Sntzarim, dle udajů, saslaných mu členempetrohradské akademie věd a dle četných fossilních

zbytků nalézajícíchse o přonickém museu ve Stattartě a v jiných sbírkách. Tělesní postava tohoto ve
ikána, veškeré rozměry, kly, chobot atd. jsou aš do

nejmenší potrobnosti věrně nápodobeny; srst jest
dle mamuta v Sibiřském ledu nalezeného nápodobena.
Celý modeli mamuta má výška 5 metrů a délku 8
metrů; uvnitř jest dutý a nešen pevným dřevěným
lešením spočívajícím na 4 kolech nalezajících se v du
tých nohách. Pokrývka tělesní utvořena jest z latí
spojených vespolek tenkými kovovými deskami. Celek
pokrývá silná vretva papíroviny, dokteré jsou sapu

štěny vlasy, utvořené z vláken jedné indické ponykteré zdánlivé proti mamuta se podobají. Také cho
bot jest velmi dovedně = papíroviny zhotoven, a kly
jsou dřevěné. Modell tento byl posději zakoupen pro



museum v Rochestra. Modeli byl ro
mobránpři dopravě auložemvo 14bednách, takle

vyplnil oslé čtyry vagony. Dle toho můžeme vi něííti pojem o skutečné velikosti mamuta s věrného

jo moda — Ve SrobodnýchDvorechnecháváE:vek ns nálezišti kosti ležet, jak po odkrytí hlí
ny, se našly. Nález se stává stále zajímavějším s mů
žeme kašdému odporučiti, aby si mamutí nález ve
Svobodných Dvorech prohlédl.Pan Morávek dává na

lagiště ve dne v nocí hlídat.Vetapného platí 0. 10 kr.,dětipojovic. Z tohose uhrazejívýlošy s něcodo
stává ÚstředníMatice.

Zvěsti z východních Čech.
Z Pardable. Dne 16. dubna zavítal -J. B.

M. Eduard Jan na své visitační cestě do Pardabic.
Dle nepřátelských článků protikatolických mletních
listů a dle usilovné agitace delo ne očekbvati, fe
mnozí „odvielí, závislí a neodvielí“ nesúčastní se uví
tání! Ještě před příjezdem zdálo se býti všechno sa

leknuto protikatolickým terorismem, kterýpomaličkaděla! jiš ostadu ité kaučakové svobodomyslnosti na
šich liberálů Sotva však přiblížila se chvíle příjezdu
J. B. M., ta občanstvo katolické, jemuž „třetí ruka“
mabránila ozdobiti se znaky korporací a spolků, jemuž
rada městská odepřela akt tolerance, jemaš městská
budba hrála na „Veselce“ truckoncert — to občan
stvo katolické poznalo, že víra jebo mé býti popelkou
ve vlastním domově svóm, nehájená od těch,kteří na
(křtu sv. přisabali ji vyznávati, pohaněna před dětmi
— které naučily se v ní k Bobu modlit a rodiče své
-ctit1 a které spěchaly v ústrety svému arcipastýři,
aby do rukou jebo slošili vyznání víry své! To po
"znání prochvělo erdcem katolického lidu a důsledek
-jeho byl stkvělé lidovó uvítání, ješ bylo manifestač
ním ubájením cti katolického občanstva pardubického
před tváří myslících lidí! — Sokolský trackoncert

míjíme, poněvadě ctíme příliš dlec etné intence
Kyrše a Fůgnera, neš abychom před stětem poukázati

musili, jak „dětinských činů“ echopni jsou synové
velikých otců! Zástupy lida naplňovaly ulice, kudy
J. B. M. kráčela provázena banderiem statečných rol
níků, vítána srdečnými slovy dítek, katolicky smýšle
jícími výbory měste, starosty všech přifařených osad,
místními úřady, sborem professorským c. k. realných
škol, učitelskými sbory ačetně shromážděnými dáma
mi epolku sv. Václava, jichž jménem velmi srdečně
oslovila J. B. M. pí. hejtmanova Schellerová. Na ná
městí hlasitý obdiv vzbudila neohroženost katolických

„občanů, kteří nedbajíce protikatolického tisku, ozdo
„bili domy své prapory! Zástapylidu u chrámu vzro
stly tak, že chrám nemohl poskytnouti místa převo

Jiké části těch, kteří toušilí alyšeti velikého lidového
biskups českého! Jakkoliv poněknd churav, neplněn

:nicméněnad zástupy lidu, upřímnějej vítajícími radostí
vystoupil ne kazatelnu, aby se ujel slova. Na počátku
se znatelným pohnutím děkoval za neočekávané, apřím
né uvítání obyvatelstva pardobického. V delší krásné
řeči své poukázal na to, že církev katolická položila
a klade základ veškeré vsdělanosti. Kulturu nenese
divochům nevěrecký list, nýbrž miseionář Kristův.
Vedělanost Ruropy jest dílem církve katolické, která
vedle kostelů atsvěla úkoly — a přinesla lidstva —
knibu! Jako vzdělanec tedy musím milovatí svou
-drahou katolickou církev, poněvadž ona jest matkou
vsdělanosti! Masím jí však milovati i jako Čech!
"Církvi katolické děkuje národ náš svou kultura; sv.
-Gyrill « Metbodem 5 nankou katolickou přinesl:Slo
vanům i první knihu slovanskou, jež požehnání a po
«svěcení došla atolicí apoštolekou. Péči církve katolické
roskvetly školy, s jejího lůna vyšly i školy vysoké,

její ochrannou dodělal se národ náš svých nej
slavnějších dob za Karla IV. S církvi katolickou ro
„stla sláva českého národa — a kdyš otřeseny byly
v drahé naší vlasti její základy, byly otřeseny tím i
základy slávy naší. A s hrobu potupy povznesl opět

Jidpovglený, zahanbený — katolický kněz! A proto1 jeko Čech miluji svou drabon katolickou církev. A

protože opřímným jsem vlastencem, bojím se toho,
Aby nestal se národ můj nevěrným té církvi, ješ mubyla základem vzdělanosti a blávy. Mnozí chtějí na
„mluviti světu, že biskup Váš, jeně z matky
"deskése narodil — ení vlastencem| Jeou to ti, kdo

telství proti církvi a nevěra zvykli ai povadovati
za vlastenectví| Jestliže nevěru tu povašují za vla
stenectví, ne takovým vlastence nejsem, poněvadé
-nevěra neprospěla dosud šádnému národul Chciaby
víra pronikla národ můj, víra, která jest podkladem
mravní síly a národního godniku. A to jest má čisté
-a upřímná vlastenecká snaha, kterou mnozí buď +0
„sloby neb s nevědomosti nazývají klerikalismem, my
slíce pod tím nějakou nadvláda! Biskup váš nechce
žádné nadvlády — nýbrž oboe štěstí národa 1 Kdybych
věděl, če tento klerikalismus jest ehoubným mému

„drahému národu, jako jvý muž s upřímný

první bych byl, který by ho zavrhl! — Dnesjiš tej„IDOjest, še celý svět dělí se znenáhla ve dva rozhod
né tábory: katolický a atbelstický! Nové bouře, jež
tus jiš propukají, chystají se na společnost lid
skou! Čímkterý národ hlouběji bude proniknut zbož

přinesou. Vidím tedy do budoncnosti, chtěje, aby můj
národ silný vírou a mravností co nejméně ntrpěl 8k
v časech budoucích! A to jest ten klerikalismus na
čeho biskupa. — Ponkázal dále na markantní zjev,
že jediná círker katolická jest vystavena potapám a

pro lonání což dokatuje její božské poslání, ne
©své církvi Pán Ježíš pravil,že tak jako Jeho posledovali i učenníky jeho budou ronásledovati! Nepřá

telství světa nás nelekej, neboť ono dokazuje pravost
„církve katolické, Možno jen krátce a v obrysech po
dati řeč J. B. M., ktorá zlakala mu srdce všech, kteří
přístapni jsou pravdě. Pardubice, o nichž prohlášeno,

oše nebudou vítati, kupily se kolem svého biskupa,
vynnávajíce, že nejsou tak zlé, jak líčí je p. Juklíček
a p. Kučera! Perfidní dopis „Nár. Listů, o uvítání
J. B. M. v Pardubicích, kde paušálně popřeno bylo
maaifestační lidové uvítání J. B. M. epůsobilo mezi
lidem spravedlivé rozhořčení a utvrdilo starou osvěd

čenou pravdu, jak Národní dovedou prášit, kdyš jed

ná seo upaní katolíků ! Mluví se v nich ku př.o několika oh“ lku sv. Václava — a
bylo 200. — o malém hloučku„pevěrných“ — s ten

blouček plnil všechny ulice, přeplnil s kepr
ne mnohé prosby hnuly ae mástapy tísnící se pchrámem a v chrámu, aby místo učiněnobylo biřmo
vancům. 3600 biřmovanců nejlépe dokazoje perfidnost
„Národních Listů“. — Farizeové také lhali po vskří
čení Páně, aby smenšili význam církve, ješ počala
růsti v Getsemanech nad hrobem Páně a platno jim

to nebylo! Tak nic„Přsné již nebude ani štvaní aniporfidnost „Národních Listů“ akatolíci budouse pro
bouzet i bez dovolení městských rad a strany svobo
domyslné! Za uvítání „Stráže“ a „Neodvislých Listů“
udělil J. B. M. pardubickým chudým almužny! Kdož
ví, zda-li i v tom nenaleznou ušlechtilé tyto proti
katolické orgány — svou fixní iden: klerikalismas!

8. hodině ráno zavítal k nám zs příčinou generální
visitace ndp. biskop od Kladrub, provázenvdp. kanov
níkem Dr. Janem Sonkupem, vdp. bisk. vikářem To
mášem Střebským a svým ceremonářem důst. p. Jos.

Novotným, provánen četným malebným banderiem bodrých občanů Labsko-Chrčických, Krakovanských, Lo
vických atd. v kroji národním oděných, kteří mu vy
jeli vstříc na hranice Labako-Týnecké, aby jej slav
nostním způsobem provodili do farního kostela. Před
městem epojili se sbory dobrovolných hasičů Labsko
Týneckých a Lhoteckých a za zvuku hudby bral so
imposatní průvod až ne hoření část n: městí, kdež a
městeké radnice blíže farního kostela stanul a slavo
brány národními i církevními prápory ozdobené. Ve
škeré domy, kudy bral ee průvod, celé náměstí i do
lení město byly až na nepatrné výminky prápory v
barvách národních ozdobeny; a jestliže vztýčené prá
pory jsou znamením a projevem radosti a úcty, tož
směle můžeme řící, že skoro celé město radovalo se
s příchodu našeho Vrchního Pastýře, dávajíc mu svou
úctu na jevo. U slávobrány pozdravilpurkmistr města,
pan Engelbert Poapíšil v čele sl. městské rady, obec
ního zastupitelstva a sástupců všech přifařených osad
Jeho Biskupskou Milost jménem král. k.morního mě
ste a všech přifařených obcí jako apoštola míru, jenž
přináší vzácné milosti zvláště našemu dorostu, naději
to vlasti naši milé, aby po příkladu svého statečného
arcipastýře mohli neohroženě hájití nejdražší statky
duchovní, svatou víru a náboženství, bez kterých není
žádného štěstí a blaha ve společnosti lidaké. Posléze
pravil ještě p. starosta: Račte býti ubezpečen,nejdůstoj
nější pane naši synovské oddaností a věrnosti, kte
rou neplnění jsouce voláme: „Zdráv a požehnán buď
milovaný arcipastýř náš a požehnán buď prvníkrok
do jeho věrné farnosti Labsko-Týnecké! Miledojat
děkoval ndp. biskop za toto srdečné pozdravení a za
slavné uvítání, její mu bylo připraveno. Pak pozdra
vil s uvítal duchovní správce co nejuctivěji J. B. M.
jménem celé farní osady, všech biřmovanců a veške
rébo učitelstva. Na to bral se průvod čpalírem školní
mládeže do fary. Oděn rouchy litargickými vstupoval
po malé chvílce nejdůstojnější Vrcbní Pastýř do chrá
mu Páně v průvodu 13 kněží za zpěvu antiphony
„Ecce sacerdos magnua“ a přišedk hlavnímu oltáři
udělil věřícím biskupské požehnání. V tom již přistou

py dvě dívky Klára Rosenfeldovaa Františka Patlí
ova, z nichě první přednesla pěkné uvítání, druháak podala J. B. M. krásnou kytici z čerstvých růží.
ezi měi sv. vstoupil nejdp. biskup na kazatelnu,

přečetl evangelium připadající na avátek sv. Gabriela
archanděla a vysvětliv, že slovo Gabriel vykládá ve
co „síla Boží“, mluvil v řeči duchaplné a přisvěděn
jící o této síle a moci Boží, jak ona jeví se v člově
ku, v přírodě a celém vesmíru a že každý rozumný
člověk chtěj neb nechtěj oznati ji musí a má a kdo
tak činí, ať jednotlivec nebo společnost, dochází již
sde na evětě útěchy epokojenosti a pravého spokoje
a blaha. Koněčně odporučoval slovy něžnými i dojem
nými úctu k blahoslavené Panně, poněvadě sám Bůh
ji tak velice poctil, vyvolív ji za matku svého Syna,
Slova tato učinila hluboký dojem a doufáme i trvalý
na přečetné posluchačstvo. Po vykonané pobožnost, za
zemřelé osadníky následovala zkouška z náboženství,
při které nejdůstojnější pan biskup skoro sám s mlá
deží se obíral a svou laskavostí ihned srdce všech
dítek si naklonil. Následovalo udělování avátosti bif
mování, ješ přijalo 800 biřmovanců. Slavnost ukonče
na adělením pošehnání a Nejev. Svátostí Oltářní a již

přistapný dvě dívky 6. třídy Johanna Hákova a Annaernerova, aby se s milým arcipastýřem jménem všech
bimovanců rozloučili, První= nich přednesla krásnou
báseň, kterou dojati jsme byli všickni až k slzám:
alibovalať, že povědyvěrně hlásiti se chtějí k víře
otců svých, privodkyní jejich světem že bnde pevná

e k blížnímu, a končila takto:

+0, žehnejte nám, Otče, ještě jednou,
ať splníme, co svatě slibujem,
ať světa pouštímrazivou a lednou
nad hvězdy dojdem — v zaalíbenoa zem!
Nuž s Bohem buďte! V žíti Vašem stálo
Bůh dehnej každé šlépěji;
kam zavítáte, všude k Božíchvále
nechť roste víra, láska s nadějí.
Jak paměť ze Soluně bratří
památka Vaše budiž v žehnání,
a tam, kde oni na tvář Boží patří,
dejš Bůh nám = Vámi šťastné shledání“,

Psk podala Anna Pernerova J. B. M. pěknon kytici
z čerstvých růží. Z duchovních hodnostářů, kteří alnv
nost naši poctili, jmenujeme vdp. Dra Jena Marka,
sloelního kanovníka metrop. u sv. Víta v Praze, mi
lého našeho rodáka, vdp. konaist. radu a bisk. vikáře
Vác. Vaňka se Zábože, vdp. děkana Čáslavského Jos.
Faltu a j. Z civilních hodnostářů byli přítomní mimo
členy městské rady velect p. okresní hejtmankolínský
Kostka, velect. okresní školní inspektor Bnrsík, zá
stupce p. t. panapatrona vdp. Václav Fabian z Par
dubic avoškeří páni učitelé celé farnosti. Veliké a
radostné vzrušení nastalo při společném obědě, když
pojednou povstal ndp. biskup, děkoval srdečnými slo
vy za lásku a upřímnost, s kterou veškeré obyvateletvo
celé farnosti přišlo mu vatříc s zbočně úkony círk, sledo

valo. Chtéje v srdcích svých milých oveček sůstaviti
trvalou památku ms tento slavnostní dan, prohlašuje
farní chrám za chrám děkanský, faru sa děkanstvía
nynějšíbo duchovního správce sa prvního děkana.

Shromáždění propaklo vnadšený jásot a ihned panDr. Kratochvíle vyjádřil slovy krásnými a upřímný
dík jménem města a jeho obyvateletva za toto vyzna
menání, načež nejhlubší dík projevil i duchovní sprá
vec za vyznamenání jemu udělené. Tak skončila celá
slavnost opravdu důstojně a J. B. M. může býti uji
štěns, še sanechala dojem nejlepší a že odjíšděje,
zanechává zde mnoho upřímných přátel a ctitelů, mno
há předpojatost zmizele, mnohým otevřeny oči, aby
poznali, že biskup jest opravdu nejen horlivý epoštol
a přítel svého lidu, ale ) věrným synem svého náro
da. Veškeré zpěvy, jsko „Eccesacerdos magnne“, jež

zpívali k učitelé s několikaochotuíky,pa překrůsná chorální mešní píseň: „Hospodine, všech věci Pa
nel“ a „pange lingua“, které pečlivě s přesně s mlá
deží školní nacvičili pp. učitelé, předneseny byly vel
mi zdařile a líbily se všeobecně, za kterouž prácí a
enshu budíž jim tímto vysloven nejvřelejší dík. Na
zpáteční cestě do Kladrub rozloučili se občané Chr
čičtí co nejuctivěji e ndp. biskupem, správce školy p.
Ant. Hollňndr ee svými dítkami školními poděkovsl
J. B. M. za návštěva jejich osady, dívka Anna Hla
vatě pronesla krásná slova na rozloučenou, dceruěka

p p. správce školy podala ndp. biskupu krásnouylici. Všickníhleděli jame za odjíždějím církovním

hodnostářem s v srdcích našich ozáraly se upřímnéblasy: „9 Bohem! a „ne sbledanou!“
Z Chrasti. Předešlou neděli přednášelu nás

v katolickém lidovém spolka dp. Dr. Fr. Reyl z Krá
lové Hradce za značné účasti Členů jednoty 8 pozva
ných hostí. Thema p. řečníkovo „O podstatě bytosti
lidaké“ byla časová, populárně podaná obrana lidské
důstojnosti, kterou zvláště za vaších dob mnozí lidé
usilojí zlehělti nesmyslným názorem o přírodním vý
voji člověka z říše hmotné. Mezi hosty pozorovali
jsme p. purkmistra Al. Siegla členy městské rady,
vdp. děkana Kobra, p. ioepektora velkostatku Novot
ného, p. ředitele Paulusa atd. Spolková místnost byla
do posledního místa obsazena, což jest nejlepším dů
kazem, že katolická jednota těší se sympaliím nej
širších vrstev. Není pochyby, že význam jedpaty ještě
vzroste, až veliká dvorana spolkcvého doma bude
přiměřenou adeptací upolkovému života odevzdána.
Zdař Bůhl

Z Moziříčí. Musime s veřejností sděliti, že
jeme letos radostný bod Boží velkonoční měli spojený
a utěšonými hody duchovními, Připravili je nám dů
stojní otcové Redemptoristé ze 8v. Hory, jenž k nám
na bílou sobota zavítali a bned po nkončené elavnosti
vzkříšení Páně shromážděnému zástupu věřicích svůj
příchod a jeho účel oznámili. Záby z rána v neděli
počali na vytkoutém úkolu pracovat a to e takovým
zdarem, že prostranný chrám Páně horlivými poslu
cbači slova Božího byl stále přeplněn. A to se dělo
každodenně až do terka, dne 11. dabna, kdy ev.
Dissie ukončeny zpěvem Ambrož. a 4 tklivým louče
ním. Dobrotivý Bůb žehnal oběiavému namáhání ne
unavených missionářů hojným zdarem; neb více jak
2900 věřicích přijalo svátost pokání a přistoupilo k
stolu Páně. Bylo vroucím přáním naším, aby se nikdo
z farníků z bodů těchto nevylučoval, ale srdci žel
nesplnilo se. Dejž Báb, aby se to budoucně napravilo!

"U'ržnízprávy.
V Aradci Králové, dne 15. dubna 1899. 1 hl.

pšenice sl. 7:80 až 800, žito sl, 5-25 až 6-70, ječmena
4-30 až 4-65, oves sl. 2-50až 800, proso sl. 480 až
6:00 vikve sl. 450 aš 475, hrachu sl. 950 až 000,
čočka sl. 14-00 až 10-00, jéhly zl. 9-00 až 900, krup
800 aš 31-00, bramborů zl. 0-90 až 100, máku 19 sl.,
lněného semene 950 al., 100 kg. kitných otrap 6-00 sl,
1 kg. másla čerstvého 1-20 sl., 1 kg. sádla vepřového
080 sl., 1 kg. tvarohu 0-14 zl., 1 kopa zelí 000 al.,
1 kopa kapnety 0-80 al. 1 bl. cibule 3:20 zl., 1 kopa
drobné soleniny 1:00 sl., 1 hl. mrkve 085 al,

(Zasláno.)

Slorutnému, veledůstojnému pánu panu Tb. Dr.
Rudolfa Horskému, doktoratheologie,socio
logu a faráři

vŠáree.
Dachovenstvo vikariatu kosteleckého, králiekého,

lanškrounského a rychnovského v diecési Královébra
decké, shromážděné na volné konferenci dne 3. dabna
18699v Kyšperku, uvažujíc neblahý rozkol a nedozírné
důsle sky jeho pro neše bnutí křesťanskosociální pro
jevoje tímto slovotnosti Vaší osvědčení důvěry.

Uznáváme plnou měrou veliké zásluhy, jež Jste
si ráčil slovátný Pane, veškerou neúnavnou, nezlštnon
prací Svon v straně křesťansko socialní vydobýti,

Oceňujeme veškeré oběti, zvláště existenční, jež
Jete ráčil bez ohledu na ocobu Svou dobré věcí při
pěsti. Obdivajeme převzácnou ochotu, Rjakou Jate
Slovutný Pane projížděl četná místa vlasti naší a onen
zápal, s jakým Jste hájil naši Sv víru a i 8 nebez
pečenstvím života šířil program strany naší,

S vděčnosti vyznáváme, že ráčite býti tvůrcem,
vůdcem a otcem strany křesťansko-sociální, a proto
veřejně problašujeme, že 8 plnou neotřesenou důvěrou
stojíme při Vás v programu Vašem, připojojíce prosbu
by Jste slovátný Pane i na dále pro stranu křesťan
ako-sociální vzácné síly ducba Svého věnoval, Zdař Bůh!

Za duchovenstvo 4 víkarlatů

bisk. vikář,

V Dolní Dobrouči, dne 12. dabna 1999,



Chrudimská spořitelna
přijsimáa zárokuje vklady v knádé výši4

o .

počínaje nejbližším 1. a 16. dnem dotyčného měsíce.
"Důchodkovon daň z úroků platí spořitelnasama [

ze svého bese srážky vkladatelům.

Zápůjčky brpoteční aálohy na cenné papíry,eskont směnek, jskož ivšechny ostatní zálotitosti spa

dající do působnosti peněžníchústavů pyřinojí .v době nejkratší sa podmíneknejvýhodnějších.

Účet poštovní spořiteloy č. 818.v64. Telefon č. 13.
Vklady koncem roku 1998.. . . « sl. 8,334.018-03

Bederní od (elestntjměníapořštslny)* o oa8.41

Z výboru chrudimské spořitelny.
V CHRUDINI, dne 1. úsora 1899.

Josef Klimeě,
purkmistr, co předseda.

KOO0OC

K stavební sasoně,

Klatrotékara
19drahůza 2sl., 26druhůsa 4sl., 100drahů

se 10 al. asmíšeny 100za čsl.

Velikekvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích jiš v poopatech13

i druhů 3 sl. POP
Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1—1 a půl metru výšky,r nejoblíbenějších

drasích12 druhůza 6sl. 80kr.
Růže | m. vysoké [2 kusů zl. 4.60.
Plnokvěté faksle 1 kus sa S kr. Krásné
vanilky 1 kus za 6 kr. Bůše do hrnců
(květináčů) 1 kus sa 30 kr. Jiřinky 1 kus

sa 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.

'oooooOoOoOoOwooGoOoOoOoOo©

Unicum A>penské slat-lázněvBělokradé
Sahone vě pošt.,telegraf. a železniční staniceonatry : Založeny 1885.
P ae protidně, — stra—
U lázní vrstavonPOUMAČÍSMU, sody.
nový velký hotel,

v lázníchnověpřista- phgum. Ischias,vena restaurace.

Lesní inepokce v Týništi u. Orl. klade si
za čest oznámiti, še v lomě na Dříšnách u Vo
jenic vědy v zásobě nelezají se

plotny římsové, -chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

v Týništi n. Orlicí v Častalo

d klenotů, zlatých, stříbrných a prav
českých granátových úperků, stříbrné stolní
náčiní s nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů se sárakou !—3 roků za ceny

levnější než všude jisde.

Veškorésolí jest úředněrhoujeno 4 rmažese.

Správky 00 přijímají a levně shotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Wšo za lovné ceny.
Staré skvosty se kupují = vyměnňují.Aaoi!

Vejce k násadě
černých minorek

produ kus za 8 kr. dle pořadí..
Slepice minorky jsou nejnos

nější a nad jiné ušlechtilý druh slepio..
František Dudek,== zLibuněčisloGOu Jičína.=

vwioloha n. Bědovioích.

Jakost s způsobilost pro technickou po
třebu ploten zjištěna zkouškami při c. k. te
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. sta
vebních úřadech státních a užívá se materifla
našeho u drah a n slavných okresních a obec
ních rastupitelstov.

Plotny neobvyklého tvara buďtež u lesní
inspekce neb u správy lomu v Krňovicích p.

X Častolovics za účelemvčasnéhododání laskavě
předem objednány.

Cenníky ploten hrubých ipravených jakož
i schodů, obrab chodafkovýchna í

dodáme.

Lesní inspekce v Týništi 1. Orl.

stelní lavice, kle

Blky kanon.tabulkyph kříže se Spasitelem ze

a. jemně po

i franko (

Jest nám mil

zdaru, a značíme se v plné úctě
Poděbradeoh, dne 25. února 1899.vyzvedl

a prosím tudíž, aby se každý obrátil přímo na
mne. Každou objednávku vyřídím správně a za
každou kemnářskou práci ručím.

S úctou

Josef Matěna
kamnář ve Velkém Třebelově

u České Skalice.

„ce mírmonprov té
V Slaném, 5 Jistopadu 1808.

kem z

tak že podepsanéduchovní správa cítí sepopis díkporušití s nejlepším svědomím, což také p každé přtle

Magr.Jose! Kandior, ku. arc. vikářa děkan.

nové kazatelay 8 opravenísarjch oltářních obrazcůvšak vkusně provedeno,

rr dudkududadkudh Adadadadadd
"Továrna

na umělé výrobky z cementu
a prodej

veškerých stavebních potřebJosef Patzák
v Králové Dvoře n. L.

Nejnovější pat. cementové tašky se apodní uzávěrkou.
Provádění veškerých prací z pěchoraného betonu.

Cementové roury všech dimensí, pro stoky, vodovody atd.
Cementové dlaždice ruční i strojové mosaikové téš i na spů

sob národního vyšívání.
Cementová prkna na stropy (místo rákosových stropů'.

Úementové duté stěoy.
Fagádní ornamenty, přesně dle nákresů.
Roury kameninové v nejlepších cenách.

Cement portlsndský, hydraul. vápno, rákos, lepenka, dehet,
šamotové cihly atd.

Oenníky na požádání zdarma a franko.
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Voledůstojnámu duchovenstva
nábízíme hojný výběr

obrázků
k prvnímu sv. přijímání

ve velikostech různých
S v cenáchnejlevnějších.

0 laskavou příssů prosí

Josef Pacák, „KláaKrátov.
—

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu « jiných kovů

věe alině v ohni zincené a stříbřené sněseruč
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou ce jíž svócené se stvrsením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod máj může so vykázati četnými pochval.

nými přípisy P. T. zákazníků a odporačnje se tedy k za-koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborif, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kadítelení
"tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.kJ
Flumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

Modnílátky oblekové na zimníky a
haveleky z čisté ovčí vlny v levných

« ' cenách doporačuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolol.
Vsorky k nahlédnutí framko.

POIPEOOOOIOKA|

KONKURS.

Restaurace AdalDETŮn?
v Hradci Králové

pronajme se
za výhodných podmínek.

Místnosti restaurační i hostinské po
koje jsou opatřeny úplným inventářem,
k restauraci přísluší prostranná zahrada
8 moderně zařízeným kuželníkem. Restau
raci najati lze ihned. Nájemci jest složiti
kauci ve výši ročního nájemného. V po
drobnější podmínky lze nahlédnouti každo
denně, vyjma neděle a svátky, v redakci
„Obnovy“.

Výbor politického družstva tiskového
[* v Hradci Král, dne 30. března 1899.

| Vojenský v Grand-Holelu
v Hradci Král.

vnoděli23.dubna 1809

odpol. ve 4 hodiny.
Vstap volný.

0

Jan Horák;emerk
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
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.

Táš ua splátky ber svýření cen!

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

bízí

ve ové vlsstní dílněna umělé truhlářské i čalou
nické sbaží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechorého, dubového, černého a vyklá

daného

OW pórovky a žíněnky, U8
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

DrÁJol
pravé čistokrevné

anglické

beranovité králíky
T měsíců st., párek 10 zl.

v bavvě četné.
Doporačojí látku tuto na

obleky . ryěl v šířce 6 měsíců at., párek 8 sl.
Metr zl. 220. Sp“ prodáPN

Naúplnýoblek326cm. Frant Machačzl. 7-15 '
kaplan ve Zlebech.

Vzorek této látky. ja
kož i bohatý výběr mo V. Vacekderních druhů ns obleky,
svrchníky, jen zaručené

jakosti a, mírnýchM závodnách se na po n

nahlédnatífraakozašlou. školk dřeký
Prrnl českýzasýl. tárod | V Pamět.

Ed. Doskočila niku
v Cbeoni. lu Chlamce

nabízí pro zimní a jarní
vysazování stromy ovocné

eoké i krsky, sazenice pro
živé ploty,křoviny ozdobné,Křestní listy

+x offo konifery, divoké| strom
pro stromořadí, pláňata atd.

40 kusů 50 kr. Statislce sarenic >„řásobě.Levné ceny. — Výboru

. nabízí zboží. —"Poučný cenníkBisk. knihtiskárna. zdarma.
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BETAŠŤOURAČ,tasly m
stálý plal óna provimi. Sa

Josef Krejčík vwPraze,
umělecký závod sochařský s řezbářský,

Pisárna a dilny na Letné, 0. 5b12-VIL
Sklad Elišóina třida č. 24.

doporučuje uctivd
ovéohvalní mání: Bochy, oltáře, k ,

jeste,Boží ,kříže,kazatelny, zpověš:, křilteln onsoly, , „ pultysl. dle oa 465
Renovace starých oltářů a kostelnich

zařízení.
Původní nákrosy, cenníky « rozpočty bezplatně

franko.

Dekorační malit a poslacovač

JAN BARIA
vRychnověn. Kn.

Staré náměstí čis. 79.
doporučaje se P. T. dachovenstvu a pa

tronátním úřadům

pro malby chrámů a po- *f
zlacování oltářů P

a veškerých potřeb kostelních.
O Malby podobizen v barvách i kresle- ©/

ných, dle zaslazých malých podobisen,
za jichž eprávné provedení se ručí.

Ceny co nejmárnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech alozích s přilože

M- Založeno 1843.-8
JAN KALIS,

hodinář a zlatník

v Rychnově nad Kněžnou
doporačaje

svůj hojně zásobený sklad zlatého a stříbrného
zboší, hodin kývadlových, kupesních v cenách

mírných ažee zárakou Též na splátky.

Starba varhan a výroba harmonií
závodu pana

Antonína Můlzra vedením Synův Kutné Hoře
Po dlouholetých zkušenostech nabytých v cizině

doporučojeme se ku atarbě varhan mimo soustav kuželo
vitých, též stroje pnenmatické a elektromagnetické. Mo
dele k nablédnutí v závodě se nalézá. Veškeré opravy a
předělávky se vzorné provedou Doporučení po víceletém
užívání pneumatických strojů jsou k nahlédnotí. Harmo

nia vždy hotová jsou na skladě. Ceuniky Arozpočty zdarmafranko. voje zánovní vyměněné varhany json na
prodej. O přízeň ct. duchovensva prosí

Ant. Mělzra synové.

Nejstarší český renomovaný velkozavod.

C.a k.dvorníW dodavatel

Josef Neškudla,
v Jabloném n. Orlicí,

č. d. 86 v Čechách
odporučuje:

Mešní roncha, plu
vlály, dalmatiky, věla,
nebesa, prapory škol
ni | spolkové, koron

hve, koberceoltářní,
přikrovy,alby, reche
ty, monstrance, kali.
chy,paeifikaly, cíboře,
uvícuy, lampy oltářní,
kaditelnice. kropenky,

kostelní Instry, techn.
pracov. křížové cesty a

oltářní obrazy od nejlepě.
akad. mistrů atd. atd. vyni

kající svou nejskusnější úpravou
dle cí rkevních předpisů,hodnotou.
trraalivostí a velmi mírnými ce
n i.
A Důkazem solidnosti a pocti
vého obsluhování jest mnohe tl
síc čestných doporučovacích usná
pí a teráu: závodu vd r. 1810.

Žádejte ilustr. cenatky,
rozpočty, vzory a
předměty k výbě
ru franko,

Monstranceromáuská(nádherná) Ao a
bronzová, celá v ohni zlacená 150— P pisy y
178 al., celá z ryzího stříbra těžká, doslovně úplná,

v ohni zlacené bou zl.

Adreta telegramu: Dvorní dodavateletví, Jablonné n.Orl,
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2NOVÉ KNIHKUPECTVÍ
A OBOHOD UMĚLECKÝ

. JAROSLAVA PEŘINY,
sk):U

ANTIKVARIÁT——

PAPÍRNICTVÍ, ZÁVOD NOVINÁŘSKÝ A HUDEBNINAMI k

V HRADCI KRÁLOVÉ, č zahájí praxi lékařskou
2% Velké náměstí čís. 185 p +

VW)| doporučuje se Vašemu Blahorodí ve všech po- k .

i ; třebáchv oborjehoepadajícíchconejlépe. a v Hradci Králové
iD Obsluha rychlá a ochotná. Ma

a

NSA Falk 28 č |

Dlabačovy GognacE italskéhovíne,tříletý,1litr
Josef Dyořáček,

kloboučniíkv Hradci Král.
pod podloubím

odporučuje co nejuctivějí velecténému P. T. obecenstvu
pro jarní období svůj

největší sklad plstěných a vlněných

KLOBOUKŮ
vlastní výroby

pro pány chlapce a děti.
Velký sklad nejnovějšíchjemných klobouků velko

městských.
Bohatý výběr klobouků slaměných od firmy

+ M. Weiderz Prahy.
Sklad dámských,dívčícha dětskýcholaměných forem

vše za ceny nejlevnější.

ae" Opravyvšech druhů klobouků"9
vyřizují se rychle a levně.

Děkaji sa přízeň mně v stálé hojné míře věnova
non, prosím by mně i na dále zachována byla a porou
čím se v nejhlubší úctě hořejší.

stinám a pod.

Původní Singerovy šicí stroje
pro každý obor výroby

1 pro každé domácí šití.

Šicí stroje Singer Co. těší Be světové pověsti pro
svoji výtečnou jakost a velkou vykonnost, čímě ge ode

i Yu, dávna veškeré její výrobky vyznamenávají.

VŽdvě ROJ Bezplatné vynčevází modernímu umělému vyšívání.BD Singerovopohonné zařízení nejnovější Soustavy.
Singerovy elektromotory, výhradně k

pohonu šlcich strojů, vo všechvolikostoc

SINGER Co. axc.spoz. HRADECKRÁLOVÉ,Jiřkovatř.270.
Dřivějšífirma:G. INEIDLINGEE:.

Cognac; 2/5; zosrébo, tetiteg, 1 ir po

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.
í álenou z tatránských jalovčinek,

Borovičku litr po Bo kr. všeSiakostivýborné
avšak v cenách jakosti přiměřených. na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška.
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se £ uherských továren r
litr po Bo až 1 zl. ve velkém prodává a do Praby
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž podělaný; neboť r litr pra:
vébo prima cognacu. stojí výrobce samého, kdy
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.
Prodej jen za hotové beze srážky. — Při

odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro
cent."i

„oukrovinek ku bo

Slatinné lázně
lee 1/,hod.jísdy

oselov- *
4 Sxisona:

Jaroměř, 7 hod. s Vidně od15.krětasod. E . do 15. září.

král.České| 4 no, z Prahy. | 4 hod.s Brna. [—
„Velicevydatná lošiska rašelinová, analysovaná panem dvorním rados professr rem

E. Ludwigem ve Vídol. Výtečné osvěděnjíse rotl šonským nemocem, chudokrov
nosti, skrofalose, dné, reamatismu atd. Želesité lázně o dron celách, massáž, léčen:
pitnou vodou 1 koupeli. Veškerá pohodlí. Příznivé podnebí, roskošná olohé opro.
střed smrkových lesů. Levné ceny. Vysvětlení podává řiditel a lázeňský lékař ře
ditel dr. V. Sperber až do začátku ktětné ve Vídni III. okres, Beatrizgasse 19.
později i v slatinných lázních Velichovkéch. :

Velichovská lézeňské společnost.

hojivou úlevu nám přinesli,

V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 17. dubna 1899.
Za veškero přibuzenstvo:

Anna Morávková.



Z minulých dnů.
Ve čtrrtek, dne 20. dobna zavítali do Kutné

Hory poslanci všech českých stran, knížata Lob
kovicové, princ Bedřich Schwargenberg, Arabata
s řadou poslanců šlechtických a velkostatkářských,
předáci strany mladočeské, církevní hodnostáři ge
nerál velmistr Horák, probošt Hora, kanovníci
Karlach, Barian a Kuchynka, sťaročech Hlávka a
Alois Miza, agrárníci Štastný, Rataj, Novotný,
pobrožář Kryf a jiní. Uvítali je rovněž příslušníci
všech strén, okresní hejtman a starosta. v Kutné
Hoře, miatní j vůkolní kučžstro, starostové obcí
kutnohorského okresu, předsedové místních spolků,
professoři, učitelé a četný lid.

Purkmistr pan Macháček vítal J. J. nejv.
zem. maršálka, pány vysoké šlechty, velkostatkáře,
sástupce měst a venkovských obcí, zástupce žur
nalistiky atd. Pravil, še pánové přišli ai do Hory
prohlédnout památky Kutné Hory, které jsou pa
mátkami celého národa. Zástupce císaře u krále
ve správě země, nejv. zem. maršálek kníže Jiří
Lobkovic poukázal na význam Kutné Hory v čes
kých dějinách, na pobyty českých králů a sněmů
v Kutné Hoře, později na banketa vzpomněl, jak
přsd 40 lety v Kutné Hoře byl aktuárem u okres
níbo hejtmanství a že byl jmenován později čest.
měšťanem královské Kutné Hory.

Předsedovi české zemědělské rady J. J. princi
Ferdinandu Lobkovicovite libilo zachování slavných
kutnohorských památek. Způsob konservativní se
řečníku velice zamlouval, avšak dodal, že konser
vatismus nesmí kráčeti proti pokroku, nýbrž s ním,
aje musí ze bleděti, aby nebyl přehnaný, nýbrž
muaf postapovatise krok za krokem. Soublasíme.

oslanci miadočeští Engel, Herold, Adámek
dotkli se poměrů politických, pan Karel Adámek
viděl v nejvyšším vi představitele státo
právního boje, pan dr. Pacák velebil rod Lobko

u.

Kníže Jóří Lobkovic nepřijímal tyto kompli
mentya volátí alávy pro sebe, nýbrž pro ideály,
ze kterými se bral po celý život svůj, o nicbž
pravil, že jich nedosáhneme, pak-li se jich neu
chopil i mladší pokolení, pak-li neprovedli by ae my
šlenky, které jeme chtěli uskutečniti. Na to vyzval

„nejv. zemský maršálek J.J. prince Bedř.Schvarzen

pm aby promluvil za mladší pokoleal českéBlechty.
Princ dr. Bedřich Sehwarsenberg pravil, že

v pozvání viděli velkostatkáři, jelikož nečiní se
mezi poslanci rozdílu, projev důvěry, a že pokla
dání json jak za zástapce lidu, tak i kongervativ
ního velkostatku. V památkách kotnoborských po
„dán příklad nejen ném, pravil řečník, ale i celému
národu, že těžké doby nejen přichásejí, ale i od
cházejí, a prohlašuje, že třeba řiditi se tu dle
muže, jakým jest nejvyšší maráál:k. Řeklo se, že
jeat nezbytností, udržeti ahodu ve prospěch neza
datelných práv vlasti a národa. Zásady, na nichž
trváme, jsou nezdvlná věrnost k vlasti a národu,
ku kterému nás víže i neobmezená obětavost všeho,
co může toto království povznésti. Hájení práv
toboto království a vlasti jest předním programem
naší strany. (Výborněl) Shoda ve směru tomto
mezi námi dnea jest a bohdá potrvá i dále (Po
chvala.) a nemůže nikterak Bkoditi, že k projevu
dalšího jejího trvání došlo v době, kdy dějí ae
proti nám stále útoky. Jako český poslanec si
přeji, aby stal se ueobmezený projev vzájemné
důvěry a shody. (Výborně! Potlesk.) Vůči nájezdům,
jež 6e na nás činí, zmíním 8e o nápieu, který jest
na pomníku Karla Havlíčka: „Přislibujte si mně,
vyhročujte ei mně, já zrádcem přece nebudu !“
(Výborně! Potlesk.) To jest naše zásada i naše
heslo (Výborně l) kterým říditi se budeme. Nele
káme ee ničeho, když jedné se o práva tohoto
království a na těchto zásadách věrně stojíme, na
nich zvítézíme nebo padoeme. (Sláva! Potlesk.)
To pravím jako český poslaneo. (Výborně!) Kutná
„Hora může se honositi tak velkou pílí, důmyslem
a prací s naším zbožným přáním jest, aby i čas
kému národu bylo popřáno, domábati se svou vlastní
píli, důmyslem a prací místa mesi vzdělanými ná
rody, jaké mu přlaluší. Slavné budoucnosti českého

-lidu a dosažení jeho cílů pronáším přípitek. Sláva
Jeho budoucnosti. (Slára! Potlesk.)

Pan posl. dr. Otomar Metal připil kůtaohorskýmdamám.P 1
Poslanec hrabě dr. Bedřích Deym doufá, že

výlet tento přispějeku shodě mězi poslanci lido
vými 1 velkóstatkářskými a 'provolal jí sláva.
(Sláva !“) . : : : ' ' É o : :

Protože princ Schwarzénberg mluvil na vy
svání nejvýznamnějšíhomože české šlechty, tedy
mlaril zajisté jménem celé atrany šlechtické a
velkostatkářaké. Rečť'tou byla potvrzena šlechticko
mladočeskáalliaiee. -3

Výlet českých poslancůdo Kutné Hory. má
tedy veliký výzoam polilickýa významnýje také
tím, že strana mladóčeská své postavení změnila.
Dnes se řídí mladočeská střana úplně pokyny
Lobkoviců, Schwarzenbergů a velkostatkářů. —

- Jaká to změna amfálení v posledních šesti
letech! Kdo ví, jak'p. dr. Julius Grégr a Edvard
Grégr břímali proti šlechtě, jak pan dr. Julius
Grégr přál si rozděliti šlechtické statky rolníkům,
jak p. dr. Karel Kramář posmíval se v Nové Pace
Bpojenství Štaročéchů se šlechtou, jak pravil po
hrdlivě: „V ničení senějeví smutné konce jich
politiky tak jasně, jako vjejich poměru ke šlechtě
a k Moravanům. Takovou šlechtu musí opuatiti
národ sám“ — ten ovšem vidí tu nejradikálnější
změnu ve smýšlení mladoteských předáků.

Také dr. Pacák mluvíval posměšně o šlechtě
a jeho tělesný orgán „Podvysocké Listy“, který
does na výsost velebí českou Šlechťu, ten psal

ještě před B lety v čísle 12. zó dne 24. březnaE : M
„Kdo rozhodujednes o' osudech lidu? Třetina

poslanců jsou velkostatkáři,kteří mají sic zname
nitý amyal pro-honbtí a -vysokéúřady, ale národ
má pro ně tolik! ceny, na kolik dá sebon vládnouti.
Řadu poslanců vysýlají různé korporace několika
jednotlivců, tekže něco přes polovici zbývá voliti
lidu s to ještě na venkově prostřednictvím lidu.
Pravým výrazem smýšlení lidů Jest jen nepatřný
počet poslanců. Ký div tedy, še většina pachtí se
za osobním prospěchem a je Šťastna z úsměvu
ministra“, — A dále pesly v témže článku Pod
vysocké Listy: „Všeúběcnéprávo hlasovkcí napro
sto vyplývá z demokratitkého stanoviska miledo
české strany a kdyby ho mladočeská strana nepo
dala; smóhla by docela dobře býti obviněna s ne
upřímnostik vlastnímuprogram ........

Byl tedy mladočeskýklob lidn, jejž zastu
puje, úplně povinném podáním návrhu. A teď vám
přicházejí Staročeši a volají vás k protestu proti
všeobecnému právu blasovacímu,protože prý 8e
tím podporuje rakouský centralism. Nevěřte jim,
že to myslí upřímně se svým potíráním centralie
mu — nevěřte, vždyť tak Činí z naprostebo zpá
tečnictví. Tim bude cemstralism posílen, kdyš se
ebavíme té řady šlechty, která je největším pod
porovatelem rakouského centralismu — +%naše hi
storická šlechta, ačkoliv se prohlašuje „také“ pro
české státní právo. Do parlamentu přišli by jenom
Jidoví poslanci, kteří jsou odpůrci centralismu na
Moravě všeobecné právo hlasovací nám pomůže
k spravedlivé většině, v Haliči bude moc stančíků
(šlechty) zlomena a polský klub bude úplně de
mokratický — a to je podpora censtralismu?

Af si Staročeši a podobní zpátečníci bojují
jak chtějí proti všeobecnému právu hlasovacímu,
Čas je ueknteční, protože je úplně přirozeno du
chu doby“ — —

To je doslovný citát z orgánu páně Pacáko
va. Ten dnes o všeobecném rovném hlasovacím
práva nemlaví, zapřel ho s celou svou stranou,
dnes p. Pacák ij Macháček cení úsměv ministra,
šlechtice i velkostatkáte převelice.

V Kutné Hoře byli na výletě téš vynikající
členové českého kodžatva a Staročeši. Mluvilo se

i před nimi velice o shodě a smíru. A tu připotmlnáme panu poslanci Macháčkovi, Pacákovi i
Podvysockým Listům, že by shody a slušnosti
měli dbáti vždy i vůči Staročechům, pokrokářům,
katolíkům a kněžím též na Kutnoborsku.

« Strana páně Pacákora spojuje se s klerikály
polskými, jihoslovanskými, ba i německými, proč
nemůže přijíti na jméno upřímným katolíkům a
Čechům doma? Máme-li vážně bráti všecky řeči
kutnohorské, pak musí včiniti pp. dr. Pacák a
Macháček vážný obrat v Kutné Hořea na Pod
vysocku.

vací zásady skoro tytéž, jako biskupčeských břa
tři. Komenský, Jen tím se liší od Komenského,
de jsou—katolíci. s

Jak už vůbec známo; působilo unás húsitetví
a potom vůbec protestantství, — domuělá oprava
čilireformaee církve:— neblaze na školetví. Klesly
úniversity, a ponevadž školy pro lid byly závisly
na nich, klesly — a to mnohde na dobro — i tyto.

Komenaký staral 8e opravdu o opětné povzne
šení škol i lidových; ale námahy jeho neprospěly
tolik mnoho, jak toho-ubohý lid potřeboval. Vše
cko dustly války a nepokoje reformací spůsobené.
— Ovšem se bohatší a vyšší kruhy staraly brzy
zase o vzdělání dětí svých. Ale v přemnobých
krajích obzvláště lid selský upadl v naprostou ne
vědomost a zbídnělost, jak o tom svědčí žalostné
nářky selských starých písmáků, kteří žalostné
touží na zbědovanost a zotročení rolnického stavu.
Jáko dnes mnozí zneužívají lidu k vlastním sobe
ckým účelům, tak to bývalo i za dob „reformace“
a poní. Lid ku zbouření poštvati, majetku a krve
jeho k sobeckým úmyslům užiti, a když je zle, do
sucha spenězi utéci a lid odkopnouti, tak to bylo
v míře děnné i tenkráte. Lotherova vyzvání: Zabte
ty psy —totiž ty sedláky,až příliš dobře se uja
lo; lid byl v opovržení a mnobdy byl i zúmyslně
mechárán.v nevědomosti. 4

A v tak trudných dobách, jako vždy, ujali
Be někteří katoličtí kněží zuboženého lidu. Meri
nimi vynikl Jan Křtitel de la Salle.
13% Ale kdo pak u nás o něm ví? Mně, který
z nejčistál lásky k lidu překonával moobé obtíže
A podstupoval muohé boje, jem aby lid byl vzdě
lán, nedochází uznání. Maš, který. znovusrodil
Skola obecnou, lidovou, národní, který se může
považovati sa tvůrce ústavů učitely vychovávajících,
"— paedagogií — abi dle jménu není znám. Žil
téměř v tentýž čas, jako Komenský, měl tytéž
skoro myšlénky a zásady o školství obecném jako
Komenský, a není v seznamu možů o školství za
sloužilých ani jmenován. -- A přece založil veli
ký počet škol lidových, © nichž působili ti, kteří
jeho zásady přijali.

Ale odkud to mlčení o něm? — Nebyl pro
testant, ani nevěrec, byl to — katolík. Aby mohl
vzdělání lidu povznéati, založil společnost na způ
80b katolických řádů starých, jejížto členové byli
a jsou ačiteli lidu. Aby se neodchýlili od svého
původního úkolu, totiš lid ačiti a vysoké učení
ponechávati jiným, neučili se zámyslně — jako
druhdy i čeští bratří — latině a nepřijímali mezi
sebe kněze, jen ovšem toho neb onoho k vůli ná
boženským potřebám svým. — Tak stkvoucí, tak
sářivý dali světu důkas lásky k lidu; — ale dle
liberaliswem zmámených hlav doby naší katolická
láska, i když krev cedí — není láska.

Ale přese všecku nepřízeň doby udrželi se
tito učitelově lidu a žijí. Nejnověji usadili se, jak
jsem již prozradil, v Bubenči u Praby. Přicházeti
sem budou čeští členové té společnosti, kdyš si
odbyli svůj noviciát v českém oddělení v Strebers
dorfa, avšak pomýšlí se na to přeněsti český no
viciát vůbec do Prahy. Bude to vychovárna nči
telů, paedagogium; ovšem učitelů přesně křesťan
ských, katolických.

Jak záslubou Národních a jiných listů vystou
pilo vzdělání našeho lidu, toho důkazem jest to,
že brotřím těmto vytlučeny už taky okna. To je
u svobodomyslníků nezfalšovaného rázu vždy po

a.. kudlou do srdce.
Avšak právě tato sesurovělost citu liberálů

v rukavičkách i 8 rukou drenou, jest důkazem,
Jak jit svrchovaný čas jest, aby se i u nás v Če
chách počalo se školou katolickov do opravdy.

Zenských škol v rukou „sester“ máme jižněkolik,ale pohlaví mužeké vydáno dosud bes výjimky na
pospas liberalismu.

Vždyť máme i v Čechách školy úplně bez
náboženské, na způsob státních škol francouzských.
Jsou to hlavně školy pro řemeslníky a vůbec pro



stavy měšťanské. Jest pravda, že rozvážnější čle
nové stavu měšťeaského snaší se zspoň pod jmé

po mravouky něco náboženství do těch škol do
Tak se n př.v Hradci Králové vo škole zá.

mečnické zásl pana ředitele Haněla, tak i
v obchodní akademii péči rogvášžných obchodníků
ne náboženství a bohoslužbu pamatovalo. A tak
je to ta 1 tam ve školách hospodářských. Jsou
tedy výjimky, čestné výjimky.

Ale co našim školám, i když se v nich ná
boženatví vyučuje a k bohoslužbě vedi, schází, to
jest omitřní jednota vyučování.

A tu nám jisté odpustí jen poněkud rozváž
liví vychovatelé a učitelé mládeže, řekneme-li, že
v tom obledu držíme nejen s Janem Kř. de la
Salle-m, ale i s Janem Amoaem Komenským/

Právě Komenský, ten tolik „nadarmo braný“
Komenský pravá ve své veliké didaktice (knize o
tom, jak se má vyučovati): „Kristus musí býti
Alfa6Omega— začáteki konec— našichškol“.
(Alfa je totiž první,Omega poslední písmena abe
cedy řecké.) Komenský chce tím totiž říci: Kri
stem musí proniknuto býti voškoré učení a vycho
vávání. —- A tu jsme tedy u té žádoucí vnitřní
jednoty našich škol Víme totiž, že vnitřníjednoty
v našich školách jest pramálo, a Krista tím méně.

Čím vyšší škola, tím méně je této jednoty,
tim méně Krista. Krista zastupuje katecheta, staré
i nové pohanství nezřídka hlásají předměty ostatní,
a na vysokých školách jest tomu ještě hůře. Zák
častokráte, aby měl aspoň tři duše, dle toho, jak
jdou předměty za sebou. Ze tří elran se na něj
působí, ale £ každé jinak. A lookde přijde ještě
čtvrtá strana — evět se svými lákadly.

A © je příčinou, že tak velká nouze 0 pov
né, jednolité charažtéry. V nejlepším případě je

takový žák smíšeninou právě vytknuton. Ale
de se Kristus vyhubí nadobro, tam potom vyjde

se školy velmi často sobec a jeký materialista
te zásadou: Co užiješ, to máš.

A tak ta lasaliská a českobratraká zásada o
vnitřním sjednocení všeho učení Kristem čili kře
stanstvím, jest to, čeho zapotřebí jest, má-li býti
lépe. To jest ale taky to strašidlo náboženské ne
bo konfesní školy.

Stát kašdý — tedy i náš — potřebuje přece
věude lidi, kteří dovedou sobectví přemoci a při
právu a otnosti sepoň občanské až i s vydáním
jmění a života státi.

A tu ve svóm zasle se domýšlí, že si
takové lidi opatří učením bezvnitřní jednoty, bez
Krista, vzoru i života ctností. Dodělává se pře
smutných konců, neboť právě mezi nejmladším
učitelatvom, jek jejich časopisy svěděí, jsou mnotí
hotoví praktičtí materialisté se zásadou: Užij, coLOC

Tedy to Alfa i Omega Komenského do škol
od hůry až dolů. Jinak si nepomůžete. “

Ale tu ovšem narážíme na jistou obtíš. Ji
Kristus má býti jednotou vyučování?

Ovšem jest Kristus jen jeden. Ale Bohužel
neblahým odpadem od Petrovy církve v 16. sto
letí nadělalo se v hlavách lidských více Kristů,
to jest domněle jinak učících Kristů.

. A tak jaká tu pomoc? Když už stát náš
chce snášeti hlásání Krista Lutherova i Kalvínova,
zajisté nejmenším požadavkem katolíků jest: Zřiďte
školy dle vyznání rozdělené, a nepřekážejte, aby
Kristus — dle učení katolického — byl vnitřním
sjednocením všeho učení a vychovávání žáků ka
tolických.

A k této vniterné jednotě učení položen zá
klad tedy novými školskými českými bratřími. Kéž
by došly snahy ty porozumění,

Dalším světlým úkazem jest spolek katoli
ckých učitelů. Ovšem se jim nedostává valné přízně.
Ale jak je mohou pronásledovati ti, kteří se dě
lají ctiteli Komenského, tomu těžko rozumět.

My ovšem je z celého srdce vítáme. Jeme
totiž přesvědčení, budou-li rozhodně státi o záma
da Lasaliova a Komenského ve vyučování, že pro
kážou neocenitelné služby nárudu našemu. Prospějí
však ( škole samé. — Školy nynější lid se všude
patrně vzdaluje. A proč? Duše lidu je křesťanská.
Duše lidu je proniknuta Kristem, a co kolem ní
proniknuto Kristem, to je lida blízké, milé, sros
umitelné. Zaveďte zase to Alfa i Omega do školy

a áte brzy zase lid na straně školy, na straněsvé.

Tak ať žijí ti duchovní i avětětí lasallisté a
praví, důslední otitelé Komenského jako vychovu
telé. ACžijí ti noví čeští školní — bratří. Ať razí
oestu žádoucí jednotě vyučování, ať razí cestu du
veřejného pro stát i vlast působení charakterům
jednolitým, pevným. Ať hyne u nás sobectví, ale
ať žije snaba pro žívot křesťanský.

Politický přehled.
Ze sučmu království českého. Vpí

teční schůzi se jednalo o vydání poslance Bartáka
okresnímu soudu v Říčanechk trestním stibání,
protože říkal českým brancům, aby se jen hlásili
českým slovem zde a nikoli hier. Místodržitel hájil
nutnost německé armádní řeči a několikrát užil
místo armádní řeč — slov „německá státní řeče,
Někteří poslenci venkovští byli těmito slovy po

horšeni a páni vůdcové ocifovali se ve velmi trap
ném postavení a měli co konejšit. V sobotu byli
rovněš v tísni, neboť místodržitel vyburcovel mno
bého z klsmného zdání, že vláda chce zemskou
samosprávu rozšířit, jak pánové dr. Herold, Eagel,
Pacák, Škarda a jiní ve schůzích lidu namlouvali,
Pan místodržitel, když sněm chystal se odhlaso
vati předlobu, sby statisícových přebytkův sirot
čích pokladen bylo použito k zemským účelům
bumenitním, prohlásil rozhodně jménem vlády, že
odpírá snému právo o tom rozhodovati, že věc
ta náleží v působnost říáskérady. To ovšem i nej
větší důvěřivce ve vládu zarazilo. »To znamená,
že vláda nechce plniti slib svůj, vládnouti auto
nomistickyle volal poslanec Karel Adámek k sankci
nejvyšší. Sném se usnesl dále na zákonu upravu
jícím přijímání dopisů u samosprávných úřadů.

ké i německé obce mají býti povinny přijímati
jinojazyčné dopisy, ale mohou si je dáti přeložiti
od zem. výboru. Němci nechtí přijímati české do
Pisy a proto vláda tento zemský zákon neodporučí,
Na chodbách a v restauraci sněmovny oznamo
valo se, že ministr dr. Kaizl odstoupí před vy
dáním nových jazykových nařízení. Zprávy tyto
nemají ovšem podstaty. Za to dle Plz. Obzoru
udršuje se pověst, že vláda nedopustí zrušení
mandátův německých a že po případě odročí
náhle sném český v té chvíli, když by sněm se
chystal zrušení mandátův německých vysloviti.
Doufá prý, že by po opětném svolání sněmu
Němci — následkem koncessí při novém jazyko
vém nařízení — do sněmu se už dostavili, Zru
šení mandátův německých zůstává na dál nejistým;
jistým jest ale, jsk jste již sdělili, vydéní nového
nařízení jazykového br. Thunem prostřednictvím
6 14. Vydání to jest dokonce velmi blízké. Od
principielaího stanoviska platnosti a práva obou
jazyků v celé zemi bez ohledu na potřeby v té
či oné jednotlivé obci bude upuštěno; tam, kde

echové tvoří velmi silnou menšinu, neb kdež
počet jich byl uměle a násilně při sčítání lidu
stlačen, tam při vyhledávání práva svého budou
odkázání na — tlumočníky, překladatele, transla
tory — nazvete si to, jak chcete — a na jich
přesnost neb nepřesnost a nahodilá třeba jen cby
bička v překladu může je uvésti v nebezpečí nej
větších ztrát, Pravda, že také Němcům kynouti
bude nebezpečí to, ale jen do jisté míry; víme,
jak přísné požadavky kladou se na české úředníky
v příčině znalosti néměiny a víme rovněž, jak
chabě bude zkoumána znalost češtiny u takých
translatorů. Nad to u Němcův případnou ztrátu
takou vyváží cena úspěchu politického, jakýž bude
pro ně takovéto nařízení — a to právě po stránce
principielní — znamenati,

Společný ministr války požadovati
bude v delegacích úvěr přes 120 milionů zlatých
který se platí ve 3 až 4 ročních lhůtách po 30
až 40 mil, al. Uvěru toho se použije: k rozmo
žení počtu vojenských. nováčků, k zřízení 16. ar
mádního sboru v Brně,k zhotovení nových rych
lopslných děl pro dělostřelectvo, jaké. již mají
všecky okolní státy, dále třeba nových milionů k
upravení důstojnických platů a na stavbu nových
válečných lodí. Dokud nebude válečné lodstvo
rozmnoženo, nelze pomýšleti na nějaký rakouský
zábor.v Číně a na osadní zámořskou potitiku re

V Bumumska utvořil nové ministerstvo
Cantakusenovo. Nové ministerstvo jest konser=

ob ale politiku bude dělati jako vláda dřívější.
V Uhrách prý se stane ministrem bývalý

předseda poslanecké sněmovny Desider Szi
laghi, vynikající právník, jehož prý předeeda
ministerstva potřebuje k provedení radikálních
oprav v prohnilé uherské státní správě, kde za
30 let se všeliké nešvary a zpronevěření úžasně
zakořenily. Szilághi se považuje za rázného a po
ctivého muže.

==

Drobná obrana.
Z hmutí katolického. Pravé poznání

vlasteneckých snah J. B. M. šíří se čím dále, tím
více mezi naším lidem. Jest třeba jen litovati jak
nepoctivých zbraní užívá ae proti tomuto velikému
biskupn Čechu od strany protikatolické, která roz
šiřuje mezi naším lidem bájky, že český spisova
sel Eduard Jan Brynych jest Němcem! To státi
se může jen opravdu v Čechách! Bylo to na Rych
novsku, kde jedna babička na vesnici povídala
sousedce: „Jen si považte, můj táta přišel domů
e spustí: „Poslouchej, vítat nepůjdem — vždyt
je to Němec! Jeden pán z města nám to povídali“
— Na Laněkrounsku odepřeli zase „městské rady“

ech a nacionálové atíhali kázaní za každým alo
vem, jestli v některém elově splete: der, die, das!
Jinde zase ku př. městská rada odepřela uvítání,
še „dvojotihodný“ vliv toho nedovolil — a kato
líci mají rádi avatý pokoj a mlčí, aby se nezdálo,
že jsou neapášenlivíl — Úřady u města všelicos
vynáší, ruka ruku myje — a pak není divu, že
jaký pán, takový krám! — Jinde zase k. př. se
Šlo 8e zastupitelstvo, aby porokovalo o uvítání p.
biskupa| Ze všech stran consignování byli nevlast
ní bratří „švýcarského“ vyznání, aby dělali poza

dí! K hlasování sice nedošlo,ale sa to byl pak
fulminantní článek v „Národaích“, jek „uvédo
mělé“ občazstvo sachránilo vlast — a satím zví
tězilo ono „švýcarské pozadí“. — A fo te stalo
v jednom „uvědomělém“ komorsím městě na konci
19. etoleti! — Jisto jest, že líné vody počínají
se jiš býbati ! Otevřené hlavypočínají chápati výs
nam působení velikého biskupa hradeckého, řady
indifferentistů -se kolísají — a protikatolická a
nověrecká žuruulistika namábá se ze všech sil,
sby kolísající se řady získala pro sebe! Marné
všechnonamabání| Čím dále tím jasněji 80 pozná
vé, če v nynějším rozvratu sociálním více než kdy
Jindy třeba lidstvo osvěžojícího léku náboženství!
Positivní síla budující a spojojící jest uložena jen
a jediné v té staré křesťanské církvi katolické a
ta positivní síla bude slaviti vítězství nad negací
nevěry!©

Drobné zprávy,

© svátku sv. Vojtěcha, jemuějestkaplev Adalbertinum zasvěcena, sloužil vys. dp. generální
vikář Tb. dr. Alois Frýdek, kapitulní děkan, sa
přítomnosti domácích obyvatelů, spolkukat. tovaryšů
a četných věřících = ovéhradeckého okolí, slavnou
mši svatou.

Oznámení sňatku. SlečnaZdenuška
Morávková, doora statkáře pana Františka Mo
rávka z Plačic, sasnonbila se 6 panem Josefem Mo
rávkom, synem pana Morávka s Opatovic n. L.,bý
valého poslance ns sněmu zemském,

Dar „Adalbertinu“. Na spolkovýdům
darovsl onětně vedp. prelat a c. k, dvorní kaplan
Mar. Dr. Filip v Gorlet 100 zl. Při táto příleži
tosti můžeme poznamenati, že obětavost diecésního
duchovenstva vykonala počátkem tohoto roku zajisté
nkvělé dílo, nebol z výkazů, ješ budou přebledně dlo
jednotlivých vikariatů tiskem uveřejněny, jest patrno,
že vdovin groš tento dosahuje výše několika tisíc zlatých.
„Zeplst Bůh všem šlecbetným dárcům!“

Kubelíkův komeert. Jakojinýmměstům
českým, tak i našemu dostalo se vzácné příležitosti
poslechnouti hru Kubelíkcvu, jíš předcházela nejsvuč
nější reklama a nejchvalnější kritika i z úst němec
kých. V pravdě, S. Kubelík jest dokonalým mistrem
svého nástroje. Nejobtížnější arpegie a pasáše v ko
nečné kadenci Sauretova koncertu zahrál tak lehce
a jistě, jako dvojité fiegolety a krkolomné bravůrní
ozdůbky v Pagauiniově variaci na snglickou národní
bymnu. Svému bývalému professorovi zavděčil se, že
na jeho „fantasií na české písně“ ukázal téš vděku a
porozamění v přednesu. (Celkem řečeno: Kubelík ve
svých 19leteob svého věku stojí akatečně na vysokém
stupni technické vyspělosti a dejš Bůh, aby s něho
byl jednou drubý Ondříček. K výkonům Kobelíkovým
čestně se řadí hra mladistvého mistra Polivky na cello
Servaisova skladba mu poskytla dosti momentů, v
nichž dokásal dokonalé ovládání svého nástroje. Dráš
ďaneký varhaník Ed. Tregler jest českému a hlavně
pražskému obecenstvu jiš z let dřívějších znám jako
dovedný varhaník a dobrý církovní skladatel (Miesa
s. Vepceslai). Jeho hra po strámce technické dokonalá
a umělecká neměla však vždy ráz pravé církevní hry.
Sám ředitel Foereter vytýkal mu jako pražskému var
baníku nápadně vágnerovaký chromatiemue při pre
ladování. Ovšem hra jeho v úterním koncertě uchvá
tila všechny. — Ubecenstvo, jehož ohromné mnošetví
stěží mohlo divadio pojati, odměňovalo nentuchajícím

asaaloneným potleskem všechny tři umělce za jejíchskvostné výkony.
Ke zkouškámzpůsobilosti něltelské

u c k skušební kommiesi v Hradci Králové v období
květnovém přihlásilo se 26 kandidatů a kandidatek
pro školy měšťanské, 17 pro školy obecné, 4 z jazyka
německého pro školy měšťanské, 8 pro školy obecné,
2 z jaz. franconeského a 1 zejhry na housle. Zkoušky
vykonají se v tomto pořádku: od 1.—6. května pro
školy měšť. z odboru gramatickohistorického a příro
dovědeckého s mathematikon, od 8.—14. května pro
školy měšť. = odboru matbematicko-technického a pří
rodovědeckého = kreslením, dne 16. května s jazyka
německého a francouzského, dne 17.—20. května badon
zkoušky pro školy obecné.

Písemné zkoušky maturitní nac.k,
ústavu ku vzdělání učitelů v Hradci Králové budou
se konati dne 24.—27. května.

Úmrtí. Ve čtvrtek dne 20. dabna semřel
v Králové Hradci zasloužilý c. k. odborný učitel na
odpočinku, pan Jan Waeltr v 60. roce věku svého
po dlouhé a trapné nemoci. Tělesné pozůstatky svěč
nělého byly v neděli dne 23. dubna o půl 4. hodině
s domu smatka na Malém náměstí vyzdvičeny a po
vykonaných církevních obřadech na břbitově Pouchov
ském k věčnému spánku uloženy. Pohřbu se účastnili
četné přední osobnosti v městě našem. Zvěčnělý pan

gěborný učitel byl tchánem pana Al.Tomana a .t budiž jeho památce! — Dne 24. dubna zemřel
p. Ant. Pokorný, měšťan a mistr kominický v 64.
roce věku. Pohřben byl na hřbitově Pouchovakém ve
středu dne 20. dubne ve 3 hod. odp. — Po několika
leté trapné chorobě vnitřní semřel dne 42. dubna a
24. pochován byl rovněš na Pouchov Ant. Čeřov
ský, domovník v biskupské residenci.

Ústřední Hatice Školská žádázmašiě
všech, jimě byly zaslány sběrací listiny svatováciav
ského dara a kteří jich dosud neodredli, aby je co
nejdříve vrátili. 4000 listin dosud vráceno není — a
přece jiš před čtvrt rokem minule poslední lhůta.
Nejen, de tím zdržuje se zbytečně ukončení a komtre
lování sbírky této, ale upůsobnjí se Matici i unačné
výdaje, — kolik nevrácených listin, tolik písemných
upomínek — tedy vydání 80 al. A tumu Jze předejíti,
budon-li listiny vráceny v orčené době. Jmenovitě

čelné obecní úřady mají dosud jim zaslané listiny usebe. .



Kandidáti učitelství, kteříNe maturitěehtěli by vetoupiti do služeb Ústřední MaticeŠkol
aké, mohou své žádosti doložené posledním vysvědče
ním podati jiš nyní v kanceláři Ústřední Matice Škol
ské v Praze 417—I, e vysvědčení o vykonané skoušce
dospělosti poslati dodatečně. Plat matičních učitelů
te zkouškou dospělosti jest hned 500 ročně a bude
jích přijato sačátkem školního roku několik. Přednost
obdrží ti, kdož vykáší se nejlepším mat, vysvědčením.

Výstava prací žáků průmyslové
školy pokračovacív Hradel Králové
otevřena bude v neděli dne 30. dubna 1899 v budově
zdejších reslných škol ve 2. patře od 10 do 11 hodin
dopoledne a od 3 do 4 hodin odp. Udělování odměn
pilbým a hodným žákům této školy, jskož i rozdá
vánÍ vysvědčení konati se bude touš neděli o půl 13.
bodině dópolední tamtéš. Vstup volný. Výbor školní.

Vyhláška. (Berní inspektoráta berní úřady
v neděli neúřadují). Na základě výnosu ministerstva

"financí ze dne 35. března 1809, Č. 30.515 zavádí se
ro správu přímých daní [ instance u c. k. okresních

botmantn všeobecněnedělní klid. © tom se vědětivá s tím dokladem, že zmíněná apráva (berní in
torát) v neděli neúřaduje. Dále uvádí se ve vše
ou známost, že dle nařízení ministerstva financí

ze dne 33. března 1890, Č,68810 a 18098obsaženo
v čísle 66. říš. zák. n c. k. berničních úřadů od 11.
května 1899 počínaje, slušba vneděli též odpočívá a
še borniční úřady a pravidla v neděli uzavřeny badou.
U těchtoúřadů konf de'slůžba všedního dneod 8 do
13hodin dopolednea oď+ do 6 bodinodpolednea
ve svátek od 8 do 1%hodin dopoledne,kasorní složba
končí však -všedního dne o čté hodině od ledne, ve

. svátek o půl 13té hodině dopoledne; nebudou se tedy
„po zde vytknutém čase platy ani přijímati, ani vydá
vati. Výjimku tvoří neděle, na které případá výplata
sludného, aktivních neb pensijních požitků.

Zomoká živnosteuoská komise. Boka
1876. učiněn byl na sněmu království Českého návrh,

ah te sřídila zemská živnostenská komise, kteráměla býti poradním sborem semského výboru a v níž
měli členové jednati o potřebách malořemeslnictva a div
nostnictva. Návrhbyl učiněn, ale jako tak mnobý jiný
byl uložen v aktech a o joho provedeníse nikdo ne
staral. Při sněmovních volbách jevil lid velikou ne
spokojenost, protože se mu po leta dělaly jen sliby a
ve skutečnosti se páni poslanci o skutečnou práci ani
nepokoušeli. V roce 1897. měly býti říšské volby, a
proto hnuto na sněmu jak otáskou rakousko-nher
skóbo vyrovnání, od kterého větší vymoženosti očeká
vali semědělci, tak otáskon živnostenskou. Velké sje
sdy v Králové Hradci, v Č. Budějovicích atd. obíraly
ee otáskami živnostenskými, šivnostníci na nich vy
početli své potřeby a požedavky, páni poslanci slibo
vali znova, tak bylo roku 1806 pro říšské sněmovní
volby dobré animo učiněno, tyto dopadly pro vlád

dnoucí stranu také znamenitů, ale pak akce ve prospěch živnostníků opět uvázin. Jak málo jsme pokro
čili v plodné práci kupředu, toho nejlepším důkazem
jest, že od r. 1876 uplynulo celých 23 let a šivno
stenská komise není zřízena podnes,A naši šivnost
níci nemají věra času k ztracení, neboť hmotné jejich
postavení horší se každým dnem. Pochopitelno, že
fivnostníci byli následkem posavadní netečnosti a ne
hybnosti povolaných krahů nespokojeni, še počali po
slancům vyslovovati nedůvěra a povídati jim dc očí
velice nepříjemné věci. Pam poslanec J. Dolešal,
který k vůlisvelebení své hospody věnoval se raději
neplodným agitacím za příčinou postaverí Husova
pomníku v Lomnici, neměl ovšem času a nemé ostatně
ani vědomostí tolik, aby se staral o vymoženosti pro
jiné živnostníky a řemeslníky. Tito řekli mu proto
Bedávno v Semilech velice nepříjemné věci. Myslíme,
de nespokojenost a nouze šivnostnictva pohne konečně
pány poslance, aby sanechali zbytečných řečí a agi
tací, a věnovali se více než dosud plodné práci. Zem
ský výbor má skutečně dobrou vůli, aby zemské živ
nostenskákomisese utvořilaa aby podporovánajsouc
peněšitě od země, pečlivě se radila o všech návrsích
a prostředcích, které by k ulepšení stava řemesini
ckého a živnostenského vésti mobly. V zájmu giv
nostníků bylo by zajisté, aby živnostenská komise
měja co největší pravomoc. Místodršitel však jménem
vlády prohlásil, če tato chce, aby komise byla pouze
výpomocným sborem zemského výboru. Vlastní div
nostenská politika bude tak i na dále vyhrašena vládě,
což nás rozhodně neneplňuje radostí. V tomto pří
padě můžeme živnostnictva jen raditi, aby do zemské
Šivnostenské komise volilo jen rozvášné, skučené,
odborné vzdělané živnostníky, a nikoli řemeslné mluv
ky, kteří dovedon mlátit jen sláma a dělat jen ho
spodekou politiku. Vládě může imponovati jen vášná
práce odborných znalců a zkušených živnostníků a
nikoliv povídání politických mlarků Živnostníci mo
hli jiš posnati, še pv mnoho let pořád se jim jen ali
buje, ale de prospěšných věcí bylo pro živnostnictvo
velmi málo učiněno. Mesi šivnostníky jest mnoho
mužů, kteří viděli nejen rakouské země, ale kus ce
lého ověta. Takové muže tvůrčí a myslící, kteří vlastní
prací dokázali, že prospěšné a výnosné skutky vyko
naly, ty ať volí šivnostnictvo sa své rádce a protiv

ky a nikoli politické agitatory, kteří bývají z praa odetrašajícím příkladem, jak se hospodařití a
ve veřejnosti půmobíti nemá.

Školské Komise radí se právěo školském
návrhu dro Čelakovského pro národní menšiny. Dle
toboto návrhu má zemský školský fond platiti sa obce
vydrtování škol pro národní menšiny. Vady ná
vrhu toboto jsou, že obtěžuje příliš zemské finance a
pak že národním menšinám nepopřává náležšitéhovlivu
na jejich dkolství. Kdyby následkem vliva nějakého
nového chabrnsu Němci opanovali sněm a zemský
výbor, stali by se Němci úplnými pányškol ná
rodní menšiny. Návrh profesora Čelakovskéhohoví
německému justamentu, de oposiční Němci nemusí pla
tit na české školy místní české menšiny a tak vlastně
Česká menšina +e uráží, nepopřává zo jí vlivu na její

školu s menšina s6 stavípů koratelu semě. V L
porci je na př. 00 Čechů, kteří platí v Liberci daně.Dle návrhuprof. Čelakovskéhonemusí německé zastu
pitelstvo liberecké českou Zkolu vydržovati,ono má
ale práro ahrábnosti přirášky ch poplatníků s

věnovati je pak třeba na účele velkoněmecké, Za to
má se-země, tedy poplatníci celézemě atarati o školu
české šestitisicové menšiny a Češiliberečtí a Čechové
vůbec mají tedy na českou školu platit dvojnásobně.
Jak pravíme, návrh Čelskovského nepodporuje národní
hrdost. není spravedlivý ani svobodomyalný. Nédárno
jemo se přimlouvali rozhodně a obšírně za lepší návrh
dra Zátky, který ukládá kašdé národnosti, aby se o
své školství postarala sama a který ponechává českým
menšinám vliv na jejich školy. Dobře pravil vys. dp.
kanovník Krási, že návrh Zátkův se mu zamlouvá,
že týš je obdobně proveden již v Sasku, kde si jed
notlivá náboženská vyznáníplstí a spravují své škol
ství sama a chválí si toto zařízení, Návrh Zátkův
sabezpečoje nám Čechům vliv na naše obecné školství
za všech i těch nejnepříznivějších okolností, náveh
Zátkův spočívá na úplnérovnoprávnosti a rovnocen
nosti ů aNěmců, nestaví nás ani pod kuratelu
sni pod fakciosnost a divíme ae proto, že školská ko
tmise nevkala Zátkův školský návrh zároveň s návr
hem Čelakorakého v úvahu a poradu. Neučinils to
snad proto,že dr. Zátka zůstal ai vědy důsledným a
8 em? Pak tu „svobódomyslnost litujeme!

Není nad důslodnost Náred. Listů.
V eobotním odpoledníku přináší svobodomyslná hlá
sná trouba z pražské Marianské ulice správu, že sa
stratili čeští a slovanští biskupové a to prý proto,
de na sepsání biblické dějepravy vypsán byl konkurs
400 koran pouze pro německé a měšťanské národní
školy. Na uepsání katechismu v jasyku Českém. prý
čeští biskupové žádný konkars nevypsali. Ku podivu:
když vdp. Phdr. Ant. Skočdopole napsal výtečný če
ský katechismus, cachaly a trhaly jej Národní Listy
po několik Jet. A když zaveden v diecésí hradecké

„Oltář“, tu zahájil ooo oJaný ndžurnál sesvými odnožemi štvaniée proti české knize znova a
horoval pro katechismus rakonských biskupů. Kdo
chce viděti, ten vidí, še židům, protestantům a pra
voslavným z Nár. Listů jedná sc méně o katolický a
český katechismne, ale více o štvanice proti českým,
slovanským i všem biskupům v Rakónsku vůbec. Za
to. jsme se v N. L. nedočetli ani řádky proti staro
katolické slov. liturgii, kterou sepsali němečtí ataro
katoličtí biskupové a kněží. Národní Listy naopak i
české odpadlíky, kteří v dělání dajčnecionalismu a
Wolfy aSehůnerery, chválily.

Náchodětí výtršmíel odpykají namnoze
těškými šalářními tresty své činy, kterých se za bouří
náchodských dopustili. V Náchodě ae konala ve 190
bytech domovní problídka a v 76 bytech byly uale
seny věci z drancování pocházející. Počet zatčených
obnáší již daleko přes 100 a ve vyšetřování se ještě
stále pokračaje. Arnošt Vlček z Náchoda dostal pro
sločin veřejného násilí 2 roky a 8 postů, krejčovský
pomocník Aug. Meuzl a tovární dělník Josef Dax do
stali po 13 měsících a postech, jiní dostávají menší
tresty dle stopné svého provinění. V Náchodě je klid,
ale vře to v Hronově, Úpici, Huřicích. Továrníci nechtí
v Hronově s Úpici přidati než 89/,, protože prý si děl
nici vydělají týdně přes 80 kr. více než v Náchodě. Dél
níci jsou na židovské továrníky a vůbec na židy velice
podrášděni. Zprávy praž. časopisů o vraždě v Polné při
livaly másla do ohně a lid nechce věřit novým sprá
Vám, še by křesťanskou dívko byl zavraždil choro
myslný Janda neb jeho snámí, jak tomu nasvěděnje
pátrání prašeké policie, státního Pávladnictví z Praby
a s Kutné Hory. Lid dělnický na Náchodsku jest
patrně podněcován od cizých agitatorů a těško dnes
říci, zda li stávkující nedají se strhnouti k nerováš
nému činu. Jak dloubo mohou stávku vydržet, když
již dnes panuje v četných rodinách stávkojících bída?
Hojné menší dárky zabraňují sice největší nouzi, než
obyvatelstvo ei musí mnohé potřebné věci odepřít.
V oynější zlé době dělají některé rodiny, zvláště čle
nové katolických spolků a kněží mnoho dobrodiní,
leč, dárky, které na penězích a potravinách odjinud
dostávají, nestačí na zahnání veškeré té bídy. Stát
bude musit ačinit rozhodné kroky, aby stávka so od
stranila.

Zuřivý vůl. Říkává se, še splašenývůl je

velice obozpečný, ale rolníci říkávají, že splašenýbýk neb i vůl je mnohem nebezpečnější. Před koně,
když se prý někdo s něčím postaví, kůň se zarazí,
ale vůl žene se přese všecko dál. Takový vůl děsil
obyvatele osady Dolův okr. Skutečském a ty, kdo
se touto osadou vraceli ve středu 26. dubna z trhu
z Luže. Vůl na trhu koupený se aplašil a hoal se k
Dolům. Řítilse na služku jednoho rolníka z Mířetína,
a kdyš ta se uhnula, porazil k zemi rolníke, jenž jí
běšel na pomoc. Lidí sběhlo se mnoho a klacky, bo
lemi, ale všickni musili bledat útočiště v potoku nebo
na stromech. Jeden hlas šel: Nic platno, musí být zabit.
Ale jak. Přinesený ručnice. Asi 14 ran do něho vy
páleno, ale vůl běhal jako dřív, ba ještě zuřivěji. Vo
jenský bodák vrazili do něho, milý vůl běhal s bo
dákem jako bez něho, Již nevěděli málem, co mají s
ním dělat. Ještě že v Dolích jsou úzké rokle; do jedné
takové rokle vůl zaběhl, že nemohl tak volně zařit,

jb dřív, tu jeden hrdina seskočils plota a na pří
nm místě jej omráčil sekerou a jiný dílo nožem

Za živa pohřbena. Děsnázprávadochází
z Hlavnice v okresu tarnovském. Před několika dny
byla tam pochována tvletá zedníkova dcera Novákova
2 Leanova. Hrobař kopal sáby po tomto pohřbu vedle
hrob a slyšel = hrobu Novákové stenání. I. oznámil
věc farnímu úřada. Byl pak povolán lékař a komiso
s mrtvola vyhrobána s rakov otevřena. Ta se able
dalo strašné divadlo. Šaty na dívos byly rostrhány,
obličej skrvácený, dívka lešela na boku. Kdyš byla
vykopána, byla již nalezena skutečně mrtvou. Toto
hrosné noštěstí, jak se všeobecně tvrdí, atalo 60 sa
nedbáním problídkyze strany obvodního lékaře. Zpráva
o tomto brosném a prokázaném případu pochorání
zdánlivě mrtvé způsobila v celém kraji veliký poplach
s rozhořčení.

Zoč ké besedy v Bělší. Pode
psaný výbor , Besedy“ vzhledem k nespráv

nému tvrzení ve článku „Občan Jan Janeký“ ové
řejněném v č. 16. „Obnovy“ žádá za uveřejnění této
opravy, opíraje se o ustanovení $ 19. tisk. zákona,
„Pravda není, že „Čtenářská Beseda“ zařízena byla
na obecní útraty; pravda jest, že nepatrné útraty, se
založením spojené zapraveny byly z psněz spolkových,
jek i z kaihy protokolové vyavíté.“ V Bělči, dne 19.
dubna 1899. Za „Čtenářekou Beseda“ v Bělči. Josef
Janský, přeoseda Jos. Ferbas, pokladník,

Bančna mrtvicí. Při pohřbupana A. Po
korného byla choť váženého mydláře pana Jelínka a
nestra p. řídícího učitele z Černilova atíšena záchra
tem mozkové mrtvice, který se opakoval. Těžce ne
mocná paní byla dopravena domů. Paní Jelínkové
dařilo se ve čtvrtek sice lépe, ale následkem tragické
této události byl zármutek příbuzenstva rodiny Po
korných tím větší.

Krajský soud v Trutmově. Komisepro
sřísení nových soudů pokrašuje ve svém jednání. Zná
mo, jakou bouři vyvolali r. 1890 mladočeští poslanci,
když vláda Tasova navrhovala zřízení okresního
sondu v Teplici a krajského soudn v Trutnově. Sta
ročeští poslanci byli vykřičení jako zrádci a parceláři
země, proti Staročechům a šlechtě agitováno tak, že
Staročeši, kteří Němcům chtěli učiniti jen ústapek za
ústupek, připraveni byli o důvěru lidu a posléze též
o mandáty. V tehdejší ráži podali mladočeští poslanci
návrh, aby ministr Schónborn dán byl do obža oby

pro vů návrh, aříditi v Teplici okresní soud ya v nich poslanci mladočeští se však změnili. Kdyš
týš ministr Schůnborn zřídil okresní ryze německý
soud v Teplicí, ani nepípli, a ačkoli dnes Němci ©
ústapcích, kukterým r. 1890 v ponktacích byli ochot
ni, nechtějí ani slyšet, jsou jim dnes mladočeští po
slanci vesměs po vůli a zpravodajem pro zřízení kraj
ského soudu v Teplici je dnes p. dr. Bedřich Pacák
a mladočeští poslanci přijímají jednohlasně návrh,
aby zřízen byl krajský soud v Tratnově. Tak se časy
mění, že člověk povoluje po letech zdarma, za co
před lety mohl dostat závažné výhody!

Hěstekámemoc.pokladnavHradel
Králové odbývá v neděli dne 30. dubna 1890 0
půl 2. hod. odpoledne řádnvu valnou hromadu v míst
nostech Živnostensko-čtenářské jednoty s tímto pro
gramem: 1. Zpráva jednatele. 2. Zpráva pokladníka,
3. Zpráva rovisorů účtů. 4. Volné návrhy.

Bivadle ve dvoraně „Adalbortina“,
K závěrku divadelní saisony pořádá jednota katolic
kých tovaryšů v Hradci Král. v neděli dne 30. dubna
b. r. divadelní předatavení „Pan etrejček“. Voselohra
od R. Benedixe ve 3 dějstvích. Začátek v 8 hod. večer.
Konec o 10. hodině. Ceny míst jsou stejně nízké jako
ve spolkové místnosti. Lístky na sedadla lze obdržeti
v den představení po celý den ve veřejné čítárně v
„Adalbertina“.

Úmrtí. V Kutné Hořezemřel+ pondělí v Pánu

p F. Brabec, švakr nejdůst. pana biskupa Edvardaana Nep. Brynycha, peneionovaný oficiál výpomoc
ných úřadů u c. k. eoudu. Zvěčnělý těšil se pro opřímnon
a ušlechtilou svou povabu úctě a vážnosti jak pánů
úředníků c. k. kutnohorekého krejekého soudu, tak
nejčetnéjších kruhů měšťanských. V loni odebral se
na sasloužený odpočinek, leč užil ho na mále. Baudiš
mu odpočinutí věčné!

přítel českého národa
zemřel ráno dne 20. dubna.

„Jsem přesvěučen, že národu a královetví českému
posléze ue přece dostane, co mu náleží“. Tato slova
pravil zvěčnělý náš přítel na zemské jabilejní výstavě
v Praze. Paměť jeho budiž požebnána! Dr. František
Ladislav Rieger, starý vůdce národa vyzývá český lid,
aby byl památce hrab. Hohenwarta vděčen, poněvadž
v zesnulém ztratil velikého přítele.

Zvěsti z východních Čech.
Z Bosle m. L. Dne 21. dabna t. r. byla

v Rosicích generální visitace spojená s udělováním
ev. biřmování. Nedbajíc přemlouvání a vyhrožování
jistých lidiček, vzdor velikému dešti přivítala farnost
rosická svého arcipastýře velmi okázale a důstojně.
Nejd. p. bisknp vyjel z Pardabic v 7 hodin ráno.
Na hranicích kolstary přivítán byl bauderiem 38.
jezdců, jehož velitelem byl p. Václav Hynek, rolník

s Trnové, jenž J. B Milost vítal, a praporečnítem D.J. Radouš, rolník z Rybitví. Banderinm, jemuž před
cházela hudba rosická, doprovodilo Jeho Milost až
do Rosic a odpoledne zase zpět do Pardubic na dě
kanství. — V Trnové u překrásné slarobrány uvítán

byl p. biskup obecnímzastapitelstvem S starostyp. Josefa Vavřiny a školačkou Mařenkoau Horákovou
s Ohraženic, která podala ndp. biskupovi svěží kytici,
načež slovy vzletnými a tklivými vítel Jeho B. Milost
řídící učitel obraženický p. Karel Horák, Dojemná
slova p. řídícího vyloudila mnohou slzu z očí četného
zástupu, jenš se k uvítání vznešeného a milovaného
hosta dostavil. Při zvaka hudby ubíral se četný prů
vod, k němuž se v Trnové připojil sbor rosických ha

ničů, do Rosic, kdež u nádraží k průvodu se„pBřepojiičetní členové dělnického spolku „Palacký“ v Rosicích,
mající v čele svého předeedu pana Říhu. — Velik

vod stanul konečně u první elavobrány ve Starý
Řosicích, kdež jménem všech přifařenýchobcí přespol

ních uvítal u přítomnosti přespolních pp. starostůnejdůst. p. biskupa všeobecně vážený starosta ohra
ženický p. J. Grunt. Jménem katolíků obce Rosic vítal
nejd. pána rolník rosický p. Jan Pětivoký, načež jmé
nem šactra kolatorního přednesla uvítání žačka 3. tř,
rosichó Marie Bažantova a M. Kmoníčkova, dceruška

. řídícího učitele z Rosic podala Jeho Milosti krásnou
Kytici. U drahé elavobrány u kostela jménem dospě

P bifmovanců vítala jeho B. Milost slečna Žofovu a slečna Růčena Houtovapodala opět pěknou



kytici. — Posléze uvítána

kod) M tomu bylapřevsprostraaní. r
plan lidu vítejícího. Když ne vo faře do olrkovních
rouch ustrojil, abíral se nejd. p. biskup poboku. kn

novníka vys. důst. g Dra. Jana Soukupa a osremonáře důst. p. Jos. Novotného, provásen jse seměpan
m zádušním komisařem p. Eugenem

veled. pány: vikariátním

Hickjm notářem A Váci. Kudrnou, farářem Lénským,p. Váci.Sálem, kaplanem bohdanečským Čečetkou a
tamním katechotou Klenkou a kaplanem králo-měste
ckým Josefem Kašparem do chrámo Páně. Na kůru
přesně dle ritnálu zpívána byle entifona: „Ecce sa
cerdos megnue“. Po evangelium při mši sv. přednesl
nejd. p. biskup překrásnou přesvědčující řeč, kteráš
sa hlubokého ticha vyslechnuta a větípena do erdcí
zástupu, do posledního koutku chrám Páněnaplňu
jícího, že samy školní dítky při následující na to
zkoušce náboženské obsshté řeči i s četnými citáty
a Písma k daným otázkám hbitě s« dopodrobna zod
povídaly. Větší část lidí nevešla se do kostelaa dlela

při tnši sv. v dešti„před kostelem aneb v blízké školese ukryla. O půl jedné hodině po ukončeném adílení
av. biřmování, k němuš se dostavilo něco přes 500
bifmovanců děkoval Jeho B. Milosti sa všechny bířmo
wance žák 3. třídy rosické Joa. Chlumecký. Ve4 hod.
odpoledne opouštěl nejdůst. p.vísitátor Rosice, ubí
raja s zase do Pardubic. Hodba rosická, abor hasič
ský a četní zástupové doprovodili Jeho Milost aš sa
nádraží rosické a banderium ještě četnější než ráno
bylo, ze všech osmi obcí farnosti až k děkanství par
dubickému. Na zpáteční cestě sestavilo se banderinm
na náměstí v Pardubicích do řady, kamš v malé chvílí

živábilo veliký dav.. pardubického obecenstva. Po

Krátkém oddechu navrátili se všichoi bauderistékdo svých domovů. — Den před visitací obcházel jeden
oavícenec obce farnosti rosické a přemlouval všude,
aby nikdo nejd, p. biskupa novítal, zvláště pak zra
oval, aby nikdo na banderinm nejezdil. Agitace ta
však měla zcela opáčný výsledek, neboť účastenetví
až na obecní zastupitelstvo rosické bylo všeobecné.
Kdyš se v Bosicích den před sv. biřmováním členové
hasičského sboru usnesli zdrcující většinou, še sbor
nejdůst. p. biskupa vítati bude, tři náčelníci toho
ebora slošili ihned své hodnosti i členství, Dětinské
jejich jednání budí útrpnost. Sbor pod velením p. Jos.

Rosůlka v očn 18 členů ukásal avé pevné katolickésmýšlení. Vítalsvého biskupa a politických agitatorů
si nevšímal. V Rosivích nastalo konečně rozlišování
duchů a ukázalo se, že náš katolický lid v rozhodném
okamžiku víra svou nezapře a že těch několik štváčů
velmi málo přivrženců má.

Z Dražkovie. Dne 35. t. m. bylo pro naši
obec dnem slávy a dnem radosti; Den ten sajisté sa

bude hluboko v srdcích všech nyní žijících oby
vatel této starobylé obce — o dni tom ještě dlouhá
léta vypravovati budou mnozí potomkům svým. Za
vítal totiž toho dne Jeho bisk, Milost Ed. J. Brynych
k nám, aby uděloval avátosť sv. biřmování v našem

farním chráma Páně v Mikulovicích a aby H té příležitosti posvětil překrásný mohutný kříž. Tentokříž
zbudován na místě kříže starého, dřevěnéhonákladem
obce v úhrnné sumě aa 1.200 sl. od akademického
sochaře p. Suchardy z Nově Paky v pravdě umě

lecky. k záhy po poledni proudily davy lidu obcínaší, a
došel velkolepý do tisíců čítající průvod školních dítek,
čtyř hasičských sborů 8 bndbou a věřících do obce
naší, aby uvítal svého vrchního pastýře. Jeho bisk.
Milost přijel způsobem slavnostním z Třebosic, kde
udílel sv. biřmování, provázen jsa napřed banderiem
30 členůmz celé farní osady Mikolovické vedeným
p. Fr. Hebkým rolníkem z Vostřešan. Dále doprovo
dili Najd. Pána mnozí duchovní a okr. staroata

ardabický p. Markalons i vojtovníkomisařp.

Po v povozech. V Dražkovicích uvítal Jehobisk. Milosť nejprvé pan vikář Střebský, po té před
etavil pp. starosty všech přifařenýchobcí Mikulovic,
Ostřešan, Dražkovic, Medlešic, Taněchod i Blata,
jménem jichž uvítal Jeho Milostp. starosta Zelinka
z Mikulovic. Jménem přítomných hasičských sborů
vítal p. Mádlo, starosta z Medlešic. Jaa uvítán téš
drůžičkou, která Jeho Bisk. Milosti podala akrostnou
kytici jménem dítek a požádán p. Topičem, sta
rostou Dražkovic jménem celé obce o milostivé posvě
cení Božích muk, promluvil p. bisk. srdečnou, povzbu
zující promlnvu, v níž vybísel ku věrnosti ku kříži a
k Pánu Ješídi a posvětilslavnostně tento skvostný

átník celé naší obce. Po té průvod ubíral se zpět
o chrámu Mikulovického, kde konal p. biskup mo

dlitby za zemřelé a drahý den udílel svátost av. biř

mování. Odpoledne opět jsa provázenčetným banderiem odejel doChrasti tanechav tn v srdcích všech
dobrých katolických obyvatel milou upomínkou, jakož
i přesvědčení, če všecka podezřívání a potupy Jebo
bisk. Miloati jsou ae strany nevěrců úplně vymyšleny
a tudíž nespravedlivý. Přes všechny jejich, se strany

protestantů německých živené snahy potupiti lidového,ského spisovatele a lidumilaého biskupa, ten lid
český vidí svého pravého přítelea všude ukazoje svou
lásku a zbožnost. Lež padá — pravda vítězít

Z Jaroměře. Velikárodinná tragedie ode
hrála se zde v noci dne 32, t. m. Manželka hostin
akého p. Lud. Jindry trpěla souchotinami a nějaký
čas choromyslností. Musila asi býti pronásledována
ideou strašnou, neboť zmíněné noci uchopila revolver,
apícího manžele zastřelila, pak vyběhla ven a tam
zastřelila sama sebe. Jediné jejich dítě sachránila
v onom zmatku jediná svědkyně onoho krvavého dra
metu — vlastní babička. Nešťastní manželé byli po
chováni v pondělí dne %4, t. m. odpol. sa ohromné
účasti obecenstva. =

Ze Zbraslavice. Jak oznámenobylo v den
ních listech, dostala se zálešitost mašebo okresního
soudu do rakou p. poslance Dostála. Donfáme, že
bude jím odporučena jako velmi natma. Jenom kdyby
uš to bylo. Slibujeme si od toho pro město velmi
mnoho. Překvapení smutnó přináší nám zpráva, še
těžko to půjde s nově zařizovanými okr. zastupitel
atvími, kterážto předloha má málo vyhlidekna usku
tečnění. Obce prý se tomu vzpírají, aby přiděleny byly
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dubna t. r. — Všem četným příchozímdoporučujeme
návštěvu sousedníkruhové cibelny p. Fr. Komárka,
kdež vystaveny jsou kosti zubra, nosororodce,

soba. Kosti tyto

Z Čáslavi. (Ve zoamenízábav). Žijemeve
snamení zábav. „Pytelse s nimi srovmarostrhl. Di
vadlo- národníhv dělnictva, divadlo nymbarských hostů,
koncert hudební jedamty, koncert českých židů vo
prospěch fondu nové synagogy. chystaný koncert Ks
belíkáv, akademie stadenteké, přednaška Vrázove o
kdovívo ještěa ktomupluszábavtěchnižších
vrstev a pak se řekne, šo je zle. Houbes jo zle, když
všecky místnosti vždycky jsou plny k umačkůní.Páni
výboři se smějí a mnou si radostně ruce. Přejeme
jim toho přejeme toho i tém po zábavách tak lační
eím pánům a dámám, Jen kdyš s tobo má dobrá s
česká věc prospěch, kdyš se prohloubí duševní obzor
přítomných, vebo v deši vyvotají se nové myšleaky,
city a záchvěvy. Jeu kdyby to teké vědyckybylo.
Nechreme se pouštěti do rozebírání jednotlivých zábav,
nechceme kritisovati, Bozčařejí hladinu naší společ
nosti dosti samy. Aspoň kdyš žádná jiná ne hlouběji
ta českožidovaká .e prospěch atarby sinagogy roz
brásdila ji do snačné hloubl. Mnozi se divili páramué,
že v „bnultské“ Čáslavi nalazli ne křesťané, kteří šli
židům, pardon „českým“ přiepívati vstupným na 87
negogu. Nám, kteří se do víru sdejšího tivota dí
váme, bylo zase ku podiva toho divení. Zaámewé...!

Nechanle. Pod tímto nadpisem přinesli
jste jiš v Obnově zajímavou správu, a i v Rati

bora byloposvícenona náčelníky okresu Nechanické
ho. Dnes nemeškáme uveřejviti správu další, která
snad otevře poněkud alespoň oči těm, kteří neměli
dosnd přílešitosti o záležitostech okrezních se poučiti.
Jak dlouho budou ještě poplatníci okresu Nechani
ckého snášeti diktaturu p. Antonína Teichmana se
Sobětuše, a jak dlouho nechají se ještě od něho
využitkovati? Co jest příčinou, že oboje tak dlouho
mlčky trpí? V první řadě jest to netečnost poplatní
ků, že ai činnosti okresního zastupitelatva, hlavně
však výboru nevšimají, tiše jen platí a stále mlčí. Za
drahé jest to u těch poplatníků, kteří do veřejných
funkcí voleni jsou, s před mstou jmenovaného
pána. Rolníci, poplatníci okresu Nechanického protřete
si jednou jiš důkladně zrak, pohledněte ne tu jeho
činnost a rcete všichni jako jeden muž: „Až potud
vedl slovo p. A. Teichman a syní postavíme 60 na
vlastní nohy s budeme říditi záležitostí veřejné na
mostatně!“ Povašte pánové, že při nastoupení činnosti
nynějšího zastupitelatva přejalo toto od odstupujícího
zastupitelstva, jehož staroston byl J. O. pan hradě
s Harrachů a náměstkemp. Josef Berger mlynář
z Bohbárny— 1200 sl. přebytku, še do té doby vy
bírána byla 14 prou. okresní přiráška, a £ výnosu
její stavěny byly hojně silnice « mosty. Silnice byly
v nejlepším pořádku. Ze to hospodářství nynějšího za
stapitelstva, které si přičiněním p. Teichmana a jeho
rádce p. okresního tajemníka Vančury prodlužilo úřa
dování ze 3 na 7 roků, stoupla přsráška okremí
na 369, a „nahospodařeno“ přes 40.000 zl
dluhů!l! Silnice na Nechanickujsou v tak dalost
ném stavu, še rychle po nich jeti nemožno a za něš
se poplatníci musí styděti. Cena štěrku stoupla kar
tely, na výši dvojnásobnou proti ceně dřívější, štěrk
přijímá se blátivý, drobný a sice jen z ohledů na
udržení přáteletví, a budiž to přímo řečeno, z ohle
dů osobních. Štěrk Žamberecký přijímá se po
vrchní, měkký, který na nilnicích jen bláto působí.
To děje se proto, že okres bývá velkostatku Žambere
ckému přes 17 000 zl. ročně dlužen, jemuž úroky ne
platí a proto musí se spokojit s kamenem, jaký jest
poslán a který by nikdo jiný nekoupil. V jiných okre
sích jest neslýcháno, aby tatáž osoba stavbu silnic
zadávala, prováděla a pak tytéž eilnice do správy
okresu přijímala. Takový šlendrián jest možný jen na
Nechanicku. Diety pp. členů výbora jsou vzdor neutě
šeným poměrům okresním čím dále vyšší. P. Teich
man přijal na dietách v 1898 roku 18 zl. 60 kr., v
1696 r. 177 sl. 60 kr., v 1897 r. 201 al. 00 kr, v
1898 r. na 3250sl., tedy za 4 leta přes 800 al., čili
ročně přes 300 zi. To je jiš dobrý výměnek — ostatní
p. členoé výboru o něco méně přijali. Zemský výbor
uznal, že nenáleží jim účtovati diety za schůze apo
deli prot> proti rozhodnutí stížnost ku správ. soudu,
kterouš vzniklo jim přes 90 sl. výloh. Na to odhla
sovalivokr.výboru,abyjimobnosfenokresna
hradil. Jediný člen okr. výboru,p. Th. Matějovský,
se proti tomu ohradil a podalproti rozbodautí tomu

stížnost. Páni A. Teichman a věrní jehospolečnícivládnou nyní okresem, a říká se jim výměnický vý
bor, neboť p. starosta nehlasuje a p. Matějovský jest
všdy v menšině. Ten nevychází ze stížností, bájí stít
nostmi zájem okresu a přece mu nenapadlo žádati,
aby mu je okres zaplatil. To mohou činit jen uvedení
tH j. Kam to s okresem přivedete, když všichni
poplatníci mlěíte? S hospodářstvím tímto nejsou již
epokojeni ani členové mastapitelstva, neboť všichní
jeho členové poctiví a nestranní přišli k tomu soznání,

ženk) déleúonentí v zastupitelstvaa bájiti smyo nepřísluší,ževypršelajiš 3 jejic
doba volební a také es jia okůrepřerěněne A na
dea 10. t. m. položené nesúčasiníli a nesúčastní 00
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Harrach včele okresu, platili přiráška 14
dožto nyní za vlády dobrodinos s lídumíla p. Teich

mana platiti musí 30 proc. s že má okresjím nahe

spodařených pře 40.000 aj. dluhů. Cifry tyto mluví ©a ty p. A. Teichmannesmaše ani nevymlaví. Pan
Teichman a p. Honc se St. Nechanic problásili sice
že nebudelí v záložně voleno dle jich přání, še s0
členství vzdají; nezvítěsi-li, nevzdali 6e dosud a dá.
se mysloti, že slovu svému nedostojí. Jsou tedy ne
důslední a proto nyní umiňte sl varovati se jich,

hrát .. poslouchali jích láivýchvýkladůanávrkůaby posnali, usnána a pochopenajest u Vás
ich činnost. Lde-li Vámněkterý, |sakřikněte ho v čas.
nite-li tak, zbavíte okres škůdců, nestane klid a

hos; ství v okresu. Nebojte se jich msty,
neboťod nich nezávicíte. Oni jsoa odvislí od Vás a ne
Vy od nich. To a pak uvedená stíšnost p. Th. Matě
jovského, která by mohla vyvolati rozpuštění okres.
zastupitelstva, donntilo tajemníka Vapčuru, de
bil na stášoratele, aby stížnost proti okres. volbám
odvolali. Nyní však jde okr. tejemníku Vančarovi o
velice důležitou věc. Bád by so totiž pometil p. Th.
Matějovakému, aby do nového okr výbora nebyl vo
len a tu jest prý ochoten obětovati i svého mistra A.
Teichmana. Snaží se všemožně vám i jeho pomocaíci,
aby do nového okr. výboru nebyl volen p. Th. Mat
jovský ani A. Teichman. Podeařelé jsou cesty jeho po
okolních vesnicích, které podniká de svými přivrženci.
V neděli byl u. př. ve Lhotě. Nově svolení členové
zastupitelstva ma na tento lep nesednou, neboť mají

přesvědčení, de ze všech 18ti pouze 2 by pro Ant.eichmana blasovali, ktešto maproti tomu všichni
uznávají, še p. Th. Matějovského, který jest zkušený
autonomista, jest v okr. výboru zapotřebí. — Z toho
tedy patrno, še A. Teiohman a spol. v okresu Necha

nickém dopracoval, ge posta ee nyní poplatnícinau

„ee

vlastní nohy a říditi sálešitosti okresní1 spol
kové samostatně, ku blahu okresu a ku u
poplatnictva.

Z Podvysecka. Letošní lcentování býků
počne v měsíci květnu a na hospodářích jest, aby
nezanedbali táto příležitostí. Konati se bode 2. května
v Boře Kutné, Hořanech, Bylsnech, Malině, Přítove,
Hlízově. 4. května v Perštojnici, Puchři, Třebesicich,
Neškardicích, Církvici o «v. Jakubě. G, května ve sv.
Mikuláši, Habrkovicich, Kobylnici, Lišicích, Bernar
dově, Záboří, av. Kateřině a Nov, Dvorech. 8. května
v Sachdole, Bořticíoh, Dobření, Malenovicích, Solo
piskách, Tuchoticích, Karlově, Roztěři. 10. května v
Miskovicích, Mezholezech, Vidících, Roskolši, Malo
dorě, Bykáni, Poličanech. 12. května v Křeseticích,
Bykáoci, Chlístovicích, Ohroustkově, Zdeslavicích,
Všesokéch, Vernýšově, Mileticích, Košicích, Poláuce.
15. května v Týništi, Bahně, Předbořicích, Černinách,
Štípoklasech, Zbraslavicích, Hetlině, Skalici, Červ, Ja
novicích, Vilimovicích, Opatovicích. 17. května v Chrá
stu, Oamoníně, Paběnicích, Oajazdci, Senetíně, Petro
vlcích, Koraticích, Březové a Krupé,

Ze Svinárek u Hradce Králové.
V obci naší přednášel předešlou neděli dp. Dr. Fr.
Beyl „O původu člověka s hlediska přírodního s ná
Loženského. Přednášky této vedle členů místní av.
Josefské jednoty aúčastnílo se hojnost posluchačů
z blízkého okolí, kteří všichni s šivým zájmem na
slouchali poučnému výkladu, jenš potíral pomatené
násory různých nedonků o původu člověka a obhajo
val úspěšně učení církve katolické. Na brzkou před
nášku se opět těšíme. Zdeř Bůh!

Z Pepevie. Z obce naší nedostala se dosud
na veřejnost ni jediná zpráva, coš vypadá tak, jako
by u nás vše. v nejlepším pořádkubylo. Máme sice
starostu, Antonína Jedličku, již po více období ku
podnětu p. A. Teichmana se Sobětaše voleného, který
však vzdor tolikaleté zkušenosti stává so čím dále
nepořádnějším. Sl. c. k.;okr. hejtmanatví, sl. o. k. berní
úřad ani el. okr. saetupitelstvo nemůde od něho do
čekati so žádného vyřízení. P. atarosta úřaduje podle
svého, kdy a jak se mn zalíbí. Urgence nepomáhají.
Bůzné volby provádějí se tn dle zvláštní šablony, vy
nálesu to p. s a jeho šrakra, jak se to těmto
hodí do krámu. Tak na př. velkostatkáře a virilistu
p. Ant. Kadečka do seznamu volebního nezanese. Ku
volbě výbora ho neporolá, ale když schází mu hlas,

pole honem pro p. Ant. Kadečku, aby přišel jej voiti; nezaručí-li se tento, že p. starosta opětvoliti bu
de, řekne starosta p. Kadečkovi: nemohu Váspřipustiti
ku volbě, ješto nomáte doplacené obecní přirášky. Při
tom ozve se některý člen obecního výboru řka: Pane
starosto, dle toho neměl byste právo voliti Vy sám
ani maohý z nás ostatních, neboť nemáme při
rášky saplscené. Na to odpoví p. starosta: „Tojest
moje věc, koho ku volbě chci připustiti“. Ťo je ta
naše „svobodomnyslná“ opráva. Doufejme če | u nás
jednou jid poplatníci přijdou k lepšímu náhledu a

budou hledět svoliti si starostu nestranného.
Z Oubislavie u NovéPaky. Dra roky to

ma jid, 00 zaslána byla ul. c. k. ředitelství vní
mav žádost opatřená podpisy všech úřadů,
obchodníků i řemeslníků v našem obrodě poštovním
a prosbou, by místo dosavádní donášky ob den, do

chásel ovní posel k mámkalí den. Osnačenovíce důvodů, s nichž nutnost každodenní docbásky

vv patrně. Jaké však stalo ee vyřízení dádosti, do dnes nevíme — tolik víme jen, če poměr ten
ještě se zhoršil. Od nového roku zaveden byl totiš
nedělní klid na poště, » čímš ovéem úplně soublasíme,

ale tím stalose, do knám nynípoštovní Ido
chází pouzetříkrátoza týden ato vpondělí,ve stře



někde'vBosnědostanouji dřívenešlimy,kteří
j vzdálení dráhou dvě hodiny od sídla „Obnovy“.

odobně jest to a novinami, které jí denně;
vpondělíse tobo nahromadícelá halda,atak ode
bírání nějakých časopisů nemá žádnou cenu, jelikož

důležité vy jest již dávno alyšeti, než noviny
přijdou. Velmitrapný jest případ,který se dosti ča

sto © e akterý /nám eh Hěinu k)těm

to im. Dos A PohB hony nartní. vněmějeme by na pobřeb,který se konal ve stře

ju o 10. dopo!. ve veznici */, hodiny vzdálené.poštovní razítko ukasuje, bylo jiš v pondělí
která jest hodinkuod ud vedklená psaní

to obdrželi jeme ve středu v poledne, tedvsrov
mepo fenuse. Ptáme se: „mohlo by at. c. k- ředitel

poštovní něiniti v té příčiněšádoucí opravu?“
Chradies. J. B. Milost adělovalv městě

mašem od úterka svátost biřmování více neš 6000 biř
morancům. Při svém příjezdus Chrasti byl doprová
sea velkolepýmrolnickým banderiem. V městě uvítán

l slavně starostou p. Klimešem, městskou radou,
Ím zastapitelstvem, zástupci úřadů, professory,

učitelstvom a dáky všech škol. Přivítání bylo demon
strativní a bylo odpovědí přeluučekým a pardubickým
z tábora protikatolického. Vlastenecká Chrudim aká
sala ce býti jako všdy rozbodně vlasteneckou a če
shon. Pardubičtí radi vetarání a nejnovější je
jich spojenci, kteří se k vůliveteránům vali na
na radikálníšorfšice v červených košilích, mohou se
vsíti sa nos.

Z Pražského Předměstí. Obecnísastu
pitelstvo konalo včera výborovou schůzi, aby pojed
Balo o přípisu parkmistrovakého úřadu v Hradci Král.,
který setá obecní sastapitelatvo, zda-li by Prašské

čatí, r. 1869 od Králové Hradce odloučené, spo
jilo ob sase u městem v jednu obec, která by pak čí

tala přes 10.000 obyraie ů, takáe by státní úředníci, professoři a učitelé postoupili do vyšších tříd
platebních, še by tím více peněs do obce přišlo a též
obecenstvo by více vydělalo. Debatta byla velice živá,
konečné uznáno. de města Králové ci 60 musí
dáti alošná, odůvodněná odpověď, a poněradě o této
otázce dosud seriosně a důkladně se nejednalo, odro
čeno jednání o přípisu královéhradeckého purkmistrov
ského úřadu až do příští schůse. V téše schůzi pro
hlásil p. starosta Holub neodvolatelnou svou resignaci
na úřed atarostenský. Pražské Předměstí spotřebovalo
sa krátké své samosprávy mnoho starostů. Resignaci
páně Holubovu nepřijalo, protože neuanalo k toma
žádné příčiny.

Ý Hořicích vypnkla stávka dělnická. Na
1, máj, lásky čas, umámevelice neutěšené vyhlídky.

Z Trmavy u Nechanle. V jiných okře
ních enaší se strášcové samosprávy, aby volby do
okresního a obecního zastapitelstva konaly se přesně
a správně, n nás tak svaní svatí duchové samosprá
našeptávají naopak svým stranníkům, jak by bylo Ise
sestaviti volební weznamy tek, aby 00 nejvíce voličů
© uvé volební právo přišlo. Nejpohodlnější prostředek
sbaviti se v obci nepohodlných odpůrců jest, nepřed
pisovati a nevybírati od voličů obecní přirážky a pak
je sbaviti práva volebního. Vůči avým stranníkům
nesmí platiti stejná přísnost,tu se měří jiným lok
tam. Pan starosta a Trnavyagitoval velice pro p. ta
jemníka Vančura, aby byl zvolen za řiditele Občanské
záložny v Nechanicích. Za to se mn dostalo mnoho
rad a pokynů z Nechanic pro obecní volbu v Trnavé.
Tak ve třetím abora volil starosta p. Václav Kohout
na plaon moc Barb. Wolfové, v které tato odvolávale
plnou moc, kterou prý dala panu Jos. Blažkovi Ten
ale od ní plnomocenství k volbě nedostal, neboť ho
dostal p. Fr. Souček č. 21. z Trnavy, v němě bylo
doloženo, aby při volbě jako neplatné zamítnuto bylo
kašdé jiné plnomocenství, které by se od Barbory
Wolfové objevilo. Neplatný blae ale přijat, kdešto
jetný byl zamítnut. PanFr. Souček truhlář « Prah3

dal k volbám plnomocenství erému otci; toto bylo,
ale jako neplatné zamítnuto, poněvadá prý v plnomo
canatví, udáno nebylo, v kterém sboru p. Souček volí,
V prvním sbora ale bylo zamítnuto plnomocenství od
p. J. Česáka z Kuklen, dané panu Josefovi Kontníkovi
s Trnavy, poněvadž tam bylo připsáno, že platí pro
první sbor. Ze strany pana starosty volil docela ne
majetný Jan Kohout na plnomocenství Anny Podra
zilové. Od Fr. Součka nebyl hlas přijat, protože je
nemajetný. Strana pana starosty neprávem oposiční
stranu zkrátila v 3. sboru o dva hlasy, které právě
rozbodovaly. Také v prvním abora usiloval p. sta
rosta Václav Kohout všemožně o vítězství, šena i děti,

lakaly a prosily, přátelé agitovali, ale při rovnosti
Blasň rosbodly losy proti němu. Proti rolbě v III.
sboru podán protest a občané doufají, še nesprávná
volba bude zrušena a vypíše se nová. Při obecní volbě
v Trnavě bylo by mnoho voličů o volební právo přišlo,
kdyby za ně ještě v čas přímo u místní školní

y v Babicích nebyl zaplatil p. Josef Beneš obecní
přirážky. Takové poměry jeou u nás na Nechanicku.

Páni Jamští v Bělči utrpěli po slavném
výprasku při rolbě do okr, zastupitelstva a okresního

výbora novou porážku při nedělní volbě do okr. ho
spodářeké záložny v Třebechovicích. Pan Ladislav

i

Za pokladníka byl přesvelikou bouři pánů Janských
volen p. Kánský obchodník. Posavadní řiditel, p. Jan
Šolín udržel se sice nad vodami, ale v hosp. zálošně
třebechovické savládne teď jistě zdravější poměr. —
Páni Janšti vBělči se slobí k vůli té „osvětě“ a Čte

k: Besedě, posílají nám opravu. „Pravda není, žeská Beseda zařízena byla na obecní útraty a

apraveny z peněz spolkových“. Út.Beseda je spolek,jako takový pozůstává z členů,a spolek ovšem zapla
ti] téš útraty se zařízením spojené. Ale předsedou
Besedy je pan starosta obce, obeo dává na knihorna
do rozpočtu každoročně několik desítek, což ostarně
přisnal téš p. Jan Janský, když r. 1897 v OvvětěLidn
napada! pana Jarkovského i okresní výbor,kteří ho

o eoní pp. J neschvalovali. I přes popíráníne prardou, žeÚt. B. je vydršoránaobcí aše
občan Jan Janský mé s ní vo své hospodě prospěch.

O fbrmálnosti s o dábí chlup 00 s pányJamekými
ti a húdati nebodeme, anio to, vd socialistko

ařka s Libně, která tušíme prchla s nějakým kasí
rem do Anglie neb do Ameriky větípila jim veškerou
jejich „osvěta a vzdělanost“. My jeme vystoupili proti

panu JanuJanskémo pro neslošné jeho vynporánímejména proti panu okresnímu starostovi Střemahovi
© musíme opělně natratit uprostý útok Osvěty Lidu,
kde se panu Střemchovi, (který jiš přes 80 let pra
caje obětavě a nezištně pro okres aš tím irpí vlastní
jeho hospodářetví a rodina) — vytýká těch 600 zl,
teré dostává jako nepatrnou remunerací za kaddo

denní své cesty do Hradce a práce v okresní úřadovně
konané a sa povinnou přehlídku silnic. My vytýkáme
bratální jednání a neslušné agitace. ponechávajíce
jinak každéma právo, aby jednal a volil dle vlastního
svého přesvědčení.

Slovutný archeolog český pan Dr.
Woldřich, profesor na české universitě v Prase a
děkan filosofické fakulty, jenš sa pokládá za předního

znalce doby mamutí a ra jehož přítomnosti pykopánobylo celé stádo mumutů a jiných tlustokožců v Nas

orfa a který nad jiné se vyzná v rozpounání prehistorických nálezů, zavítal v neděli do Hradce Krá
lové a odebral ve pak: v průvodu p. měst. sekretáře
domečky, prof. Hoffmana, svého syna, redaktora Ob

cihelny téhož pana, kde 8. dubna byla nalezena kostra
mamutí. Zmínili jsme se jiš, že v doběpliocenové,
ve čtvrté to části doby třetihorní, kde se vztyčily
hřbety alpské.a která končila dobou ledovon, vynikali
se. ssnrců nejvíce různí bylošravci, kteří se prohé
něly ve velkých stádech. Byli to hlavně mastodouti,
brochové, nosorožci, předchůdci našeho koně, jeleni
atd. Z velkých býložravců byl výsnačný pro dobu
třetiborní vedle mastodonta Elepbaa meridionalie, Z
něho dle prof. Woldřicha pošel Elophas antigas, a £
toho pak tři větve: El. iatermedina, El. armeniacnsa
řada tvorů aakrnělých. Od prvého druhu pocházípak
memut, od arménského slona nynější slon indický.

Dr. Woldřichpravil že nález je velmi důležitý. Mamutsvobodnodvorský podel s pohřben byl v cihlářské hlfně

naplavené s ledovců. Koatra jeho pošinováním svahubyla v hlíně pošindta. Hlava (lebka) a acházející kosti
nalézají se asi pod objevenými jiš kostmi. U kostry
naleroný kamenný pazourkový nůš nesouhlasí svým
spracováním s pazoarky doby neolytické. Není sice
uměle hlasený, ale mic neodporuje doměnce, že po
chází z doby diluviální, e je tedy diluvislního stáří,
Skvrny na něm nejsou removité, ale hlíněné. Dolejší
čelist lebky jest jiš blavní Čas sestavit, aby se ne
rospadla. Kostra se dá sestavit, nalesne-li se celá.
Slepí se kosti klíhom a acházející nahradí ae sádron.
V sousedící cihelně pana Komárka nalezeny kosti no
sorožce, soba, prakoně, eubra atd. namnoze te zářezy
umělými. Též v realní škole a v městském museu na
lezeny kosti zvířat z doby diluviální a veškeré tyto
nálezy svědčí, že u nynějších Svobodných Dvorů byla
stanice praehistarického člověka, který se živil avířaty
v té době dijícími, jichž pozůstatky se nyní nalezají.
Naleziště v cihelně p. Morávka má tedy velmi důle
žitý význam.

(Zasláno.)

Kollegové!
Jest tomu právě 25 roků, co byla zoložena c.

k. odborná škola pro umělecké zámečnictví v soused
ním městě v Třebechovicích, kterou Jste navštěvovali.
Každý z Vás zajisté rád vzpomíná na léta na ústavě
uprostřed drahých spoložáků ztrávená a mnobý s Vás
rád by věděl, jak osud každým z nás naložil,

Aby tomu přání se vyLovělo, jakož i z té pří
činy, abychom jsouce mezi sebou se lépe poznali a
sobě při dobývání existence všemožně napomáhali,
úenesl se kroužek absolventů téže školy v Hradci
Králové a okolí usedlých uspořádati na odlaru 25le
tého trvání svůj

První sjezd
o svátcích Svatodušních dne 21. a 22. května 1899

v Hradei Králové
pod protektorátem ředitele ústava p. L. Haněls.

Zveme Váu todíž srdečně ku súčastnění se sjezdu
voho přijďte všichni ztráviti v přátelském krubu den
nebo dva, jež zůstanou zajisté každému účastníku
dlouho v milé paměti,

Aby. upomínka na tento sjezd byla trvalá, vydal
ajezdový výbor „Pamětní sapis“, v němž mimo historii
školy naší obsažen bude i seznam všech absolventů
ústavu s udáním jejich nynějšího stava a bydliště a
který za cena 30 kr. bude u výboru sjezdového vždy
k dostání. — „Na ebledanoul“ Výbor ujezdový.

POŘÁD.
V sobotu dne 20. května:

Večer schůzka přibylých účastníků sjezdu v Grand
Hotelu; přivítání a ubytování.

V nedělí dne 21. května:

a) O 9. bodin dopol. služby Boží sa zemřelé
členy sboru učitelského a spolužáky v kapli sv. Kli
menta; echůzka tamtéž,

b) Po služhách Božích bromadná návštěva c,
k. odborné dkoly, kde účastníky přivítá říditel ústavu
p. L. Haněl; na to prohlídka ústavu, jakož I prací
žákovských.

c) V 1 hodinu odpol. bauket v menším sále
Graod-Hotelu (kuvér 1 31.),*) po banketu: 1, Před
náška p. řiditele L. Haněla „O výchově dorostu umě
leckého“, — 2 Rozhovor o organisaci ab:olventů
ústavu, hlavně o zsopatřování míst. — 8. Volné cávrhy.

©)Přihlášky k banketu s přiloženýmobnosen, jakož
1 veškeré d 1 reklamace zodpoví kol. František
Vrabec, věltel v Hradci Králové,

V pondělí dne 22. května:
a) Dopoledne položení věneů ne hroby zesnu

lých učitelů.
b) Prohlídka města, historického a průmyslo

vého mases atd.
c) Večer přátelský večírek na rozlou

čenou v menším sále Grand-Hotelu.

K stavební saisoně,

Lesní inspekos v Týništi n. Orl. klade sí
ze Čest oznámiti, še v lomě na Dříšnách u Vo
jenic vědy v zásobě nalezejí se

plotny řimsové, chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

v Týništi n. Orlicí vwČastalo
wicích a na Bědovicích.

Jakost a způsobilost pro technickou po
třebu ploten zjištěna zkouškami při c. k. te
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. sta
vebních úřadech státních a ušívá se materiélu
našeho u drah a u slavných okresních a obec
ních zastupitelstev.

Plotny neobvyklého tvaru buďtež u lesní
inspekce neb u správy lomu v Ubřiňovicích p.

atolovice za účelemvčasného dodání laskavě
předem objednány.

Cenníky ploten brabých ipravenýchjakož

dodschodů, obrub ohodníkovýchne požádání(.

Lesní inspekce v Týništi u, Or,

Dlabačovy

české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.
L.omnické suchary

1 kg 80 kr., U— zl., 120 zl.

Císařské suchary
1 kg 150 zl.

Čajové zákusky
t kg 150 zl., 1-80 zl, 2:10 zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 250 zl.

Velkývýběreukrovinek ma vánoční
stromek krabice 1'— zl. až 450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, enkrovimek ku bo
stinám a pod.
Poštovní sásilky 2krát denně od 5 sl. počímaje

franko stanice. Zasílá

Karel Dlabač, Jičín, Čechy.
Nejstarší český renomovaný velkozavod.

C.a k.dvornívý dodavatel
Josef Neškudla,

v Jabloném n. Orlicí,
č. d. 86 v Čechách

odporučuje:
Meňní roucha, pla

vlály, dalmatiky, véla,
nebesa, prapory škol
ní I spolkové, korou
hve, koberce oltářní,
příkrovy,alby, roche
1y, monstrance, kali
chy,pacifikaly, cíboře,
urícny, lampy oltářní,
kaditelaice. kropenky

kostelní lustry, techa.,
racov. křížové cesty a

oltářní obrazy od nejlepě.
akad. mistrů atd. atd. vyni

kojící svou nejvkusnější úpravou
dle církevníchpředpisů, hodnotou.
trvanlivostí a velmi mírnými ce
nami.

Důkazem solidnosti a pocti
vého obslubování jest mnoho tl
ste čestných doporučovacích uzná
ní A trvání závodu od r, 1810.

Žádejte očky cenníky,zpočty, vzory a
předměty k výbě.

ru iranko.

Adresa
M omstrance románská (nádherná)
bronzová,celávobn!zlacené180—| Pro O,
178 sl., celá = ryzího stříbra těžká doslovně úpln
«2 v ohni zlacené 660 zl.

Adresatelegramn:Dvornídedavatejsíví,Jablenné Orl
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Klatovská Laraály
12 druhů za 2 2l,, 25drabůza 441., 100 drabů

ma 10 zl. a amíšeny 100za B zl.

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích již v ponpatech 12

: druhů za 3 zl.

Vysokokmenné růže 2jet. šlechtění
1—1 a půl metra výšky, v nejoblíbenějších

drazích 12 druhů za 5al. 50 kr.

Růže | m. vysoké 12 kusů zl. 4.50.
Plnokvěté fukale 1 kus za 9 kr. Krásné
vanilky 1 kne za 8 kr. Růže do hrnců
(květináčů) 1 kus za 20,kr. Jiřinky 1 kos

za 10 kr. nabízí ©

JOSEF VOZKA,
zahradník wKlatovech.

©OO00
Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začseruč
Vlastaí výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se jíž svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může ge vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje de tedy kza
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelení
tácků na křest, svícnů, paciikálů, achránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

ooo000600
Annenskéslat.lérněvBělohradě

pošt., telegraf. a želerniční stanice

od8.aždoproti dně, ae20.září. L.

Damrn PNOUMAtISMU,asy.
rheum. ischias.

Unicum
Saisona trvé

v lázních nově přista
vena restaurace.

ORM
3 soukeník

Jjdl Horák, vRycnnoren,K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
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 ma splátky bez zvýšení cen!OKO
O00000000000000000000

FRANTIŠEK JIROUS,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporačuje netivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
oltáře, čechy, kazatel vědnicevt, měiányte DP enloe,

© slohu čistě gotkickém a renaistančním.

Velké množství podobných prací zhotove
-ných v mém závodu tvrtuje nálešitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběrvla«tních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důst ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdenním“ vrácení.

Plányarospočtyshotovujisdarma.
um Nejstarší zavod v oboru tomto. am
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—=Právě vyšla —
"Theoreticko-praktioká

Rukověť

chorálu římského
pro. bohoslovecké a učitelské ústavy, pro
kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele

církevního zpěvu.
: SestavilDobroslav Orel,

ktor bisk. student. semináře, uěltel církevního zpěvu
rioere "na bohoal. uělšišti v Hradci Králové.
Stran 250 velké 8*.—Cena výtisku brožova
ného 1 zl. 60 kr., vázaného v ozdobné oeloplá

těné vazbě 1 zL 80 kr., poštou o 10 kr.vice.
Kniha první-toho druhu vydaná v mateřštině

byli, v mnohém ohledu předčí. V době, kdy utěšeně
vzimahé se chrályhodná snaha po přesnosti ritu bo
hoslužebného, bude sajisté všeobecně vítána kniha,
která v české řeči uvádí nás v krásy přesného cír
kevního zpěvu, chorálu gregorisnského. Praktickáčást
přináší přesné nápěvy zpěvu z misálu » rituálu, gra
duálu, pontifikálu, vesperálu a kantorina marně v ji
ných příračkách hledané jako: při pohřbech, různých
svěceních,při gener. kanonické visitaci (Boce

sacerdos) Aeperges me, Bj.
Vzhledem k množství překrásné notové sazby, četných
illnstrací rtarého notopieuje cena velice mírná.

Objednávky obratem pošty ochotně vyřídí
Biskupská knihtiskárna

v Hradci Králové, Adalbertinum.

stelní lavice, kle

vé cesty, jesle, Bo
Těla s obrazem ž

lychromované a zlacená 40 zl.,

kresy, sklssy, fotogr

Do Hradce Králové a šírého okolí!

Frant. Beran;
kožešník v Hradoi Králové,

Sratojanaké Báměstí v domě pana Hanuše

odporučuje

plátěné a látkové všech druhů vlastní
výroby, od 80, 40, bu kr, s výše, dále hojnou

zásobu nejmedernějších

l=lobouleĎů
plstěných a slaměných

sa nejlevnější ceny, jakož i veškeré zboží v obor
: tento spadající.

se
Veškeré kožešin přijí čes

léte k uschovánípod zárukou

za levnýpoplatek.

vitých, též stroje pneumatické a elektro etické. Mo
dele k nahlédnatí v závodě se nalézá. Veškeré oprkvy a
předélárky se vzorně provedou Doporučení po víceletém
užívání pnenmatických strojů jsou k nahlédnutí. Harmo

nis vždy hotová jsou na skladé. Cenníky aroz čty sdarma
franko. Ďroje zánovní vyměněnévárhany jsou na
prodej. O přízeň ct. duchoveneva prosí

Ant. Mělzra synové.

malovaným

. jemné po
ve zvláště jemném bohatě slacenám

utí místa ko

PanaAntoninu Kindermann-Amlerovi r

Bily JEkco do provedení
A co doprovedení,

sdaru, © značíme se v plné úctě
Poděbradech, dne 25. února 1899.

Nížepodepsaný usvědčuje tímto,

Praze.

odnika mnoho.
probošt

ce mírnou proved
V Slaném, 5. Jistopadu 1898. Magr.Josef Kandier, kn. arc. vikář a děkan.

vkusné provedeno,

P . i jtosti učiní.
Po KOA EFAPertolsloepp,Zbralerce,4Itopadu1008 V. Šetránek, hrát

pR- Nejlepší"PN = STE
slováckou slivovici a| S P |o| „35borovičku Zá 2. SÁ3.<A B o m í aE

obdržítejediněu křesťanskéfirmy = E E a A a 8 df> o 3Aš
M.Nesňalv UherskémBrodě| E tě Šzji

(Morava). = © Mm 3 e 5= „© “ ©© c<——————>
Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dilné na umělé truhlářské i čalou

nické sboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva obechového, dubového, černého a vyklá

daného

O7 pérovky a žíněnky, 08
spony a záslony do oken, hlsdké i sdrhované dle

frano. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

= 4;

s =já ji“ -M= PIis



První královéhradecká velkovýroba nábytku
Hradec Králové. LADISLAV KNYPL. "9 ki"řannomem ©požádánífranko.ij

MESAVASAKASAVA ZVA aeEBS cE AW©
2 Ňz

V ha
Jan Stoupa v Praze,

Václavské náměsti číslo 32.
doporočujezávodsvůjvoledůntojnému dachovonstvu

a zabízí v nejsolidnějším provedení s cenách nejlevnějších

Železný nábytek,
matrace fíněné, z jemné dřevíté vlny neb moř, Fasy, matrace pórové | drátěné,

Přikrývky flanelové, ze srstí velbloudí valohované,

Potebo ore

2206
SV>

na umělé výrobky z cementu
a prodej

vešk erých stavebních potřebJosef Patzák
v Králové Dvoře u. L.

Nejnovější pat. cementové tešky se spodní uzávěrkou.

DBS

DE

Prováděníveškerýchpracízpěchovanéhobetonu. 2“ přikrývky prošívané,
Cementové roury všech dimensl, pro stoky, vodovody atd. Mav| | houoě všech druhů, veškeré potřeby lůžkové, koberce do

Cementovédlaždicen strojovémospikovétéš i na způ- „ ložnic, jídelen, salonů, voskov. parketové koberce,sob a níbo vy . NN

Cementovéprkna na stropy (místo rákosovýchstropů). s . pravé anglické inolleum,

Cementové duté stěny. m záclony krajkové i kátkové ry draperie, konsole, závěsyFagádníornamenty, přesnědle nákresů. s) : „O ken,
Boarykameninovév nejlepšíchoenách. 1 Olesantní šidle, křesla, houpací lenošky, klekátka,

Cement portlandeký, hydraul. vápno, rákos, lepenku, dehet, R) jakož i všechen nábytek z ohýbaného dřeva.

damotové cihly atd. . nivá ó Podrobné obráskové cenníky sdarma a franko. 53frank o 6zařízení dobročinných ústavů. Úplné zařízení

Cenniky na požádání zdarma a franko. i- sa pin ení dobrná romjm. p |
. Pe 25 E(25 NECM >(CO C5 E v.DLE= há x S)2. x NÍ CIOIDKOYEVCadádhědhááháká bat

Josef Dvořáček
kloboučník v Hradoi Král.

pod podloubím
odporučuje co nejuctivějí velectěnému F. T. obecenstvu
pro jarní období svůj

největší sklad plstěných a vlněných

KLOBOUKŮ
vlastní výroby

Pro pány chlapce a děti.
Telký aklad nejnovějších net klobouků velko

Bohatý výběr klobouků elaměných od firm
3 výbě M. Weider z Prahy. 7

Sklad d ámakých,dívčícha dětakýchslaměných forem
epmmmeme VŠEza Ceny nejlevnější.

SG" Opravy všech druhů klobonků "UM
vyřizují se rychlo a levně.

Děkuji za přízeň mně v stálé hojné míře věňova
nou, prosím by mré i ne dále zachováma byla a poton
čím se v nejhlubší úctě hořejší.

Veledůstojnému duchovenstvu
nábízíme hojný výběr

obrázků
k prvnímu Sv. přijímání

ve velikostech různých
OP“ wcenách nejlevnějších.

O inakavou přísců prosí

Josef Pacák, (dříveČ.Mabrle)w Hradci Králové.

K čís. 4121.Návěští.
Offertním řízením zádá se vybírání po

volených městské obci Královéhradecké

přirážek z piva a vína
od 15. května 1899 do 15. května 1900 a

z kořalky a líhovin
od 15. června 1899 do 15. červma 1900 na dobu

Jednoho roku
Oferty zapečetěné, s 10% vadiy ve

zvláštním obalu podány buďtež do 10. kvě
tna 1899 do 12 hodin v poledne podepsa
nému úřadu purkmistrovskému, kde i
v podmínky v hodinách úředních volno je
nahlédnouti.

Městské zastupitelstvo má úplnou vol
nost, kteroukoliv ofertu přijati.
Purkmistr. úřad v Hradci Králové,

dne 25. května 1899.
Starosta: Ulrieh.

Josef Krejčíkv Praze,
. umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uctivě

svéchvalněmmámé:Bochy, oltáře, křižové cesty,

Jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpovědnice, křtitelny,konsoly, svícny, lustry, pultyatd. dle elohu kostelu“ 265

Renovace starých oltářů a kostelních
zařízení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a

P"
mého vroucně milovaného chotě, pana

vzdávám

franko.

00000000

OOzeDon

Alovinka!
čistěvíněná dálka

v Datvě četné.

Doporučuji látku tuto na
obleky a taláry v šířce

140 cm.

Metr zl. 320.
Na úplný oblek 325 cmzl. 1040

Vzorek této látky, ja
kož i bohatý výběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené
jakosti a v mírných ce
nách se na požádání k
nahlédnutí franko zašlou.

Prmni český zasýl. zárod

Ed. Doskočila
v Cheecni.

o

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
Gognac je%

Gognac * Hi ozoenébo, šestiletý, 1 litr po

SJÍVOVÍDÍsrov+tipoBokr
Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa 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
cognacpravý, nýbrž padělaný; neboť r litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
z apparátu teče, 1 2l. 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.

KAÁÁÍÍÍCHÍÍCH

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠoLC,
zlatník a stříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(sv.-Janské nárněsti č. 77)

doporačaje ct. obecenstvu evůj hojně zásobený
eklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné etolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů 8e zárukou 1—3 roků za ceny

levnější než všade jinde.

Veškeré zboží Jest úředně zkoušeno a smačeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré eprávky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré ekvosty ne kupují u vyměnňají.

ACICICICICICICICICICOK

KRNNRRNNNANUNANNNA
Vejce k násadě

černých minorek
prodů kus za 8 kr. dle pořadí.

Slepice minorky jsou nejnos
nější a nad Jiné ušlechtilý druh slepic.

František Dudek,
=== z Libuněčislo 50 u Jičína.=

RRRRNNRRNNRNRNRNRINNNN



Svůjksvému!
stavby
novýchvaria

nejnovějších výzkumů, veškerých rozměrů a velikostí, se sil
ným velebným blasem, kerakterní intonaci, se vzdužnicí ku
želovon neb pneumatickou, se zvláštním hracím stolem 1 vo
škerým kombinačním zařízením doby nejnovější, důklsdně a
vkusně provedené za ceny co možná nejlevnější doporučaje

chvalně známá firma

Josef Vanický,
e. k. priv. parostrojní továrna na varhany

a harmonia

v Třebechovicích u Hradce Král,
která v nově postavenérozsáblé tovární budově začala pra
covati a která dosnd přes devadosát velkých varhsa posta
vila a jejíž práce došly na národopisné výstavé v Praze
všeobecné pochvaly, zejmóna též vyobrazené tato varhany
které vys. dp. proboát Dr, Ant. Hora u sv. Víta v Praze za

2.500 sl. pro kostele v. Appollináře v Prase koapil.

UNP*>Tamtéž k dostání výtečná harmonia <“

americká i evropská.

Disposice a illustrované cevníky varhon, jakoš i harmoní

sdarma a franko.

Tamtéž se přijmou učenníci a ocoazovači na

harmonia a dělníci,kteří pracují detaily.

Stanice
dráhy:

Josefov

Slatinné lázně
bod. jízdy

VELICHOVKY|:
7 hod. s Vidně. ed15.května

a8 roti ženským nemocem, chudokrev

$ lékař ře

Velichovská lázeňská společnost.

Hcákerékeré původníšicí stroješicí stroje
pro domácnost a živnostníky

dodává pod 6 letou zárukou, též na splátky

g A 1ber* Ev.OTourač,ve $Svitavech.

: Cenníky zdarma. Cestojící se přijímají na stálý plat a na provisi.

30000000000000000000000000 o



BESÍDKA
Berchtesgaden — Královské jezero.

Črta s cest. Napsal J. Čáslavský.

»Tady bych chtěl věčně žíti« zvolal jsem
k bratrovi a k panu Koboutovského, jenž byl na
túře »solnou komorou« s námi, když jsme se při
bližovali pěšky krásným, roztomilým, čarovným
úchvatným údolím od Schellenbergu k Berchtes

adenu v Bavořích. — Potok Alm, vytékající z

svými vlnami do břehů porostlých hustě olšemi
a vrbami, a pestré lučiny, a bujnou zelení kypící
stráně, šťavnaté zahrady, čisté domečky a útulné
vily, vše to činilo na mne dojem překvapující. —
A v dáli ve slunci hořel Watzmann a vysoký
Goll, a čistý, vonný, horský vzduch opojoval nás
a rozšiřoval nám prsa i srdce

Božský to kousek přírody| — Kus ráje, kus
pobádkyl — Oko se nasytiti nemůže a duše di
viti se nepostačí, — S rozkoší díval bys se jen
stále a stále, a v obdivu bys zapomenul na vše
na světě — — — —.

Solné doly... ! — Dvacetminut od Berch
tesgadenu!

Humbug, pravý humbugl
Kdo chce viděti řádné doly, ať jde do naší

Příbramí na Březové Hory. Jsou sice drahé, ale
stojí zu to,

Oblékli jsme se v tak zvané hornické šaty,
2 nichž zejména byl důležit kožený flek na zadní,
měkké části těla a obligátní, drátařský širák — a
do dolů, nikoliv však fáráním v kleci, nýbrž zcela
obyčejným poklusem. — Napřed horník — vzadu
horník. —

Že zejména dámy vyhlížejí v kostýmu tom
půvabně a komicky, a že se neobejde toaletu ta
bez vtipů, smíchu a výskotu,netřeba podotýkati.

Kráčíme dlouhou, suchou chodbou a nic
nevidíme jen — tmu. Leckde jen zablýskne kus
soli učazenou chodhou. — Nič jsme si oblékali
šaty? Vždyť ty doly jsou jak salon?

Konečně|
Prvaí horník vydá rozkaz a už sedáme na

dvě hladká, vedle sebe as na střevíc položená
dřeva rozkročmo jeden za druhého jako kluci na
sáňkách. Hvízdnutí a již za ohromného výskání
a křiku dam jedeme jako vítr v tmavou propast
po tom koženém fieku.

Improvisovaná skluzavka,
Smích, výskot, vtipy a všeobecné haló ukončí

takovou jízdu. — Legrace — hotová legrace. —
Který pán měl štěstí, že seděl za hezkou slečin
kou neb paničkou, měl ovšem z té jízdy požitek
nejlepší. — Bratr učinil tu diagnosu ihned a při
drubé jízdě to štěstí si zas vyhledal.

A pořád nevíme vlastně, co jsme přišli do
dolů vidět.

Konečně! Malá jeskyňka ze samých solných
krystalů — Boží prý hrob! Kříž, sošky a rozličné
zbarvené krystaly solné a blikavé lampičky činí
dosti dobrý dojem.

Nejúchvatněji však na mne působilo malé
solné jezírko v prostoře tmavé jak Tartarus,
Vstoupili jsme na lodičku a kolébali se na čer
ných, slaných vlnách, jež kol do kola byly matně
osvětleny malými lampičkami. Příšerný dojeml
Vzpoměl jsem na starořeckého Charona, jak pře
vážel duše přes Lethe do podsvětí a zachvěl
jsem se.

Z jezírka přišli jsme do vefiké, jednopatrové
podzemní prostory podobné prostorám Postojen
ským a — konec.

Sedli jsme zas rozkročmo na tak zv. »osla«
a jeli s větrem o závod z dolů ven na světlo
Boží. — Které paničce slušel bavířský kostým,
neopornenula se dáti vyfotografovati. Já v tom
vyhlížel jako hloupý Honzík, proto jsem se foto
grafovati nedal.. . Škodal

Král vské jezerol
Ty dive přírody, ty zrcadlo zádumčivých

stěn a smavých lesů! Když vzpomenu na tvoje
půvaby, zachvěje se duše má až do útrob nej
hlubších. Ty krásko smutná, ty krásko brůzyplnál
— Kdo se zadívá v oko tvé, pojme ho zá rat,
blava se zatočí a vidí se juž tam dole v těch
tvých zelených slujích, v tvých křišťálových pa
lácích, z nichž není návratu...

Jeli jsme z Berchtesgadenu k jezeru omni
busem s v krásných romantických stráních cizích
zenotovali jsm: tercettem: »Kde domov můj?l«
— Naší spolucestující ztichli a naslouchali vzne
šené melodii naší neocenitelné hymny. Měli nás
za Taliany.

U jezera jsme najali lodičku a jeli. Vezl nás
jeden junák a stará Bavoračka. Parníkům nedo
voleno po jezeře jezditi, aby se nekazil poetický
ráz, s aby si chudí Bavoráci něco vydělali.

Jizda nádherná, volebnál — Všude kolem
do kola příkře spadající stěny nebetýčných skal
(2.700 m.) do vody, jen na straně východní a
išní sluncem ozářený les. Na západě leskne se

věčným sněhem Watzmenn a pod ním kyne útul
ně jediná toho druhu vesnička sv. Bartoloměj.

V pravdě královské to jezero! Královské
krásou, královské zvláštností, královské majestá
tem!

A my na nepatrné lodičce chvěli se opravdu
při vzpomínce na ten majestát. Pobled v zelena
vou tůň a pomýšlení, že má 24: metrů hloubky
vzbuzovalo v nás všecken respekt, tak že s ra
dostí vraceli jsme se z trůnu takového majestátu
královského na půdu obyčejných amrtelníků.

Dojem to mohutný, dojem to obromnýl —
A čím více duše vnímavější, čím citlivější, čím
citlivější, čím obraznost vznětlivější, tím více do
jem zkrušující....

Náš básník A. Klášterský z té duše mi mluví,
když pěje v krásném sonetu o tom jezeře:

>A na báj myslíš, pohádkové lesy,
jež pod vodou se v hloubi tají kdesi,
a na paláce, města — v spánku stuhlé,

A zíráš, zíráš, jak bys krásku spící,
květ ve vlasech a úsměv mrtvých v líci
v té spatřit musil křišťálové truhle«.

Národní hospodář.

© vliva zemského hospodářství na
zemědělství. Nedávno promluvil otom v Ústř.
bospodářské společnosti p. poslanec dr. O. Mettal.
Řečník způsobem bluboce přesvědčivým, jasnými,
zřetelnými vývody poukázal na to, že hospodář
etví přirážkové zemědělce nejvíce tíží, a dovodil,
že polovice úkolů, .které provádí země, přiváleží
státu, který k potřebám kultury a humanity po
měrně přispívati má. Důležitou otázku napravení
zubožených financí zemských přísluší řešiti sněmu
společně s vládou, a za současné podpory státu
musí nastoupiti nevyhnutelné úspory. Začíti spořit
se mosí hned. Potřeby země rozvrhuje řečník
v potřeby nevyhnutelné, které nelze anížiti, při
nichž však bade úsporou již to, nebudou-li zvý
šeny; pak vydaje potřebné, které v případné míře
snižiti lze, vydaje užitečné, které snížení snesou
a potřeby žádoucí, které masí na čas býti odlo
ženy. K potřebám prvního druhu řečník pr čítá
výdaje na školství obecné, odborné a jiné se vším,
co s tím souvisí, Zdroj vzdělání tu nelze národu
zkracovati, tu nedá se nic snížit, ale nemusí Se
takó zvyšovati. K věcem potřebným počítá řečník
zřizování komunikací: drah, silnie, které možno
opatřovat krokem volnějším a při nichž možno
šetřit. Šetřiti pak se může hlavně při věcech uži
tečoých: musea, stavba nových škol, v jednotli
vých sborech atd., a při potřebách žádoncích, na
které nejsme dost bohati. To se spořit musí. Pokud
se týče požadování podpory (hmotné i mravní) od

nepřímých. K dalším podporám hmotným počítá
sestátnění hlavních drah a absorbií některých zemí
podporovaných, zplavnění řek, rozšíření lacino or
Gsnisovaué samosprávy a podporu jednotlivých
zemědělských sborů, by mohly zemědělství bez
prostředně podporovati. Podpory mravní vyžado
val by řečník od jednotlivých ministerstev: od
ministerstva financí dobrou opravu berní, shodu
jící se se zemědělskou povahou královatvíČeského,
v oboru cel podržení oněch vedoucích myšlenek,
které nebyly by uzavíráním se proti cizině, ale
výrobu domácí by obhájily, podporování berní
zdatnosti. Ministerstvo orby musilo by býti v tě
sném styku 8 naší zemědělskou radou, se zemskou
vládou a dbáti tobo, kde jaké stesky a tužby se
ozývají. Hlavní jest, aby se všude, kde třeba, při
kročilo ihned k pomoci. Každé jiné ministerstvo
snese úřednický aperát, jen ministerstvo orby jej
nesnese. Volkými poradami, zkoumáním a pro
jednáváním věci se neprospěje,ale znamenájen
průtah mnohdy tam, kde běží o úkazy př frodní.
Příroda dosud žádného ministerstva orby nezná.
Průtahy zaviní, že přichází se 8 pomocí obýčejně
pozdě. Natno podporovat výrobu domácí. Nevy
rábímet tolik, co bychom spotřebovali. Praha 8 oko
lím na př. spotřebuje ročně na 365.000 kusů ve
přového dobytka a z domácí výroby přispívá se
na krytí spotfeby té sotva 5000 kusy. Jak mohlo
by prospěti ministerstvo železnic! Trpíme na chro
nickou nemoc velkých soukromých drah. Severo
západní dráha je nám macechov. Sestátněním
dráhy té velmi by se pomohlo krubům zeměděl
ským podél této dráhy položeným. Dlužno pomý
šleti též na ozdravění našeho železnictví. Naše
dráby stavěny jsou bez jednotného plánu, vesměs
draze. Místní dráby v bospodářských krajinách
vystrojeny json se zbytečným přepychem, který
dopravu zdražuje. Je dále otázka, zdali nynější
naše samospráva není příliš drahá, a možno zří
sení toto opravami přivést v koleje takové,
aby nám prospívala. Autonomie bude jen tenkráte
sdravoa, když nebude nákladnou, když nebude
byrokratickou, když bude prosta vší řevnivosti a
žárlivosti, prosta nepotismu při volbách a dosazo
vání sil úředních, prosta pudu po činnosti, která

se vysiluje v projektech, nesoucích již z předu
známku smrti na čele. Naše autonomie mnoho na
vrhuje, ale provádět nemůže nic, že nemá k tomu
prostředků. A to netýká se jen autonomie zemské,
ale i měst a obcí, obecních zastupitelstev a jedno
tlivých korporací a spolků. V obcích vede sepří
liš velký náklad na věci méně potřebné. Města
velká nakazila v tom venkov. Venkovská města
napodobojí velké hlavní město: začínají parkem a
končí museem. Velkého nákladu u nás vyžaduje
daň z majetku. — Povinnosti držby — nazval
to Lorenstein. Vedle spolků potřebných a užiteč
ných jako hřibek nepravý vedle hřibku pravého
vznikají spolky, jichž není zapotřebí. Trochu
omezení by nám v tom neškodilo. (Výborně|
Hlučný souhlas.) Řečník ku konci své cenné před
vášky, která přijata byla 8 naprostým, bouřlivým
souhlasem, navrhuje tuto resoluci: Řiditelství se
ukládá o otázce, pro celé královatví a v popředí
pro jeho zemědělství nezbytné, jednati a pamětným
spisem výsledek těchto úrad s návrhy k usdra
vení financí zemských zákonodárným sborům před
ložiti“. Předseda dr. Bedřich Schwarzenberg pře
četl potom podaný mu návrh, který navrhovatel
tiditel pan Červinka důrazně a věcně odůvodnil:
„Valoá hromada Ústřední společnosti hospodářské
pro království české račiž se usoósti, aby řiditel
stvo zakročilo v době nejkratší buď při zemském
výboru království Českého, neb tam, kde uvidí
se tobo potřeba, aby 2 iafat příslušných vyšla pro
váděcí nařízení k zákonu davému dne 5. prosince
1896 č. ř. z. 8 následujícími hlavními odstavci:
1. Každá obec jest povinna sděliti domovské obci
ihned cizího příslušníka, jak usadí 8e (iimo svou
domovskou obec) ať za příčinou výdělku, služby
aneb obchodu. 2. Každé obci budiž nařízeno, aby
vedla seznamy (matriky) svých příslušníků, tak,
aby každý obecní úřad mohl s jistotou každou
změnu bydliště svého příslušníka zaznamenali a
zjistiti, 3. Farní úřady nechť obcím dotyčným po
dávají zprávy ihned o osobách, kteréž provdávím
ze svazku dosavadní domovské obce vystupují.
4. Ohledně porodem v cizině t. j. mimo obvod
domovské obce nově obci přibylých příslušníků
nechť farní úřady dají domovským obcím koncem
každého roku zprávu úřadním seznamem. 6. Ve
škeré seznamy, tiskopisy atd. pro veškeré obce
nechť vydají 8e stejné a doprava nechť jest pro
sta poštovného.

Zvěsti z východních Úech.
Z Kumětle. V milé paměti ject nám všem

svěcení našeho překrásného kostela Jeho Bisk. Milostí
Eduardem Janem. Obětavost a neunavná Činnost na
šeho dp. p. faráře Václava Kodrny dopomobla nám
věru k důstojnému chrámu Páně, který se stejaou
obětavostí, upravil hřbitov nás, V neděli na Boží hod
velikonoční posvětil nový rozšířený břbitov vdp. konst.
rada Dr. Vincene Rutb. Slavnosti se účastnil velect.
pan Eduard Scbeller, c. k. okresní hejtman o fojtovní
komisař p. Engelbert z Pardubic 8 imposartní průvod
čítal přes 800 účastníků. Na břbitově promluvil srdeč
nou řeč místní duchovní správce, načež vdp. professor
Dr. Rutb vykonal za assistence vp. Jos. Palouše, ka
plana ze Sezemic obřad církevního svěceoí. Slavnost
krásná ukončena požehnáním Nejsv. Svátostí, Podot
knonti sluší též, že zřízena byla lípová alej ke břbi
tovu a mnoho pěkných lípek postaveno též na břbi
tově samém a to na památku ŠSOletéhojubilea našeho
vznošenéhomocnáře císaře a krále Františka Josefa [,
jak na počátku stromořadí vkusná tabulka hlásá. Na
zřízení hřbitova, v jebož středu vypíná se socba sv,
kříže zLotovená chovanci sochařské školy hořické,
značnými dary přispěly veškeré př.fařené obce. Krásné
ty dva pomaíky — kostel a břbitov — budou věkům
budoucím blásat obětavost všech farníků a veliké zá
al.by a borlivou činnost bisk. not. a zasloužiléhofa
ráře Vávlava Kudrny.

Z Opočna. Dražstvo ku zvelebení chovuho
vězíbo dobytka okresu Opočenského pořádá ve čtvrtek
dne 11. května 1899. v městě Opočně I. přehlídku
e odměňování plemenného skotu. Táž zabrnovati bude

plemenný materiál simmenský čistokrevný, křížený, do
mácího chovu v počta dosud nebývalém, náležející
členům dražstev, jakož vůbec veškerým chovatelům
skotu v VI. odměňovacím obvodu, sestávejícím z okresů:
Král. Hradec, Jaroměř, Skalice, Up ce, Nácbod, Po
lice, Nové Město .. M., Opočno, Rychnov n. Kn. a
Kostelec n. Orl., kteří skot ten ka přeblídce v času
předsednictví ohlásili. Přeblídka bude otevřena 0 9,
bod. aop. a končí k 5. hod. odp. slavnostním rozdí
lenim odměn. Upozorňujemo pány uavětěvovatele, že
výstava poskytne možnost v „oddělení na prodej“ plo
menné býčky a jalůvky, jak čistokrevné, tak i kří
žené — pokud ná ně spolučlenové nerefektojí — za
koupiti. Většina skota výstavy této jest vtastního chovu
a poskytne příležitost, porovnati výsledky dochovu A0
mácího čistokrevuého dobytka se značným počtem
kasů originálních, Páni vystavovatelé se žádají, by
si k přehlídce doklady očistokrevnosti vystavovaného
dobytka, jakož 1 dobytčí průvodní listy opatřili a sice
pro kusy prodejné zvláště. Na výstavišti koncertaje
badba Opočenská. Vstopné ve prospěch režie výstavní
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slavní.

Z Lánů na Důlku. Ndp.biskopa.kterýměl udělovati u nás svátost biřmování, uvítali jsme
slavně. Vzdor nepohodě vyšlo celé shromášdění vstříc
evému Vrohnímu Postýři až ke kříčku na rozcestí

kde stanul skotup. Od šslozniní astávky kráčal předvosem J. B. M.hasičský sbor z Úiviosa

Eodby domácí. Uvítání'u kříšku bylo srdečné. Nej
prvé vítal ndp, místní duchovní správce, pak místní

starosta Čeněk Matura jménem obce domácí i
přítomných pp. starostů a zástupců všech přifařených
obcí; konečné jsko deputace biřmovanců předetoupilo
před J. B. M. pět švarných raladíků, = niché jadrné

živítání přednesl Josef Nešetřil s Čívic.Srdečnými a
Jásk Inými slovy poděkoval ndp. biskup za tyto pro

jevy úctya oddanosti k Vrchnímu Pastýři, načežprůvod hnul se ke kostelu za hlaholu svonů a hudby.
Vsdor žádosti mnohých občanů muselo se od střelby

hmošdířů upustiti, jelikož právě před rokem o veli

konocích přihodilo se př tom neštěstí. Chrám Pánědosti prostranný nemohl přece četnému lidu postačiti,
neboť jen biřmovanců bylo 488, Však vzdor veliké

tfani panoval všude pořádek. 0 pů 3. hodině ubíralse J. B.M. za zvuku hudby a hlaholu zvonů z na
čeho zátiší do Pardubic, aby tam ještě odpoledne biř

moval žáky škol realných avojsko. Krásná s dojemnáslavnost skončena, Skončila důstojně vzdor námaze
nepřátel víry katolické. Bůh zachovej Jeho biskupskou
Milost!

Z Poličky. Naše jednota svatojosefskéko
nala dne 25. března svoji řádnou valnou hromadu.
Z výroční zprávy fankcionářů seznali jsme, že spolek
náš, ač nedochází zasloužené podpory se strany bo
hatší zdejší třídy a celkem jen a jen na sebe jest
odkázán, přec za uplynalý rok mravně i hmolně po

kročil zdatně ku předu: Že zprávy p.jednatele vyjí
máme: Čestnými členyjmenování ĎJi průběhemnku
2 veteráni spolkoví, měšťanépáni osef Šlerka aněk Andrlík. Výborových schůzí konáno 10. Jednota
účastnila se horlivě bohoslužeb, achůsí a projevů ka
tolických. Spolek náš sešel se dne 15. května m. r.
na Desné e bratrskými jednotami Prosečskou a Lito
myšlskou, při II. katol. sjezdě pražském zastoupen

byl předeedca vlp. Frant. Dittrichom a členem výboruBedřichemNáhlíkem. Telegramy ku slavnostem zaslá
ny jednotě v Chocni a Dobrušce. Dne 16. října pořá
dal spolek náš elavnostní akademii na počest Abra
bamovin horlivého a dlouholetého jednatele svého p.
Burgharda Šimáčka, měšťana, Pokud se týčepředně
šek povinni jeme díky zvláštními pánům
Frant. Blažkovi, statkáři a továrníka a slovatnému
spisovateli Ant. Konst. Vítákovi. Nejčilejší byl ovšem
jako jiná léta zábavní kroužek, Sehráno bylo: 28. září
„Otčenáš“, 16. října dvě menší jednonktovky a drama
Zrzavá“, 6. listopadu „Kříž u potoka“ Karoliny

Švětlé. O svátcích vánočních akrát dávaná byla pů
vodní p. jednatelem a sleč. Terezií Andrlíkovou skom
povaná vánoční hra: „Bůh láska v jesličkách“. 7. led
na 8 jednoaktovky, 19. března „Ochrana sv. Josefa“
a „Ženské otáske“. Dne 13. února pořádala jednota
věneček na Střelnici, jenž vynesl 10 zl. Nových členů

přistoupilo 9. Ze SrvT pokladní vyjímáme: Zvláštními díky povinni jeme kroměpeněžitých podpor vid.
děkana Jos. Jezdinekého + paní ViktoriíČervené,

idumilné měšťance, která odkázala jednotě 58 sl.
Celkový roční příjem obnáší 271 zl. 04 kr., vydání
140 sl. 28 kr., přebytek z r. 1898 jest tedy 131'06 zl.
Z toho uloženo do spořitelny ka lonským 10%'03 El.
letos 97-98 zl., takže činí jmění spolkové ve spořitel
ně a v pokladně 3233-68gl. Pan knihovník vyslovil
vřelé diky ctih. pánům bohoslovcům královéhradeo
kým za opětné vyměnění knihovny, dále vidp. děka
novi za darované knihy. Četbon vyměněno bylo 1068

knib. Odbírány byly časopisy: Obnova, Čes. Východ,Dělnické Noviny, Obrana práce, Lidový list, Časové
úvahy, Slova pravdy, Kříž a Maria, Náš Domov ve
mnoha exemplářích. Senior oznámil, še jeviště rozší
feno a koupeny nové kulisy. Tak lehce šlo by se dále
ka předu, jen se jedná o bezpečnou spolkovou místnost.

Z Přelouče. Farnostpřeloučskáprožilavpo
slední době dvoji slavnost duchovní. Od bílé soboty
aš do úterka po provodní neděli konali zde av. missii
otcové z kongregace Nejev. Vykupitele. Účastenství
bylo při nich nesmírné a zejména mužové a jinoši

-pilně navštěvovali kázaní dpp. Nováčka rektora, J.
Cáka a Soukeníka a přijali ev. Svátosti. Farní ckrám

nestačil po nesmírný počet věřících. Vrchol slavnostímiesijních byl 11. dubna odpoledne o posvěcení mie
sionářského kříže. Tisíce lidu shromáždili se = Pře
louče i nejširširšího okolí k uvítání nejd. pana biskupa
jak v Břehách, tak v Přelouči. Zde c. k. okresní sond,
c. k. berní úřad, c. k. notariát a c. k. důstojnictvo
švadrony dragonnského pluku hraběte Montecnecoli,
spolek c. k. voj. vysloužilců, úředníci místní dráhy,
sbor hasičský z Břehů, z Lochenic, spolek obuvnický,
vadělávací křesťanekosocialní spolekSvornost, krajca
rový spolek a místní odbor červeného kříže, místní du
chovenstvo, vys. dp. generální vikář Th. dr. Alois
Frýdek, nebovidský děkan dp. A. Dvořák a otcové
missionáři uvítali Jeho biskupskou Milost. Vše bylo
upřímné a srdečné. Katolický náš lid, který uprostřed
jinověrců a pohlavárů nábožensky netečných neb ne
přátelskýchtaké - katolíků jest horlivějšínežli
Jinde, s radostí hleděl v tvářnejd. biskupovi, tak ne
epravedlivě osočovanému a zájmy katolického lidu tak
horlivě hájícímu. Průvod s missionárním křížem k pout
mímukostelíčku Panenky Marie na av. poli byl uchvatný,
Veliká řada školní mládeže poddozorem avého nči
telstva, dloubá řada dívek a družičekaveliký sástup
statečných mládenců nesoucích miseionářský kříd, du
chovenstvo a slavné úřady s smíněné korporace a

lky, veliké řade mučův a žen průvod zakončovali.
akový projev katolický dosud Přelouč neviděla. Jak

asi bylo těm, kdož sami vrchního svého Pastýře ví
tati nechtěli a jiné od uvítání hleděli ndržeti. Jistě,
že ozvalo se v nich avědomí a alespoň v ardci svém
pravili: „My blásni bojujeme protiprojevům nábo
fenství katolického a ononaopak dosahuje tím větší
cti, slávy a uznáníl“ Ač silný dešť panoval, missiv

nární byl posvěcen od Jeho biskupské Milosti, aev. miseie ukončena dojemnýmkásáním pana supo

mužtklivě od je jšíhop. bi

árašitěsoenil oštnisko“ Bohlivoséjek Plomýh
otoů missionářů tak celé kongregace Nejsvětější Vy
kupitele. Tklivé loučení a otci misaionáři mírnila pří
tomnost milovaného nejvyššího Pastýře. Na to udě
loval nejd. p. biskup ev. biřmování vojínům drušič
kám, mládencům a venkorské mládeší. Vestředu pak
byli biřmování škole odrostlí a mládeš městakých škol.
Vůbec jak sv. miesie tak i generální visitace mnoho

čeDě na osvěžení citu náboženského v oelé farnosti.ba Bůh | — n
Z Kutné Hery. Není tomu dávno,co ve

řejnost kutnohorská byla překvapena novým účetním
v měšťanském pivovaře, Místo obsazeno bylo ovšem
bez konkursu s sice drojctihodným bývalým ovange
lekýmpastoremp. Procházkou, kterýnemáo Kat
nou Horu prežádných zásluh a pivovaratví aní za mék
nerozutí, ale sa to má v měetské radě bratra, po
věstného Emans Procházku, jemaž prý tentokrát slzy
v očích vyschly, když viděl, jak ee s obecním ma
jetkem potichoujku manipuluje a jek k vůli jeho bra
trovi kutoohorští lidé byli odstrčení a o kus chleba
připravení, Za éry páně Moravcovy bylo by se ta
kové jednání nazvalo strejčkováním a dobrému obe
cenatvu Kutnohorskému bylo by se s mnohým křikem
nkazovalo na to, jek je odetrkováno k vůli oisím
lidem! Nyní však za vlády páně Macháčkovy je všecko
při takovém koasku po tichu a ještě se našemu lid.
blásá, še vzácného příznivého, opatrného a spravedli
vého starosta má, jenž po ničem netouží neš svým
milým Kat ohoranům posloužiti| Ale ještě jiny báček
má toto obsazení, háček velmi nemilý. Naši prozí
raví hospodáři udělili místo účetního (výpomocnébo)
nejen po tichončku, ale i nešťastně, poněvadě pan
pastor Procházka ukázel po málo nedělích, že jest
docela nespůsobilým sastárati místo účetnické!
Zmíněný pán jest totiň nemocen daševně (trpí děsnou
nervosoa), | tělesně a byl nucen vadáti ae místa
svého. Tak potrostali se tedy „pánové“ před celou
veřejností sami a ukávali, že jejich starostlivá a po
ctivá láska k staroslavně Kutné Hoře nic si z toho

nedělá, když člověka cizího do Kutné Hory na
pěkné místo povolá, člověka cisíbo a nemocného
satím co zdraví Kutnohorané, kteří nemají bratra
nebo strýčka v městké radě, musí na práci jinam,
protože v rodné obci, jiš by rádi posloužili, s obledů
strejčovských a pašovských neposkytnon jim zaměst
nání, Otibodný orgán páně Pacákův e Macháčkův mičí
k tomu ke všemu, jakoby měl tačnon huba ne pět
zámků nzamčenu s přece měl by sde příležitost
zmlenontf si nejen ua velkomožných pánech, kteří to
provedli; měl by příležitost také mravním bahnem
trochu zamíchati a dle pravdy na to poukázati, že
nejnovější chráněnec velkomožných pánů má se sebou
kousek veselé minulosti, kvůlinímnobomrza
tosti. O tom ctihodný Pacákův orgán ani nedntá —
patrně ví proč. Tak, pane Hejnic, jen buďte hodným,
— však už je nejvyšší čas. Proslýchá se, že budeto-li
takhle pěkně mlčet, odělají Vás velkomožní pašové
v pivovaře — administratorem, protože jste s6 v po
dobné faukci již dávno výborně osvědčil a pana Vy
sypala, jehož Vám páni do administrace „Podrysoc
kých Listů“ vrasili, docela zbytečným redle sebe uči
pil, Hlaste se tedy do pivovaru a slibte pávům, že
budete hodnej, pořád a moc bodnej!

Upravení učitelských platů vČe
ohách dle zprávy školské komise má býti násle
dovní: Nejnižší třídě alužného na obecných školách
má býti přiřkonto slušné GÓO sl. Po 1Óletó službě
vřaditi se má učitel do vyšší třídy se 600 zl., po
dalších 10 letech do následující třídy se 700 zl. a
koLečně opět po 10 letech do I. třídy s 800 zl. Uči
telové v Praze a na předměstích, v lázeňských městech
a v městech s více než 20.000 obyv. obdrší v těchto
všech třídách o 100 zl. více. Slažné učitele na ško
lách měšťanských má být! od 700 do 800zl. ve zmí
něpých městoch o 100 zl. více. Dle toboto upravení
platu by se svýšil náklad na koly obecné « krá
lovství Českém o 1,196.608 zl. Porovnáme-li poža
darky ze ajesdu učitelského ze dne 9. dubna v Praze,
Jeví se ovšem veliký rozdíl. Kdyby se vyhovělo přáním
učitelstva, stálo by upravení platů více neč 5,000.000
zl. a somskó přirášky by se musily avýšit nejméně 0
159/,. Majitel statku s asi 100 korcí pozemků platil
by nu zlepšení platů asi 26 sl. více než dosud. Na
Moravě slepšil letošní sněm učitelské platy lépe, než-li“
s0 veČechách oavrhuje. Tam mají od 1. ledna pří
štího roku pruzatí« ní podučitelé a podučitelky e vy
avědčením dospělosti 450 21., po zkoušce spůsobilosti
hned 500 zl. a pak kvinkremálky 4 po 80 a 100 zl.
Na obecných školách má 409, učitelů platu 600 zl.,
309/, 700 zl. a 30%, 800 zl. Na měšťanskýchškolách
40*/, učitelů a očítelek mé plat 850, 30%, 900 zl.,
a 80%, 1000 si.

Koupě žita. Vojenskáeprára zakonpídle
kupeckého obyčeje: v drahé polovici května 1899 pro
vojenskou <filiální) zásobárnu v Josefově 1000 g, v
Hradci Králové 400 g šita a do 15. června 1849 v Jo
sefově 1800g a v Hradci Král. 500 g žita. Dohromady
8300 g pro Josefova 900 g žita pro Hradec Králové.
Jednokoranovým kolkem opatřené nabídky ka prodeji,
které nesmí míti kratáí dobu dodržovací neš-li
1áti dnů, bnďtež podány nejdéle du 12. května 1609
do 10. hodiny dopol. u c. a k. intendance 9. sboru
v Josefové, v sapečstěné obálce « osnačením: „Na
bídka ku prodeji tita“. Nabídnutí ku prodejimohou

Hr podány buď na celé množství,aneb též na menšítky, nejméně však 100 metrických centů.
Z Jaroměře. (Velká akademie Bendlova.)

Zvěčnělý Karel Bondl snám jest každému Úechuja
ko výtečný akladatel skrostných českých plení, jako
vynikající hudební skladatel. Bujná melodika, sytý

svuk, libé modulace, forma průzračná, rytmus živý aveliká znalost lidalkého hlasu jsou hlavními
vokální trorby Bendlovy. Písní a sborů čítá K
Bendl do tisíce od nejprostších popávků a sborů a
do velkých chorálních výjevů, jeko jeou Branda Du
dák a Štědrý den. Opery „Lejla, Cernohorci, Karel
Skreta, Dítě tábority, ladická princezna, Starý šenieh“
kypí vřelostí i svěžestí. Českého národního ducha pro
nikl Bendl jako málo který jiný skladatel. Pěvecké a
hudební jednota Jaromír v Jaroměři uspořádá v
neděli dne 30. dubna ve školní tělocvičně na ostrově
velikou akademii Bendlovu. Na u jest: 1.
Chorál národa českého. 2. Starý ženích, ouvertara pro

SE Sta demiokeo alor 4. Výstap=I. jednánis 6. Slavnostn hod zo
Břetislav. 6. Zpěv vil nad vodami. +" Bměs s Opery

Lejla. 8. Skočn omhený sbor. — Začátek o 4. hod.odpol. Ceny míst: křeslo 70 kr., I. místo 50 kr, II.
místo 80 kr., k stání 60 kr. Předprodej lístků u knih

ka p Juliše. Sola zpívají: al. J. Hinková,J. Třeštík a L.Stocký. Zpěvy řídí p. J. Kovanda, hudba
F. Matějka. U piana sl. A. Kovandová a K. Doležal.
Na akademii upozorňuje uvláště nejširší okolí jaro
měřské a pěvecké jednoty.

Literatura.
Hemiletilka. Pilnýa horlivýspisovatelcírkev

ní p Fil. Heneler, zasloušilý farář v Úhřinově ne Moravě obohatil homiletickou literataru opět novým rod
níkem s sice pátým; ročník tento výborných kázení
nedělních a svátečních nejen že se rovná čtyrem pry
ním, ale on je svým lehkým slohem, praktickým a
časovým obsahem, nohledeným rozsahem ještě předčí.
Uvážíme-li, že 1., 2. a 8. ročník úplně rozebrán a 4.
jen málo jiš výtisků na skladě, avědčí to zajisté o
praktičnosti kázaní těch. Od téhož pana spisovatele
vyšly téš kázaní postní pod „křížem“. —-Kasaní dů
atojného pana fařáře Heuslera json opatřena případ
nými příklady dějepisnými i se šivota, oslazeny při
měřenými citaty av. Otců a texty z písma sv. a mů
žeme je směle pro okamžitou potřebu, pro nedostatek
času každému odporačit. — K dostání jsou u pana
spisovatele, jakož i v kněhkupectví Cyrillo- Methoděj

óm v Praze.
Ottevy Laciné knihovny márodní

vyšel již sešit 9., v němž počíná nové, letos jiš třetí
knihe: povídky a črty „Z víra života“ od J. Arbesa.
Proslulý český belletrista vybral z novějších drobných
svých prací řada, jež pod společným násvem sloučil
v jedinou knihu. Veškery tyto práce jsou rázu čistě
arbesovského: psychologicky zdůvodněné romantické
historie, kteréž dovedou otřásti nitrem čtenáře. Otto
va Laciné knihovna národní vychází v týdenních se
šitech po 10 kr. nákladem J. Otty v Prase a před
plácí se na čtvrtletí 1 sl. 80 kr. i poštou.

Jar. Vrchlického Seonbornévydání
básnických spisů dospěloku sešitu 148.,v němž
pokračuje nové, drahé vydání sbírky epických básní
„Zlomky epopeje". Vrchlického Souborné vydání bás
nických apisů vychází nákladem J. Otty v Praze v
sešitech po 16 kr.

Domácí lékařství a udravotmietví.
S dodatkem: „Léčivé rostliny“ e 97 vyobrazeními po
řádá J. Pavlík. Nakladatelatví I L. Kobra v Praze,
Vodičkova ulice (Hlávkův palác). Jednotlivé sešity
stojí 16 kr.

Zasláno.)

Stovba českého gymnasia v Místku. —
O svátcích velikonočních položen byl základní

kámen gymnasialní matiční budovy v Místku. Gym
nasium Místecké Matice skolské jest důlešité po celé
moravské Lašsko a české Těšínsko. Český lid zdejší
oddává se té blahó naději, še budovu tuto za pomocí
celého českého národa také šťastné dohotoví, tak, aby
již počátkem příštího školního roka odevzdána býti
mohla účelům gymnasialním. (Budo ústav po prásdni
nách čítati 6. tříd.) Za ton příčinou obrátila se Ma
tice Místecká ku všem vrstvám národním v zemích
korany sratováclavaké s provoláním a sběracími archy.
Ač = mnohých krejů došly již, pěkné podpory. přece
není celkový výsledek valný. Rozpočet na stavbu činí
60.000 zl. Matice vládne pouze stavebním kapitálkem
10.000 sl. a prosí celý národ o doplnění na potřebnou
suma, avšak dosud sešlo as pouze asi dva tisíce, tak
de zůstává nekryto 48.000 2l.

Poněvadž není naděje na stavební snbvenci sni
od zem. sněmu ani od státu, prosí Matice Místecká
ješsě jednou všechny valectěné jednotlivce, jimá sab
acripční listiny saslány byly, nebo ještě saalány badou,
aby laskavě ku sbírkám přikročili, tak aby šádná
upisovací listina, která nebyla vrácena, na smar ne
přišla. Kdo by nemohl zsjakékoliv příčiny milodary
sbírati, najde zajisté mezi svými známými někoho,
kdo milerád o subecripci ae uváže.

Proto výbor Matice Místecké prosí snašně, aby
nikdo subscripčních archů noodkládal, nýbrř aspoň
0 jiného sběratele se postaral, tak aby zaslané oložní
lístky bez užitku nezůstaly. Rozesláno bylo celkem
10000 upisovacích listin. Kdyby na každou listinu
průmérně sebráno bylopět zlatých, jeet stavba budov
čet. gymnasia zaplacena. Koma není možnonasbí
rati celých 5 zl. nechť proto od sbírky neuponětí,
neboť ne jiné listiny opět více se vybere. Větší počet
malých obnosů zajisté činiti můče úcty hodnou sumu.

Když každý adresát, jemaž provolání zasláno
bylo, poctivě'se o to přičiní může nedostávající se
suma lehcesebrána býti, Kdyš tedy každý dle sil svých
a dle svého okolí se přičiní bude jedním rokem tato
naše národní potřeba ubražena neb kdo rychle dá,
dvakrát dá.

Dary vykazají se týdně v Těšínských Novinách

s por zasílatel ubírky obdrží dotyčné číslo Těšínských Novinjako doklad, še obnos správně došel a
eprávně jeat účtován. Yýbor Matice Místecké.
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Vejcek líhnutí
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Kostelní
v ÁCIL AV ŠOLC stojícívelikýhřeben,velkébíléuši,tvářečervené, a dlouhé laloky, váží 9 liber, zasýlém vždy Čerstvá

zlatník a stříbrník, přísežný soudní vejce po 8 kr., ve spolehlivém obalu
znalec a odhadce Jesef Mašek, rolník v Libůni v Čechách.v Hradoi Králové

(ev.-Janaké náměstí č. 77)
d č ct. obe t ůj hojně zásobe

dopor ok a,prani Do Hradoe Králové a sírého okolí!českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní = nového a čínského stříbra, ozdobné
stolnínádobí,veškerézlatéastříbrnéhodinky Frant. Beran
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky 9
různýchdrahůaesárakou1—8rokůza ceny kožešník v Hradoi Králové,

levnější neš všude jinde.

Veškeré zboží Jost úředně zkoušeno a mačeno. ratajuzské u T doměpaza Hazuloporušuje
Správky se přijímají a levně zhotovují, táš plátěné a látkové Čepice všech druhů vlastní

veškeré správky hodinek se vyřisují. výroby, od 80, 40, 60 kr, a výše, déle hojnou
Vše za lovné ceny.

Staré skvosty se kopují « vyměnňají. zásobu nejmodernějšíchAČerychasynové Z |Islobowuiců
plstěných a slaměných

vázané, celovlněné v nádher
ných, naprosto stálých bar
vách, trvanlivosti téměř ne
obmezené, různých vzorů a Ve

likostí vyrábí firma

bodící se pro zahradníky i rolníky, s staré přilby,

K doptání u domovníka v Sokolovně,

a |No

;
©
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na umělévýrobkyz cementu|; | M Jan Stoupa: V Praze, :
a prodej bi Václavskénáměsti číslo 32. S

doporačajezávodavůjveledůntejnému duchovenstvu
a nabízí v nojeolidnějším provedení s cenách nejlevnějších

Železný nábytek,
matracežiněné,zJomnédřevitévlnyzebmoř.husy,matracepórovél dráténí.

Přikrývky flanelové, ze sratí volbloudí valobované,
přikrývky prošívané,

houcě všech druhů, veškeré potřeby lůžkové, koberce do
ložnice,jídelen, salonů, voskov. parketové koberce,

pravé anglloké inolleum,
záclony krajkové ij látkové, Dry, draperie, konsole, závěsydo oken,

elegantní židle, křesla, houpací lenošky, klekátka,
jakoš i všechenmábytek zohýbazého dřeva

Podrobné obráskové omníky sdarma 6 franko. 52
. Úplné zařízení

veškerých stavebních potřebJosef Patzák
v Králové Dvoře n. L.

Nejnovější pat. cementové tašky se spodní uzávěrkou.
Provádění veškerých prací s pěchovaného betonu.

Cementové roury všech dimensí, pro stoky, vodovody at.
Cementové dlaždice ruční i strojové mosaikové též i na způ

sob národního vyšívání.
Cementové prkna na stropy (místo rákosových stropů).

Úementové duté stěny.
Fagádní ornamenty, přesně dle nákresů.
Roury kameninové v nejlepších cenách.

Cement portlandeký, hydraul. vápno, rákos, lepenku, dehet,
šamotovécihly atd.

Oenniky na požádání zdarma a franko.
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Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Zodp.—Zodp. redaktor Frant. Stébi — Tiskembisk. nihůzkarog v HraduiKralové,
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čisto

Jak se dělají časy.
Znal jsem jednoho člověka. Měl veliký statek.

Zasvýchmladšíchlet chodil trochudo kostel,
a vedle toho — „dělal taky časy“. Tak o něm
totiš Hkali lidé, jelikož prý uměl jakýmsi říkáním
zaháněti mraky, a sažehnávati kroupy. K stáru

do kostela choditi i „časy dělati“. Pokro
ili synové jeho prý ho osvítili, že časy dělá pří

roda, atak prý místo na renní chodil do polí.
Na konec však ve svá dlouhé nemoci zavolal si
faráře. Pravil prý: Že tělo mé shnije, to udělá
příroda, sle svědomí mi do pořádku nedá. —
Bylo potom mnoho rokování v bospodě a jinde
o otázce: Jak se tedy přece ty časy dělají?

Co se týká časů, mysli-li se slovem tím po
časí, ví každý, žé tu působí přírodní síly. Ale vč
řící člověk ví taky, že příroda je stvořena bytostí
všemocnou a nejrýš moudrou, které říkáme Bůb,
a tak že na konec přece jeni těch „časů“ pů
vodcem je Stvořitel. A kdo má čisté a jasné po
nětí o Bohu, ten laky ví, že přírodě dal Stvořitel
sice Jistou volnost, aby působila dle sil svých, ale
že jako všemohoucí a nejdokonalejší bytost nemůže
býti přírodou tak obmezen, aby nesměl a nemohl
sasáhnouti v přírodu, by sloužila nejmondřejším
ustanovením vůle jeho. To je tedy křesťanský —
rozamu jedině vyhovující — nábled o tom, „jak
se dělají časy“. Křesťanství totiž odmítá na jedné
straně pověru, ale na druhé i nevěra, kdežto
svrchu míněný muž nejpry byl zaslepen pověrou
a pak naopak upadl v nevěru.

Avšak nechci zde mluviti o časech, jen v tom
smyslu, pokud se jimi míní počasí. Jinak totiž roz
uměli slovu tomu v jedné osadě. Byl tam jeden
domkař a obuvník. Poznali na něm vždycky, má-li
peníze nebo ne. Když jich neměl, vjížděl vi rukou
neustále do vlasů a mrzaté mluvil. Zeptal-lise ho
kdo: Jak je, jak je? — „Ale darmo mluvit; mi
zerné časy, mizerné časy“. A vesnické básnictví
urobilo na něj verš: Švec ae rve za vlasy — hu
boje na časy. A poněvadž se tak dálo i za nej
krásnější pohody čili aa nejkrásnější povětrnosti,
jest patrno, že ta slovo „časy“ znamenalo něco
zcela jiného. Myslim, u něho že znamenalo asi,
jak se mu vede.

A v tom asi smyslu mluví 80 opravdu 0
dobrých neb zlých časech dle toho, jaký je v 8po
lečnosti lidské pořádek, pokoj, mrav, blahobyt,
spokojenosf.

FEUILLETON.
Studie o nosu.

Napsal J. Čáslavský.

Pomyslete si, k čemu by vypadal váš obličej?
kdybyste ten výrůstek mezi očima neměli.

A přec jest nám jen na překážku. V zimě
nám umrzá, z jsra naň prší a v létě doň praží
slunce, až se loupe. A není tuším pražádnou
ošdobou pro malého světoobčana, když mu vylé
zají z něho dva ušlechtilí slimáci. — Ovšem fan
tasie skulečnost mění. V pohádkách všude dočtete
se jen, jak drakům a jiným obludám šlehsly
z nozder blesky a u básníků dosud oři a jiní
ušlechtilí čtvernožci srší nosem oheň.

Podle nosu vůbec rozeznávají se i plemena
lidská. Tsk každý z nás pozná beze všcho namá
hání dle nosu plémě, jež neuznalo Mesiáše,

Jestli vzdělání působí na vývoj, krásu a
ušlecbtění nosu, nevím. Tolik jisto jest, že mnozí
slerní mužové měli veliký nos. Římský básník
P. Ovidius slul jen proto Naso, le měl veliký nos
a proto jen musil do vyhnanství, že ho strkal,
kam oeměl. Z patricijských Scipionů nejeden slul
Nasice — nosáč. Napoleon I. byl svým nosem
všeobecně znám a proto jen snad byl takový rváč,
že měl veliký nos. Aspoň též náš jeden profesor
na gymnasiu, který měl neobyčejně dlouhý a velký
nos říkával v rozhorlení; »Synu, kdybych měl
tak nos až k vám, to bych vás tam klofnull«
Patroě i u človéka bude v nose chrabrost a brdio
Dost jako u kohouta a u ptactva vůbec. Proala
vený reklamou Rostandův Cyrano de Bergerac
snad jen proto byl takový rváč a duellant, že měl

V HradciKrálové,dne 5. května

Onašich časechse vůbecpravi, že jsouto
časy slé, smutné, nebezpečné, nespokojené atd.

A tu 86 mi zdá ješté uůložitéjší ta otázka:
Jak se dělají časy? A ku podivul Tyhle časy se
dělají velice podobným spůsobem, jako časy pří
rodní. Mám na mysli nejprv étyry roční časy: jaro,
léto, podzim, zima; a pak i i v kterémkoliv
ročním čase, jasno, dešť, bouře, krupobití.

Roční časy ae dělají dle toho, jak jest naše
semě kslunci přikloněna, atudíž dle toho, jak
na ni slance působiti může. V zimé jest tedy náš
kraj od slunce odkloněn.

Počasí — deště, bouře, krapobití — se dělá
tím, že 89 výpary ze zemé nad krajinou ehro
máždí. Neodnese-li je a norozpráší větřík, musí
potom na zem podati ve způsobu deště, sněhu
neb i krup, a působí bouři.

A podobné je to i a časy v ohledu mravním,
duševním. Sluncem duchů jest totiž Bůh, o némž
nás nejjistěji a nejčistěji poučaje křestamstoí. A
proto bývají doby, za kterých dacnové lidátí čili
lidé přikloněni jsou k Bohu, tak že Ou, jako
slunce na zem na jafe a v leté, na ně působí, časy
v celku spokojenějšími, pokojnéjšími, sťastnějšími,
lepšími. Jestliže však se duchové liděti od svého
slunce, od Boha odvrátí, nastává jim pochmurný
podum a swutná zima, časy ematné. Doby nábo
ženské lhostejnosti s nevěry budou vády Časy ne
spokojenosti, nepořádků, nepokojů, časy smutaými,
zlými. Doby však nadšené víry bývaly v celku Časy
dobrými, lepšími. To není snad jen náhled kleri
kální. Němci vychvalovaný nevěrecký básník Góthe
napsal: Dějiny nejsou nic jímého, neš líčení boje
víry s nevěrou. Doby, sa kterych převládala ne
věra, byly všdy časy neblahými.

A tážeme-li se tedy, proč nyní — při všem
jiném pokroku — víc a vlo se množí nepořádek
a nepokoj, proč doby nase víc u více si zaalubují
názvu časů smutných, jest lehká odpověď: Zemé
odkloněna jest od Slunce. Lidé zapomněli na Boha.
Báb nepůsobí, jsk by proapešno bylo, na ducha
lidskéno. Křesťanství není více sluncem duší lid
ských. A abychom se vrátili k podobenství: | za
příznivého přiklonění 8e země k slunci, bývají
bonře a nečasy, když 80 totiž výpary ze zemů
nad krajinou nahromadily. — Co značí tyto vý
pary nad krajinou nahromaděné? — Je to něco,
o čemž vás, od Boha odkloněný domněle pokro
čilý svět, nemluví. Byl by to jezovitismus a kle
rikalismas. Jest to přestupování zákona Božího,
řikají tomu nemravnosf, vlastní jméno toho však

veliký nos. A naš český Cyrano Mikuáš Dačický
z Heslova měl také veliký nos a byl rváčem od
kosti. Kutnoh ráci ho měli až po krk,

K hrdioství snad je dobrý veliký nos, ale
k milování naprosto se nehodí, Cyrano, že měl
veliký nos, neodvážil se ani k hubičce, ač Roxaně
psal zamilovaná psaníčka, že nad nimi byla celá
pryč. A bez hubičky i umřel, Bloud! Jestli ne
sňupal, proč to nezkusil? Ženské ještě nikdo ne
prozkoumal a tak i Roxana jistě by byla docela
nic nekoukala na ten veliký nos. To silák Honza
v nešich českých pohádkách jinak uměl a říkali
mu — hloupý. .

Nos vůbec hraje v životě lidském velikou
úlobu. Kdo strká do věcho nos, nebývá oblíben,
Hkají mu rýpal, že prý do všeho rýpe aneb mo
derné redikál, že chce všecko obrátit vzhůru no
bams. Tohle ovšem už není po lidsku řečeno,
nýbrž jest to vzato od zvířat, zvláště od jistých
štětinatých tvorů, kterým, aby do všeho nerýpali,
dává se do nosu drát. Kdo ví, jak by takový ra
dikál na to se díval, kdyby mu dali do nosu drát.
Pokládal by to za omezování osobní svobody, ač
Křováci, Dajskové a jiné osoby plemene lidského
semi si strkají kroužky do nosu a jsou radikálové
až do kostí zvracujíce lidožroutstvím a převráce
nými názory veškeren lidský řád.

Voditi někoho za nos znamená u nás dělati
si z někoho blázna, Není to právě trefné rčení,
neboť právě nejsilnější a nejhroznější zvířata jinak
nevodíme. Slona, medvéda, býka uvede sa nos
malé dítě. Nekdy ovšem jest toto trefné rčení na
místě, Loni v Bulharsku byl uspořádán hon na
medvědy. Kníže hned při první Jéči byl bťasten,
skolil silnou medvédici, Než co ďas nechtěl míti.
Když ji rozradostněn bedlivěji prohlížel, nalesnul

Obnovavyčhásí7 pálašs polsdna V. Ročník.

Ň

— Wich. — Kde se tohoto zléhovýpara duš
lidských nebo národů nahromadí, tam následuje
— bouře, převrat, krev a oheň. Kde se nesachová
vají sákony křesťanství,tam následují smutné časy.
A tak již víme, jak se dělají časy. — Dělají si je z
největší část i lidé sami. Jako í samy přírodní
síly mají do jisté míry svou jakousi volnost, tak
i lidé mají svobodnou vůli. Mohou Boha a zákonů
jeho nedbati, ale nemobou Boba tak obmesiti, aby
mobla nejmoudřejší ustanovení zmařena býti. A
jedním takovým ustanovením právě jest to, že po
odklonění sa duchů lidských od Boha následují
smutné časy.

A na to zapomněl ten nyní jiš stárnoncí
můž — liberalismus. On to jest, který si myslel,
že může dělati časy sám; onto jest, který myslel,
že zažehoá všecky mraky a bouře, a že 1a jeho
řízení budou časy nejlepší a nejkrásnější. V Ra
kousku podobá se liberaliamua onomu muži z nas
čeho příkladu, když trochu do kostela chodil, ale
vedle tobo dělal časy bez Boha. U nás v Rakousku
totiž tak ta mládež, aprostí vojáci a ti krimi
náloíci se trochu do kostela honí, ale vedle toho
zavládla u nás, řekl bych, státní pověra, dle které
se mohou beznáboženskými a protikřesťanskými
zákony dělati dobré časy. V jiných státech k. p.
ve Francii přestala i ta trocha toho kostela. —
Ale stalo se nedávno zesnulémo předsedovi (pre
sidentu) státu francouzského něco zvláštníbo. Ve
veřejnosti bál se říci to slovo Bůh, tu jakoby byl
býval osvícen nejmladšími syny Francie, bezbožci,
že vše dělá jen příroda. Ale když přišla mrtvička,
ta to pocítil, že hoilobu jeho těla udělá příroda,
ale svědomí, že mu do pořádku nedá. Tu ne v ném
ozvalo to nejen vůbec křesťanské, ale i katolické
vědomí. Žádal si kněze, aby mu ve jménu Božím
sňal tíži ze svědomí jeho.

A tak se nám zdá, že by stárnoucí Europa
nejlépe udělala, kdyby si dala do pořádku svědomí,
Výparů nepravostí a odporu proti zákonu Božímu
a proti křesťsnství jest nyní zajisté již plný vzduch.
Hrozí již příval, bouře, krupobití, a to zažebnávání
těchto mráčen říkačkami našich liberálních stát
víků, profesgorů a novinářůjest skutečně pověrou
nebo jakousi bludnou vírou.

Jen tam, kde se svědomí spořádá křesťan
stvím, nastanou lepší časy. Ale k tomu je zapo
třebí, aby státy řídily si své časné věci dle kře
aťanství, a vedení svědomí aby nechali svobodné
církvi. Kde jako v Rakvusku církev je v poutech
liberalismu, tam json časy takové, jaké právě máme.

jí v nose kroužek, kterým ji ještě nedávno chudý
medvědář řídil, Byl tedy důkladně veden za nos,
který prý má také notné dlouhý. »Humory« mu
jej kdysi namalovaly z Vídně až do Sofie.

To má zpravodaj ze Sendražic rozhodně
kratší nos, neboť sahá jen k mamutovi do Svo
bodných Dvorů.

Nos č'ní obličej lidský krásným a dodává
mu zvláštního výrazu. Že tak zvaný nos řecký
jest nejkrásnější, ví každý. Když však někomu prší
do nosu, nebývá to známkou zvláštní krásy.

Nos jest obyčejné sídlem čichu a nástrujem
k rozeznávání všelijakých vůní i nevůní. Avšak
nos má mnoho ješté jiných schopností. Především
jest také muzikálním. Slyšíme-li falešné akkordy,
ohrnujeme nos a hraje li krásný orchestr, rozšiřují
se nám nozdry, Nos jest i výkonným hudebníkem
v času potřeby. Mozart napsal kdysi těžkou
sonatu. Celý zdrcen přiběhnul k němu přítel
s nářkem, že mu nelze nikterak krkolomnou tu
věc vyhráti.

sZcela jednoduché« pousmál se Mozert
Sednul ke klavíru, hrábnul oběma rukama v klá
vesy a v onom kritickém místě jako blesk se schnul
a nosem uhodil v ony klávesy, na které prsty
nestačily. Přítel otevřel nuň nemuzikálně ústa,

ekne-li někdo: »Dostal jsem nose, víme,
kolik uhodilo. Dostal důtku, hanu, pokárání, Tohle
rčení datuje se z učené latiny. Vladařové a vrch
nosti, když někomu psali, začínali latinsky ku př.
takto: sNoa Franciskus . . .« t. j »My Franti
bek . . .« A poněvadž podobné dopisy obsahovaly
velmi Často také důtku, přeneslo se ono slovíčko
"nose — »mya na náš obyčejný nos a řeklo se
dostal nos t. j. byl pokárán, poněvadž klofne-li
nás někdo do nosu, nikdy to není příjemno.



Jenkatol. křesťanství udějá pěkné časy Rakounfru,

ostatní bez pěho neprospěla Anepeoepěje nie. Ajestliže jeme četli, že presidenta Fagrovi(Fórovi) jel
vojín pro knězena velocipédě, myslím, še naše smat
ky a naše aš smrti hrozicí sealáblost akasuje majfsté
na potřebu, aby se uš na nějakém velocipedá Jelo
pro upřímné křesťanství. Ale my v Rakousku na
velocipédě jezditi neumíme. Na bídné lokálce sotva
že se vlečeme. Ale až budeme mrtvi, pak už ne
pomůže ani velocipéd. .

Hrabě Hohonwart.
České časopisy všech stran ocenily jiš význam

hraběte Hohenwarta pro Čechy a Rakousko. Byl to

politik spravedlivý, Pocsivý a zemřel poměrně chud,úeboť ze svého politického postavení pro sebe a rodinu
nekořistil. Hrabě Hohenwart byl politik chladný, vy
počítavý, bystrý, vystihl slabé stránky odpůrců a v

pravý čas zasazoval německým liberálům | sortelné. Dokud vedl pravicí Hohenwart, dokud žil tento
nialní státník, nedostali se dříve všemohoucí ži

dovakoněmečtí liberálové k vládě. Nevymohl-li hrabě
Hohenwart co chtěl. tedy tím více zla u neštěstí za
bránil. Čestbndiž jeho památce!

Pohřeb hraběte Hohenwarta konal se v pátek
sa velikého účastenství kruhů dvorních, diplomatic
kých, politických a úřednických, jakož i za velkolepé
účasti obecenstva Císař pán prokázal bývalému ové
mu ministra a rádci čest posledního průvoda,dosta
vir se do chrámu Svatoštěpánského, kde mrtvola byla
vykropena. Po 2. hod. přijel šestispřežní vůz, sa ním
dva vozy s květinami a věnci před chrám ov. Štěpá
na, jenž byl naplněn vybraným obecenstvem. Brzy ne
to přijel císař pán se svým průvodem, jenž setrval
ve chráměpo celé obřady církevní. Pak -přijeli mini
stří a hr. hanem v čele, ministr zahraničních zále
žitostí hr. Goluchowski, purkmistr dr Lueger, princ
Alois Liechtenstein, předseda poslanecké aněmovny dr.
Fuchse, opat Treninfels, tito dva jako deputsce klubu
katolické strany lidové, doputace klabu poslancůná
rodní strany svobodomyslné: Wobanka, dr. Stránský,
dr. Kramář, deputace klubu konservativních velkostat
kářů českých: hr. Pálffy, hr. Černín a hr. Lažanský,
deputace města Prahy: starosta dr. Podlipný (se sla
tým řetězem) a měst. radní Rus a Sokol, jako zástup

sl. Perié za poslance dalmatské, předseda nejvyšší
o soudu a spoluminietr zvěčnělého dr. Habětínek,

bývalý ministr dr. bar. Aloie Pražák, baron Helfert,

kníže JanSchwarzenberg, úřednictvo nejvyšší účtárny,poslanec dvorní rada Suklje a Globočník jako zástapci
poslanců jihoslovanských, dr. šlechtic Plener, předse
da nejvyšší společné účtárny, bývalí ministři Glans a
dr. Gautech, předeeda panskésněmovny kníže Alfred
Windiechgrátu, hrabě Fries, bývalý minietr dr. Ma
deyski, předeeda správního soudu hr. Schónborn a
m. j. Světící biskap Schneider s velkou assistencí za
pěl před hlavním oltářem „Mieerere", načež vykropil
rakev. Po zpěvu „Heguiem aeternam“ vložena rakov
do vozu a odvezena do Hůtteldorfu. Nepřebledný po
čet kočárů ji následoval.
Owts Hrabě Hobenwart jako předseda ministerstva
sasazoval se rozhodně za provedení českého státního

ráva a koranovaci Jeho Veličenstva císaře Františka
Hosefa I. za krále českého, jak to žádali ve fanda

(EO
Divím se, že v nynější době vynálezů nos

nehraje důležitější úlohu. Mohl by býti ku př.
praž. Fialovi důležitou pomůckou v meteorolo.
gických'pozorováních. Svrbí-li, bude pršet, rudne-li,
jest sychravo, má-li rýmu, jest počasí prahanabné
— kritické, Zejména u pijáků udává stupnici »vy
táhnutých« a sklepníci místo čárek na tácku mohli
by čítati z barvy nosu, =kolik jich kdo má.«

Není trpělivějšího údu nad nos. Nejen že
často přes něj dostáváme, nýbrž on mnohdy
opravdu, zvláště u učenců jest jako dragounská
kobyla. Od rána do večera rajtuje na něm škřipec
nebo brejle všech možných odrud, až jest celý
udřený a zmrzačený. Jen v noci si oddychne a tu
ještě mnohý roztržitý profesor nechá i v noci na
něm brejle sedět.

Ze mne slavný muž nebude. Nemám nos
k ničemu. Šest cm. dlouhý, tři cm. široký. K tomu
divné hrbarý, V době studií mi do něho jeden kol
lega — nezbeda — jest v Jičíně — uhodil v za
bradě kaštanem a od té doby mám na nose hrby
dva na křivo, jako dvojhrbý velbloud hrby na
zádech.

Pro nos jsem také dostal jednou pořádnou
výplatu, — U nás se svítívalo, jako kdysi všude
za ooobo času loučemi, borovými třískami. Louč
zastrčila se do vysokého svícnu a někdo ji musil
utírati Uhlí padalo dolů do škopíčka s vodou.
Na takového kostelníka jsem si také zahrál, Bůh
ví, jak se stalo, ale připletla se k tomu mladší
sestra Marie — jest vdáno na Skále a nž deset
nemocna — a já buď náhodou neb naschvál jsem
utřel. Uhlík padnul zrovna holčičce mezi oči na
nos. Byl ohromný křik a rámus. Já byl bit a
chuďas sestra má dosud na nose známku po mne
8 po svícení loučemi. Nedělala by si však zajisté
z toho nic, jen kdyby byla zdráva, Má pět dětí a
hnouti se nemůže. Už jsem se jí za ten zohyzdéný
nos hledél odsloužiti dosti, ale síly moje jsou přec
jen slabé,

Končím a mám-li dostati také nos za to, že
píšu o nosu i do Obnovy, přál bych si, aby to
byl nos takový, který by mi jel pod — nos. Už
jsem rěch jiných nosů dastal tolik, že kbybych je
dal všecky na sebe a vedle sebe, měl bych větší
nos než — mamut.

men dr. Re. LodiskgjýRic
něl hi Clam Metilaje. Jež intele
ú vané Praakat, Saskem. Ma

jek aapraví, jery roským 99lovyalnademBo
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opobojen ch rakouských národů. P.ministr krajan dr, Alois Pradák, svěčnálý Grochelěki
eaHausner bylivěrnými jeho opojenci. Pravice slskýln
ma moci a významu, když vstoapili do edy

téžRiegera Grégr6českými .Odt6 deby
eládlo se sice nějaký čas (od 1891—1608) peoti
Mledočechům, ale nikdy proti oslémm českému národu.
Starý vůdce českého národa dr. r vděča I
sásluhy hraběte Hobenwarte a po vě 6 jehohre
vydal toto provolání k národa:

Drasí rodáci! Z Vídnědochází nás bolestné
práva, še odešel ne věčnost muš, kterýš, ač nebyl

Čech, byl přecejedním x bohužel nečetných přátel
národa osvícsný, oprarda uaký státník,
jenž vynikal politickou zkušeností a velikou snalostí
mnohočlepného mocnářství našeho, jenž — což v naší
době je tak vsácno — jse prost národního chanvinis
mu © nestrannoatí s spravedlností nevšední uvažoval
různé potřeby národů a zemí rakouských, jenš naná
val -potřebu zabespečiti budoucnost, mír a afla této
říbe státním zřízením, založeným ma základě těchto
růsných potřeb a historického vývoje vnedílném jich
spojení kn vnájemné sebeochraně a detření rovnábo
práva. Více neš kdo jiný me žijících měl jsem příle
fitost posnati moudrost a šlechetný charakter toho
muže v době fundamentálních článků a vím, jak mou
dře se anašil, avósti ve shodu zájmy monarchie a pa
novaíka svého s potřebami a právy nároďa našeho
a kterak drše se s věrností pravého maže slova da
ného obětoval se za nás a raději odstoupil, než by
byl porašil slib avůj, jejž byl dalnesapomenntelné
mu zástapci historických práv národa, šlechetnému
příteli mému br. Clem-Martinicovi a mně. Dílo fan
damentálních článků, ješ bex ublížení dualismu smlou
vou s národem uherským jiš natůleného mělo také
historické práva a autonomii koruny české zabozpe
čiti na základě národní rovnoprávnosti, bylo ovšem
půsckením všelikých činitelů zmařeno a bistorie uká
že, kdo nese toho vinu, a co snad na onom díle je
je cenného a podnes uvážení hodnébo a zdali na dále
blahu říše lépe poslouží centralinace, než náwory v
něm vyslovené. Ale ať jakkoliv se o tom pronese sond
dějin, jedna věc je nade všecku pochybnost postavena,
že byl úmysl při onom podniku poctivě rakouský a
že Hohenwart byl znamenitý státník, moudrý a věrný
rádce mocnáře svého, mn, jehož zásluhy nesmějí ze
jména vyhynouti « paměti národa českého, nemá-li se
prohřešiti nevdékem jebo nebudným. Mač pak, jenš
jeem seaž do emrti s přátelství šlechetného muže toho
těšil, budiž dovoleno vysloviti veřejně žalost svou nad
tímto úmrtím a připomenonti národu svému povinnost
zvláštní vděčnosti a říci jemu veřejně: Národe můj,
zarmufťse, ztratil jsi velikého přítel! © Rieger.

Jménem mladočeského klaba zyslovil ovdovělé
hraběnce Hohenwartové svoji sonetrast p. dr. Engel.
Na českém eněmu věnoval nejvyčší zemský maršálek
kníže Jiří Lobkovic nebožtíku vřelou vzpomínku,
v níž pravil: Nemůže býti na místě, abych v tomto
okamšiku ocenil ohromné záslaby, které zvěčnělý hr.
Hohenwart sobě získal o celé mocnářství rakouské,
zvláště ale o království České. (Výborně!) Zásluhy
tyto dojdou ocenění v budoncnosti, neboť jmeno hr,
Hohsnwarta upojeno jest s nejdůležitějšími výjevy hi
storického vývoje rakouského v posledním desetiletí,
Vřelá jeho léska a oddanost k mocnářetrí rakouské
mu byla základní příčina, že i zájmům král Českého
byl nakloněn a k nim spravedliv. (Výborně!) Ano mů
žeme říci, že snad žádný ze věech státníků rakouských,
naproti království Českému a jeho obyvatelstvu ne
prokázal tolik lásky, tolik upravedlnosti, jako hrabě
Hohenwart, nejsa sám synem této vlasti. (Výborně|
Výborně! Výborná! Hlučný potlesk.) Jeem přesvědčen.
že památka tohoto věhlasného muže udrží se v srd
cích netoliko nás, kteří jeme měli příležitost a ním
jíti, ale že udrší se tato památka v ardcíchČechů
budoucích pokolení, kteří k činnosti Hohenwartově
bleděti budou jako k jedné z významnějších a nejdů
lež:tějších pro rozvoj tohoto království Českého.

Politický přehled,
Arcikníše František Ferdinand u

Este, který nedávno navětívil oficielně Dalmacii,
kteréžto cestů se příkládá veliký politický výsnam,
hledíc k pravděpodobné annexi Hercogoviny a Bosny
navštívil teď oficielně Uhry. Dne 1. května přijal v
bradě Budínském kardinála Schlaucha, generalitu
v čele s komandujícím knížetem Ludvíkem Lobkovi
cem, pak nejvyšší uherské dvorní bodnostáře a ko
rouhevní pány, četné tajné rady, místopředsedy mag
náteké sněmovny, předsedy poslanecké sněmovny a
vynikající uherské poslance. Ve středu prohlížel voj
sko a odjel pak s císařem na letohrádek Jedlov, od
kudž pojede brzy do Virtenberska na návštěvu své
sestry, vóvodkyně Margarety. V Budapešti úřaduje
nyní též“ kabinetní kancelář císařova, ministr císař
ského domu a zahraniční politiky hr. Golnchowski a
vaškeří cizí velevyelanci a vyslanci. Na vybídnatí
předsedy ministerstva přijal arcikníče František Fer
dinand též protektorát uherského oddělení na paříň
ské světové výstavě v r. 1900. Arcikníše pravil, že
je nyní úplně zdráv. Trpěl pouze bronchialním katarr
hem, který již r. 1806na blabockých honech na Budě
jovicka ulosil Vůči vynikajícímu uherskému šlechtici
vyjádřil ee dědic trůno, če bude v Ubrách delší dobu
uídleti. Budapešt je teď ve ekutečnosti afdelním mě
stem celé říše. Hraběti Eugenovi Zichyovi pravil arci
kníže, še podnikne cesta do Sibíře.

Vláda vydá jazykový zákom na zí
kladě 5. 14. stát. zákledních zákonů. Jest to vý
slovným přáním koruny, která chce vyhověti přá
ní Němců, aby platná jazyková nařízení byla od
volána a aby pak o oktroyovaném jazykovém zá

konu Jědké ; mohla, j pěmecká
o i pomv p "ožisí ší

nky.Milar dy. Kýl, ked prýwe povu do b zskogěení. zasedání, poěgb
prý českým poslancům, pročjest vlů du

ctpe tak — ase jinak —jednati, Porada
pravice. bude se-prý konsti 18, května ve Vídní,
neboťvěda se chce přesvědčiti,může-li i gpdále
na pomoc pravice počítetí.sNárodní Liste. při
pravajíčeskouveřejnost na obrat ve Vídmi
proti nám. »Budivoje nevidí elrgaci tak-čeragu,
neboť v alde Schwarzenoaggl prý šlechla tylo
day jednala o brakém jmenování miojstra krajana
a hslé ještě pevnější spojenitví komeervativní
šlechty s Mladočechy, Mladší šlechtici prý by do
pustil roztráku v stromě Šlechtické, kdyby číst
starších šlechticů chtěla vstoupiti do nějaké jiné
většiny, v níž by se místo Mladočecbů nalezali
na př. dolnorebouští entisemité, :

V KHtalil vypukla náhle ministerská krise.
Ministrovi války Čanevarovi vysmála se celá sně
morna, ministr války, jestyýeko gehant vše
obecně neďáviděn a Savoyard Pelloux netěší se
lásce lidu. Myslí se však, že král přísnému Pel
loužovi svěří opět sestavení ministerstva, ovšem
bez nešťastného ministra zahraničného, který s8
dal i Číňany napéliti a bez generála Bauera, který
dal do pokojného lidu stříleti, a který chtěl dáti
pověsiti všecky mnichy v milánském kapucínském
klášteře, ačkoli rozdávali chudině jen chléb a po
lévku s ani jim nenapadlo revoltovati.

Buske rozšiřuje svou moc v Asii, V Ko
reji prý pachtovalo tři důležitá přístavní města na
9 let — £. j. na vždy a v perském zálivu chce

získat přístavBender Abbas, který tvoří klíč
k perskému moři. Rusko spojí svou středoasijskou
železniční siť a perským přístavem a tím ovládne
nejen veškeré pobraničné perské kraje, ele též
pobřeží na indickém oceáně. Mohouc se opírati
o velkou svou asijskou državu, k'erou probíhá
od Čínského a Tichého moře až po Baltické u Černé
moře obrovské siť železniční, získává tím veleříže
ruská rozbodující postavení v celé Asii. Anglie
chce spojit tureckou maloasijskou železniční siťs per
ským zálivem. Kdyby mělo Rusko přístav Bender
Abbas v moci své, nezískala by Anglie uskuteč
něním tohoto železničního projektu očekávaných
politických výhod. Jak viděti, dovedou velmoci
v době, kdy v Haagu ková se konference míru,
nabývati bez válek krvavých velikých držav a po
tických výhod. Snud se o všem dohodnou.

Drobné zprávy.
Z kruhů vejemských. Generálemjízdy

byl jmenovánarciknížeFrentišek Ferdinand
Este. Bratr císařův p. arcikníže Ludvík Viktor
jmenován polním zbrojmistrem. Bývalý velitel 42, pluku
Niklas povýšen byl za podmaršálka. Setník 18. pě
šího pluku p. Gastav Mohapl vyznamenán byv vo
jenským záslažným křížem, jmenován byl majorem 50,
pěšíbo plaku. Setník p. Karel Schiess od 42 pluku
byl stejně vyznamenán a povýšen ze majora a velitele
92. praporu pol. mysiivců. Vrcbní štábní lékař p. Mdr.
Kněcb) stal se vrobním šťábním lékařem I. tř. Ma

jorem 42. pěšího plaku jmenován byl rodák rych
noveký,p. Vojtěch Letovaký, dosod setník od 91.
pěšíbo pluku,

Osobní. PanAlfred Kalderer, vrchníoffl
ciál zdejšího poštovního úřadu, který povýšen byl za
správce poštovního řada na Mělníce, odebral se na
nové své působiště, Pan Kalderer byl skromný muž,
ale výtečný úředník a charakter, V Hradci byl mužem
váženým. S Hradcem se rozloučil včera sekretář c.
k. krajského sondu zdejšího, p. Stanislav Zabálka.
Občanstva pro svou, bodrou, přímou povabu byl sym
patickým a v mladších úřednických kruzích získal si
sa sedmiletého svého působení rozbodné přátele, kteří
se 8 ním v právnickém večírka v úterý také ardečně
rosloučili. Na novém působišti v Táboře přejeme panu
sekretáři mnobo adaru.

Dem L května minul celkemklidně,VHrad
ci Králové brála hudba a voselo bylo téš v okolí.
Májovou náladu kazilo nanejvýš sychravé počasí. V
sousedních Nechanicich bylo rovněž veselo, vybráva
valať tam budba po celém městě — od domu k do
mu po celičký den. Za to dále v Hořicích bylo sle.
K etárkujícím dělníkům továrním přidali se dělníci
s lomů a zedníci, kteří na různých místech we sroco
vali s demonstrovali. Úřadující ©. k. okresní komisař
pan Porchan musil povolati = Hradce 100 vojí
nů, kteří masy Jidabodákem rozehnali. Vůdce národ
ních dělníků = Prahy byl při tom zatčen a lid hro
sívě žádal za jeho vydání, čemuš zabránilo vojsko.
V Hořicích orávkuje na 2300 dělníků. V Brně zahájili
dne 2. května textilní dělníci stávku, Stávkojících
dělníků je tam přes 18.000. Za to v Českých Budějo
vicích přestali zedníci atávkovati.

Koncert Slavjama budesekonatikoncem
tohoto měsíce. Program je zajímavý. Mori jiným bu
dou se opakovati hebrejské elegie.

V lípovém strem u střelnice
zlámal v noci darebný člověk 17 již dosti vyrostlých
lipových stromků. Bozhořčení obecenstva nad tímto
darebáckým skutkem bylo všeobecné a vedlo teké na
stopu pachatele, který vzat do vyšetřování, V okolí
hradeckém je co chvíli posekémo nebo polámáno
množství stromků podél niloic. | Besohledné stibání
vinníků jest nanejvýš žádoncí,



Hospodářský spolek královédvor
ský konávýročnívalnouschůziv nadějídne 7.května
o 8. b. odpoladní v hostinci pana V. Janečka v No

volesích. Vevalné ochůsi se předněsousprávy sjednátelská, pokladní, knihovní s epráros školek, ve
bedou přijímati členovéa vybírati se budou příspěvky.

Pam Wtrejčelk. divadelní hra jednoty kato
lických tovaryšů, ukoněsla letošní divadelní saisonn
+ „Adalbertinn“. Starší aice, ale přece dosnd ověší
divadelní bra pobavila příjemně obecenstvo, jež so
tentokráte nesešlo v počtajindy obryklém. Věiohní
herci vedli si velmi zdárně,ačkoliv tíha a také i sdar
večera epočívaly na p. Beránkovi. Hra sl. Chmelařové
i Hejemanové došla zasloužené pochvaly. Dobrými
byly výkony pp.Polákovy, Svatákovy, Dvořákovy
i Drořáčkovy. ra | v dosti obtíšném třetím děj
ství byla hladkou. Jako jiná léta tak i letošním ro

kem uvedeno bylo 4 několik talentů na tovaryšskéjovištá, kteréž již několikdobrých eil vychovalo. Další
práci „Zdař Bůh“

Kurs mlékařský cspořádá ký
epolek v Kostelcin. Orlicí v rolnické dole ed 1. do
9. května. Paní Berta Poláková, učitelku mlékařetví
semědělské rady bude přednážeti v neděli ve 3 hodiny
odpoledne o rationelním mlékařatví, o určování tuku
v mléce a o odstřeďování mléka. V pondělí o 9. a 3.
hodině přednášeti bode o výroběmásla, máslových
výrů, pak sýra Camembertského, cihlového, Tilsitekého
a dkatulového — a v úterý o 9. hodině promluví
o výrobě homolek a solení sýrů. Hvspodyním ajejich
dceruškém naskytuje ae přílešitost, aby posavadní
ukušenosti a analosti své rozšířily a obobatily. Sýraf
ství nolezé se u nás dosud na stupni málo vyvinntém.
Rolníci mohli by sa mléčné výrobky mnohem více neš
doaad utržiti, kdyby po spůsobu italském, švýcarském,
bollandském a francouzském. věnovali se výrobě sýrů
umělých.

Pam J. Horák, předseda okres. zá
ložny v Trebechovicich onámisdělil,še vo
škeré volby do okr. hosp. záložny vykonány aklama
cí, še = pp. bratří Janských přítomenbyl ve
echůsi pouze p. starosta Jos, Janský, který se slo
va neujal a de p. Lad. Janský přestal úřadovati
nikoli teď, ale že jiš před novým rokem dal výpověď
s že p.Jan Janský ve valné schůzi sni nebyl.
Tím opravujeme mylnou zpráva našeho p. zpravodaje.

"Neziky, muziky, vy pěkné hrajete.
Onehdy stala se jednomu mládenci po pouti moc nemilé
neboda — následkem muziky. Byle budba, byl tanec
v E, které srdce mladíka by odolslo těmto vnadi
dlům? I L9lety J. zašel k mazice a přišel domů
trochu později, Druhého dne byl ospalým a proto na
nůdě chtěl uaavenému tělu pohověti, Neměl se ku vatá
vání. Otec darmo buboval a pobádal syna sl bovícího
dolů. Když ještě v poledne neslézal a půdy — šel
se opět za ním podívat, ahy ho k čeratvosti popubnal,
Než syuka už na půdě nebylo, jen vyzutá pérka tam
stála. Myslil si tudíž otec, že oyn již vutal a že čel
k některému kamarádu | Když však ani večer syna
nebylo, dal Be do hledání. Rorumí se, že napřed na
půdě. Zdálo se mu, že slyší odnčkod stenání. Avšak
marně po všech koutech pátral — až mu napadlo
nablédoonti do jsrmareční truhly, jež na půdě atála.
Ku svémo zděšení nalezl v trable syna skrčeného a
akorem udošeného. Měl co činiti, nežli ho přivedl
života. Avšak ani potom nemobl mnoho dní oudy a
krkem bnouti. Milý tanečník totiž, aby měl od otce
pokoj, vlezl du trably, kde se chtěl vyspáti, ale víko
zapadlo tek, že závlačka se zachytila na kličce, do
níž zámek se zavěšuje a ptáček byl chycen a nemohl
ven. Proto jest třeba nelésti po muzice do truhly.

Tkeoreticko-praktická rukověťcho
rálu římekého pro bohosloveckéa učitelské
ústavy, pro kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele
církevního zpěvu sestavil Dobroslav Orel, učitel
círk. zpěvuv Hradci Králové. Nákladem politického
dražstva tiskového, tiskem biskupské knihtiskérny
v Hradci Králové. Schváleno nejd. biskapským ordi
nariatem královóbradeckým výnosem ze dne 4. čer
vence 1898 č. 4986. Práce důkladná a do nejjemněj
ších odetínů prohlonbená. V 87 paragrafech na 236
znamenitě vynšitkovaných stranách knihy jmenované
nalezne kněz i fankcionář co učitel církevního zpěvu
veškeré pokyny ku zvelebení m řízení zpěvu církev
ního velenutné Velmi nesnadným úkolem referentovým
eat stanoviti přednosti té či oné kapitoly. Jeon-li dů
ladně provedené statě: o ústrojích blasových, o de

ohu, tvoření hlasu, dále o přednesu chorálu, paalmo
dii a o hře na varhany přímovýtečnými, a doplňuje-li
se tato část póznou atudií o základních rysech v dě
jinách chorálu co nejevědomitěji provedenou, pak ne
můžeme od kněze © hudebníka ničeho více očekávati,
než lanodného zaokrouhlení a rosvlnění celého učiva
theoretického na půdě praktické činnosti církevně-hu

dební, počínající ě 43. pravidly povšechnými o veškerých částkách zpívané mše av., o svěceních a průvo
dech v roka církevním, o pohřbech, litaniích, spěvích

pěi enonické generální viuitaci, kanonických hodintách a končící pojednáním o vesperách s kompletářem.
Na záslužné práci P. Orla mají též podílu někteří
apolapracovníci, kteří zájem svůj již předem spisu
tak aůlešitému na jevo dali. Mimo závěrečnou stať
spisovatelovu o Jednotě cyrillské uvádí se ke konci
knihy na sákladě pojednání dr. Josefa Mrštíka: Sou
stavný přehled zákonů a nařízení občanských o půso
bení orgánů církevních ve škole obecné a měšťanské,
a jedná so hlavně o poměru fankcionářů církevních
ku faráři a patronu. Kdyby mošné bylo doplniti tuto
stať ještě některými drobnůstkami « práva patronát
ního, a poznámkami o poměrech, jaké neuprosně dík
tnje chorregentům život velkoměstský v době novější,
byl by obraz úplnějším. Uanati dlužno, če celá stať
podána jest nepředpojatě, a upřímným knězem — cy
rillistou aprávně jest vysvětlena, Větycelého spisu
vícerektora Orla vysnívají tonem populárním, pasda
gogicky jasným. Činíme vděčnou poklonu dp. spiso
vateli sa důležité doplnění a platné obohacení
biblioteky oírkovně hudební, Cena výtisku 1 sl. 60 kr.,

skvostně vázaného 1 sl. 80 kr. (Jen Ev. Zelinka, ře
dite! kůru u Panny Marie Sa. v Praze).

Schůze městského zastapitelotva
v Hradci Králevé konala se ve středao 3.
hodině odpolední. Vyšádáno svolení k vypsání ofart
ního řízení na stavbu jatek a paedegogis dle předlo

ených plánů, rozpočtů a podmínek. Nastavbu jatekschválena výpůjčka 62.000 sl. a na stavbu paedago

m 180.000 al. u zemské banky královstvíČeského.ištěná zpráva městské zastavárny byla za rok 1808
schválena. Za předsedu do odburu sastarárny svolen
byl p. Waldek, sa místopředsedu p. Sluka, za náhrad
níky pp. řiditel Klumpar, professor Zdařil a J. Hláv
ka. Parcela čís. 2. a 4. v blokn © v třídé Pospíhlově
prodáns panu Jos Jettmarovi, čtvereční sáh za i, po
případě 2/, sl. Na to odělil pan starosta dr. Ulnch
s politováním, še mástský rada, p. fotograf Rass, re
eignova!. Zvláštní deputaci zastupitelstva má býti po
dádán, aby rerignaci svoji odvolal, protožek ní nemá
příčiny. Přivolných návrzích sdělil továrník p. Sta
Dislav Červený,že došly stanovy družatra pro stavbu
malých domků pro živnostníky a dělníky. Městskou
radu čádal o převzetí protektorátu a o vyslání dvou
členů do družstva. Na šádost p. Waldeka odložena
tato věc do příští sobůze. Pan Hlávka navrhl, aby
při stavbě jatek a paedagogia bylo při zadávání prací
dbáno maloživnoatníků. Pan inženýr Suhrada přavil,
de na to pamatováno jiš v podmínkách.

vy zepuditi z květináčů. Za tím
účelem polije se čerstvé Ifakové listí vařící vodou s
odvarem tímto, když znenáhla ochladl, zalévá se kvě
tináč. Červivylezou pakna povrch, kde lze je snadno
odstraniti. Prostředek tento opakuje se dlouho,
až veškeří červí zmizí. Místo lískového listí možno
poušiti též odvara z romstrouhaných koňských ka
štanů. Také žaludy konají ta dobrou službu.

Ze spolku kých Stemografů.
V sobotu dne 16. t. m. pořádal apolek Českých Ste
nografů v Hradci Králové v místnosti Grand Hotelu
„Programový večírek“ na rozloučenou se avým prvním
kureem. Pečlivým sestarením programu, savděčil se
nám výbor nemálo i řekneme uměle, že byli jsme
téměř překvapení; z programu uvádíme s neobyčejnou

lehkostí přednesenou píseň el. Růženy Tiché „Rococový valčík“. Některé dámyz „Elišky“ (tato korpora
tivní eúčastnění se tohoto večera jak jsme ge dově
děli odřekla) zapěli pěkný sbor („Starý Bodlák“), jímž
se obecenstvo velice pobavilo; velice četně zastoupen
byl „Sinvjan“, jenž předvedl nám počlivěnastudované
Bendlovo „Probnzení“; též líbilo se p. Drem Radol
fem přednesená báseň „Martin Dráteník“, jakož i ve
lice dobře čtené „Vzpomínky starého stenografa“ p.
JUC. Němce; solový výstup p. B. Maliny přispěl velice
k rozvoselení obecenstva. Zvláštní pozornost však za
eluhuje pečlivě nastudovaná jednoaktovka, o což nej
větších si získal zásluh osvědčený regiseur p. V. Ha
nousek. Dobře promyšlená práce nalezla pochopení
jak a p. regisenra při obvazování rolí, k hlavně
i a účinkujících; s pravým obdivem astopovalijsme
výkony, mladé síly el. Mařky Novákové; v pí. Rai

šloré měli jeme příležitost jiš dříve (posledně při večírka pořádaném akad. spol. „Dobroslav“ poznat sílu
dokonalou jíš směle stavíme v řady dobrých hereček
povoláním; stejného uznání i pozornosti zasluhují
si p. B. a J. Malina, jichž výkony byly naprosto bez
vadné a jímž možno jen gratulovat. O všech těchto
oflách lze zde jen s úctou mluviti. Večírektento utkví
nám na dlouho v mile paměti.

Zvěsti z východních Čech.
Rolntetvu českoslovanskéma! Roli

nictro českoslovanské slaví národaí svátek. Před 100
lety narodil se v tiché vesničce Rybitví na Pardu
bicku vynálezce ruchadla Fr. Veverka, který vyná
lezem svým položil základy k celému modernímu ho
spodářetví, Rodná obec oslaví s hospodářským spol
kem pardubickým 100letou památku nurozoní svého
rodáka slavností pořádanou dne 7. května 1899 v Ry
bitví. Přijďte sem v ten den všichni, kteří Chcete
uctiti památku muže, který vyšel z řad našich, přijďte
všichni, kteří cítíte se stavem rolníckým, aby slavnost
naše dokázals, že vděčnost a láska k zásluhám mezi
námi neubasla. Na shledanou dne 7. května 1899.
T Rybitví-Lbotce, dne 13. dabna 1899. Hospodářský
epo'ek Perdabický. Místní slavnostní výbor obce Ry
bitetví-Lbotka. Pofad: 1. Ráno budíček, 2. Vítání
přibylých bostí. 3. O 10. hodině poloí měe svatá. 4.
Mužský čtverozpěv. Ď. Slavnostní řeč p. Publovského,
rolníka ze Lhotky, o pomníku bratranců Vererkových.
6. Rozchod sa zvaků Ludby. 7. O 12. bod, společný
oběd v hostinci p. P. Kerzla, 8. O 2, bod. elavnostní
schůze Hospodářského spolku a koncert hudební ka
pely v zahradě p. Josefa Poláka. Večer o 8. bodině
Roloický věneček. (Vatupné 1 zl.) Památka 100letých
narozenin vynálezce ructadla, Fr. Veverky, zakoněl
velkolepým slavnostním výletem na družnou Moravu
ve dnech 17. a 18. června t. r. Podrobný program
výletu na požádání zašle Hospodářský spolek v Par
dubicíck.

Výlet českých rolníků na Moravu.
Hospodářský spolek pro okolí Hradce Králové pojal
myšlenku, súčastniti se výleta na Moravu, pořádaného
hospodářským spolkem pro okresy Pardubický, Pře
loněský a Hotický na oslava památky stoletého naro
žení Fr. Voverk/ = Rybitví, vynálezce ruchadla, ve
dnech 17. a 18. června t. r. Předběš. program: Vyjede
se v sobotu 17 června v 6 hod. ráno zvláštním vlakem

s Pardabic, který bade přijímati účastníky na všechstanicích až na hranice Moravy. Příjezd do Litovle
v 10 hod., občerstvení, prohlídka rol. akc. pivovaru;
povozy na Hunčovice (rol. mlékárna), Mezice (taktéš),
do Příkaz, oběd, prohlídka moravského atatku, rol.
sladovny, výstava dobytka. V 6. hod. odjezd na Ko
steleo do Prostějova. Zde uvítání, ubytování, prohlídka
měata, Přátelský večer a bratry Moravany v městském
pivovaře. Budíček, prohlídka rolnické sladovny a Vich

terlovy továrny na hosp. stroje. Odjezd o 10. hod
dop. do Olomouce. Zde návštěva Půttingea, schůze
Selské jednoty pro Moraru, společný oběd, pochod na
Hradisko n Olomoucea prohlídka rolnické školy. Ná
rodní slavnost sbratření českoslovanského rolnictva.
Večer odjead, příjezd do Pardubic kolem půlnoci. Při
dostatečné účasti jede budba sebou. Cesta tam i spět
státi bode kolem 5 zl. Aby svléštní vlak zejištén býti
mobl, složí každý účastník sa legitimaci 2 zl. zálohy,
« nichž se 1 sl. na spol. výlohy, a jeden s jísdného
srazí. Výletu súčastniti se mohou ctěné hospodyňky
i dospívající synové a dcerky. Upozorňujeme na výlet
onen, a kdoš by se členů hospodářského spolku pro
okolí Hradce Králové výletutohoto súčastniti se chtěl,
sažádej u jednatele spolku p. Václava Morávka v Pla
čicích o legitimaci.

Z Dehalie. Jednota katolickýchjinochů a
mužů pod ochranou sv. Václava v Dohsličkách-Jádové
konati bude 7. května 1899 o půl 3. hodině odpol.
schůsi členskou v hostinci p. Ludvíka Růžičky v
balicích, při kteréš přednášeti bude: „O novém a sta
rém názoru divotním“ p. Dr. Fr. Reyl, ředitel bisk.
Borromes v Hradci Králové.

Z Nového Hradeo Králové. Dne 20.
dabna zemřel, a ve středu dne 3. května b. r. pocho
ván byl na hřbitově u sv. Jana na Zámečku pan Au
gustin Fridrich, předseda záložny, s bývalý starosta
obce Novohradecké, předseda rodního družstva, atd.
Byl to muž, jakých dnes jiš po řídka;, mač neunavné

ráce, která nezná odpočinku, muž ocelovépovahy,
rá neustoupí v tom, co jednou za pravé oné. Nový

Hradec je mu povinen vděčností velkou; jako dlouho
letý starosta v letech šedesátých a eedmdevátýchoči
stil město to energickým zavádéním pořádku od ne
přísnivé pověstí, která plížila se za ním snad ještě
z doby, kdy stavěla se povnost zdejší. Zájmy a pro
spěch rodné obce své hájil neohroženě i kdyá mnohé
příkcří za to musel vytrpět. Aby městečku i okolí
poskytl pramen pomoci, saložil záložnu na Novém
Hradci, a řídil ji po drábná leta až do své smrti, a
uchránil bez pohromy i v dobách nejkritičtějších. Byl
i členem okresního zastupiteletva s neunavné pracoval
o regulování Labe nedaje se odstrašit, i když po celá

V obcování u jinými byl skromný a vlídný; přísný
na sebe, přívětiv ke každému. A co pro chudinu uči
nil, je zapsáno v knize života! Raka jeho vždy byla
otevřena, a co rozdala nazným a potřebným, ví jen
Bůh! Pří tom slynul tou pravou staročeskou zbož
ností; vzorně plnil povinnosti své křesťanské. Lásku
avon k rodnému městu, od něhož nikdy vděku neče
kal, ukázal ještě v posledních hodinách žití svého;
umíraje podal mu ještě skvostný dar: úspory své obě
toval na zřízení útulny pro opuštěnou mládež, aby ji
zachránil před zpustlostí mravní i tělesnou. Kéž by,
Bůh vzbudil městu našemu takových dobrodinců, jsko
byl: bratři Fridrichové, nyní vesměs jiš zemřelí! pak
by i ten tvrdý zápas o život mnohému byl ulehčen!
Tichý hřbitov Svatojaneký přijal umdleného poutníka.
Nechť odpočine sobě po klopotné práci ve stínu toho
kostelíka, jehož byl dobrodincem, a který tolik milo
val, v rodné zemi, k níž Inal celým srdcem až do po
sledníbo dechnutí svého! Čestbudiš památce jeho!

Z Chrudimi. KrálovskáChrudim,ta stará,
vždy věrná, dochovala si svůj poctivý staročeský ráz
a dobrý staročeský mrav. Svého Vrchního Pastýře
uvítala slavně. Před klášterem meri dívčí školou a
hostincem pana Rychlíka zbudována byla imposantní
trojdílná elavobrána bohatě zelením, květinami, pra
pory a vlajkami barev národních a draperiemi v bar
vách městských ozdobená. Na straně k Nov. města
čtli jeme z květin pracně zhotovený, škoda že nedosti
čitelný nápis „Buď nám vítán, velepastýři
nášl“, na straně opačné „Žehnej věrně Chru
dimi! Od této brány až k arciděkanství rozestaveny
byly ve špalíra korporace a spolky. Hned a samé
brány očekávalo pana biskupa důst. duchovenstvo
s vdpp.vikářiStřebskýma Schreibrema arciděkanem
Waltrem v čele, slavné obecní zastupitelstvo v četném
počtu, neboť se dostavili též váženější členové strany
mladočeské,elav. okresní výbor 8 p. okres, sta
rostou Dyemasem a c. k. úřednictvo: okres. hejt
manství, krajského a okresního soudu, okres. finanční
řediteletví hlav. berního úřadu, pošty, městské úřed
nictvo, četnictvo, okresní škol. rada s p. škol. inspek
torem, všechny úřady se svými přednosty v gala uni
formách. Dále patronátní komisař J. J. knížete
z Aaerspergů p. řed. Heřmanovský a starostové při
fařených obcí. Spolky tovaryšeké, dělnické, živno
steuská společenstva, sbor. hasičů, vysl. vojínů, měst.
ostrostřelců, spolek paní a dívek, výrobní apolek,
dámský odbor Ustřední Matice školské, spolek ku
podporování opatroven, zpěvácký spolek Slavoj, kon
ference av. Salvatora, literácký, žáci obecných a střed

dních čkol, obchoduí akademie, stř. hospodářské školydívčí ústav pro vzdělání učitelek, žen. výrobní spolek,
žáci a učitelé přifařených obcí byli rozestavení po
stapně od slavobrány. Vrchní Pastýř vjížděl do města
za hlaholu zvonů, provázen patronátním komisařem
ralním p. JUDr. Sykorou a c. k. místodržitelským
radou Šafaříkem a rolnickým banderiem. Náčelníkem
byl p. Lad. Kučera, syn rolníka z Topole, c. k. dů
atojník v záloze, praporečníkem p. Josef Chvojka, syn

rolníka a Topole, c. k. důstojník v záloze, dále kJosef Komárek, vyn rolníka z Topole,c. k. důstojn
v záloze, p. Václav Novotný, rolník z Topole, c. k,
důstojník v reservě, p. Jan Kučera, syn rolníka z To
pole, c. k. důstojník v reservě, p. Bedřich Kučera,
syn rolníka z Topole, Josef Popflek, syn rolníka
z Kočí, Jaroulav Borovec, eyn rolníka © Kočí, Frant.
Zitko, chalupník z Kočí, Frant. Papoušek, chalupník
z Kočí, Jan Černík, z Vorle, Fr. Černík,an rolníka
£ Vorle, Josef Rýšavý, syn rolníka z Vorle a jiné, ješ
osobně neznáme. U slavnostní brány oslovil J. B. M.
náměstekstaroaty p. JUDr. Karel Havelka takto:
Vaše Biskapská Milosti! Milovaný arcipastýři nášl
Obec kral. věu. města Chrudimi jako patron zdejšího
chrámu pozdravuje a vítá Vás co nejvřeleji a nejer
dečněji. Dneu poprvé ráčíte k nám přicházeti za vzne
šeným obřadem «v. biřmování. Tento příchod Váš jest
celému městu i okolí radostným svátkem. Tisíce věr
rných katolíků těší se na posilpění ve víře, na utvr



zásad katolické církve. Zde četně shromášněné úřady

korporace, spolky školy | veškerý, občanato jámalVám vatřic, děkujíceVám voddanosti sa otatečnou,
neunavnou a obětavou onahu sloušiti bla

a věřících,naší svaté církvi s vlasti.uvítání budiž Vaši Biskopské Milnati skromným
důkasom naší hluboké úcty, naší věrné lásky k Vám!
Přejeme si vrouasě, aby pobyt v našem městě byl
Vám k radosti, abyste se potěšilprevou szbošností
našeho občanstva a našímibdoše, a aby tím snovu

jiněna s utvrsena byla Vaše tolikrát již osvédlsná
ska k našemu městu. Končím hesly alavobrány:
Buď nám vítán volopastýři náší — Žehnej
věrné Chrudimi! Ndp. bískupza vřelou tuto uvítací
řeč mluvčího královského věnného města srdečně po
děkoval. Na to uvítali J, B, Milost vdp. arciděkan
Walter, dvě dražičky z III třídy měšťanské školy,
pak schovanka učitelského ustavu e j. Průvod do ko
stela byl imposantní, tisíce hlav Čítající £ města
i s okolí. Znať Chrudimsko a oceňuje svého vlasto
neckého biskupa lépe, než kraje jiné. Pro obmezenost
místa nelze nám než stručnou svoji správu ukončiti
slovy rolníka, který s okem zaroseným vida všechnu tu
ardečnost, oddanost a lásku, ješ přinášíChrudim své
mu zbožňovanému biskupu vstříc, pravil: Mám ra
dost, velikou radost, še ta stará vědy věrná

Chrudim tak pomně stojí pod praporem sv. kříže,© nedá se másti křikemlidí politováníhodných, kteří
štvou a sočí proti biskopu Brynychovi pro ony jeho
vzácné ctností a přednosti, které slouží mu jenom
ku slávě a chloubě. Tak soudí o adpana biskapovi

jiné kteří uvého arcipastýře osobně poznali a jejaviti slyšeli a jeho obětavé, dobročinné, vlastenecké
jednání poznali.

Z Heřmanic nad Labemu Jaroměře.(Vspomínka na vzorného pana učitele.) Dvacátý devátý
duben r. 1899 byl pro Heřmanice dnem emutku. Každý
se chystal ku brobu doprovoditi zdejšího o školu,
o chrám a o obec velezasloužilého řídícího p. učitele
na odpočinku pana Jana Jeřábka. Zemřel 20. dubna
o páté hodině ranní v stáří 86. roků sešlostí věkem.
Trachlíme nad strátou muževšeobecně váženého,kterýš
60 po celý život těšil pevnému zdraví a se vysname
nával přesným plněním náboženských s občanských
povinností. Bylto muž ryzí povahy, ku každému
vlídný a všdy k elaužbám ochotný. Byl em a
u obou národností naší milé vlasti stejně oblíben.
Narodil so v Brandýse nad Labem dno 6. ledna 1814.
Vysvědčení dospělosti pro české školy obdržel v Praze
dne 14. června 1831 a pro německé školy v Litomě
řicích dne 14. září 1848. Od roku 1831 byl výpomoc
ným učitelem v Chotětově u Nových Benátek, potom
v Mečeříži, později deset roků v Lysč nad Labem. Od
12. března 1846 aš do roka 1885 působil v činné
službě co učitel a řiditel kůru v německé obci Heř
manicích ned Labem u Jaroměře. Téhož roku sice
vatonpil na odpočinek, ale byl ještě činným a vypo
máhal a velikou ochotou v kostele na kůrn. Naše
obec oplakává vzorného p. řídícího učitele, který zde
plných 63. roků ztrávil. Není zde nikoho, který by
skromné jeho erdce nebyl miloval. Za vzorné působení
byl jit také na zemi odměněnod svých představených.
Dne 31. března 1851 obdržel pochvalný dekret od jeho

„Excellence nejdůst. pana biskupa Královéhradeckého
Karla. Dne 7. prosince 1883 byl jmenován od nejdůst,
Bisk. Konsiutoře v Hradci Králové vzorným učitelem
školního okresu Jaroměřekého, Jeho Veličenstvo náš
nejdobrotivější císař a král daroval mu stříbrný zá
alužný kříž s koranou. Dne 19. dubna 1806. uspořá
dána na oslavu jeho padesátiletého pobytu v Heřma

čena, okna osvětlena, z hmoždířů etříleno, bengálské
ohně zapáleny a dlouhý pochodňový průvod k domu
oslavence veden. Při té přílešitosti ukazoval jabilár
k nebi a pravil, že Bůh ma tu milost dal, že tak
dlouho žije. Druhého dne byla v poutním chrámu
Páně Heřmanickém slavná mše s ambrosianekým chva
lozpěvem. Přál si tehdy kašdý, aby 100, roku věku
ee dočkal. Ale člověk míní a Pán Bůh mění. Aa 10.
dubna letošního roku počal churavěti. V nemocí své
byl odevzdán zcela do vůle Boží; sám žádal, by sva
tými svátostmi byl zaopatřen a v milosti Boší duši
svou odevzdal Pánu života a emrti. Že si zdejší a
okolní obecenstvo dovede vátiti mužů zasloužilých,
dokazuje jeho účastenství při pohřbu. Lidé přicházeli
s celého okolí i z dáli prokázati mu 'poslední čest.

Z kněží přítomni byli: k P. Lukáš Vrkoč, kněz řáduMilosrdných Bratří = Kuken,p. Karel Banch, farář
z Chvalkovic, p. Jos. Váňa, kaplan s Jaroměře, p.
František Urválek, farář z Kohoutova a místní farář
Heřuanický Petr Pavel Polreich; pak bylo viděti
mnoho předních osobností n. p. p. Heřmana Róselera,
administratora panství Kukského, p. Karla Seliska,
předsedu okresního zastupitelatva Královédvorakého
atd. atd., mnoho pánů učitelů, obecní zastupitelstva,
místní a okolní spolky a deputace atd. atd. Sbor
učitelský zapěl v domě píseň smuteční, následoval
průvod do kostela, kdež místní farář za assistence
evrcha jmenovaných kněží celebroval reguiem za £e
snulého, při němě řídil hndbu a zpěv p.Robert Wa
gver, zdejší řídící p. učitel a ředitel kůru. Pak se
ubíral průvod na hřbitov. U hrobu po obřadech zapěl
sbor učitelský a bned po něm český spolek spěvácký
Jaromír“ z Jaroměře za vedení p. ředitele kůra p.

Jos. Kovandy. V krátké řeči vylíčil na to místní farář
Polreich zásluhy zesnulého, přál mu slavného vzkří
šení, poděkoval se jménem příbuzných za prokázanou
čest v Pánu zesnulému a vyzval všecky věřícík mod
litbě za duši neboštíka. Odpočívej v pokoji, duch
Trůj bude dlouho u Trých šáků a všech snámých
mezi námi žíti!

Z Choltie. Dne 15. m. m. zavítal Joho Mi
lost, nejdůstojnější pan biskup de městečka našeho,
aby udílel svátost sv. biřmování. Obyvatelé zdejší,
jako dobré a oddané ovečky svého duchovního pastýře,
osvědčili příchylnost a oddanost i lásku ku svému
nejdůstojnějšímu arcipaatýři. Neboť jiš několik dní
před tím konány byly velkolepé přípravy ku slavnost
nímu uvítání Jeho biskupské Milosti. V den příjezdu

očekávali četné K baDY lidu z města i okolí, abyapoštolského náměstka důstojně uvítali. Zástupce pa
tronátního úřadu p. Karel Griaser vyjel na hranice

t
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i
jménem vsnešeného patroma

pakoa Milost. O půl 8. bod. nejdůstojnější
biskup do Cboltic doprovásen jsa -voledůstojn:

y. P- vníkem Jamem Soukupem, p. vi
omášem Siřebským a svým ceremonářem důst,

Josetem Novotným a veledůstojným dachoven
strom s Přelouče. U slavnostní brámy, na které sda
leka čitelný byl nápis, apřímné „vítejte nám“ a ozdo

BĚ

bené chvojím s porvěky českých barev očekávaliJebo biskupskou Milostmístní dachovní správce s0
zámeckým kaplanema kaplanem ze Svinčan, dále sl.
městská rada se ovým starostou Matějem Vašákom,
ctěné sbory dobrovolných hasičů z Choltio a Veselí,
ct. spolek živnostníků, ct. úřednictvo cahrovaru Chol=
tického a p.ředitelem Františkem Vagnerem v čele,
páni lesníci hraběcího Choltickáho a slavné

bory učiteleké s CholticeaKlenovky 6 svými školními dítkami. Před branou vystoupila bisku Mi
lost « kočáru a důstojný panfarář oslovil Jeho bi

ekapskou Milost nejprv jem latinským s po tájazykem českým. Po uvítací řeči panestarosty obce

edrašičky ubíral se vzorně spo: ný vod sa hlaholu svonů, hudby a střelby s hmošdířů městem pra

p ry A jdůsto Kapemínu chrámapPáně. V kosteleoužil nej jněj ipastýř tichouměj ov. a po
prvním evangeliu vystouj iPna kazatelnu. Řečí apřím
nou s přesvěděnjící, utou citem náboženským

vlasteneckým, nváděje sv. Václava každému věrnému
u za vzor, mlovil k lidu svému, a lid sledoval

řeč tu otcovakou s s napnatím. Po té udí
lel nejdůstojnější pan biskup ovátost sv. biřmování.
Dokončiv dílo to vznešené ubíral se v průvoau kněží
do farního domu a poobědvav odjíšděl nejdůstojnější

n biskup provázen jsa opět aš ku bráně sborem
fasičským a apolkem živnostenským a hudbou do
Přelouče, aby zase odtud mohl konati apoštolakou
cesta do jiné farnosti. Tento den av. biřaování blu
boko jest zapsán do ardcí všech kolátarníků Cholti
ckých a dleuho nevymísí vzpomínka ne dobrého a
vsnešeného arcipastýře ze srdcí jejich. Zaznamenati
také dlušno, še pfi této příležitosti konány byly také
skatky lidumilnosti a dobročinnosti. Neboť láskavostí
uěkolika pánů z občanské besedy podělany byly dítky
vzdálené školy Klenovské po sv. biřmování uzenkami
a honekamí; s pana ředitele cakrovarn Fr.
Vagnera rozšířeno potompodělování na školní dítky

vůbec. Kn cti téhožp budiž podotknuto, že nsten den ve všech pěti k Cholticům hledících dvorech
měle chasa úplné prázdniny. Zaplat Pán Bůh!

Ze Zdechovice u Kladrub. Dne 13.
dubna zavítal k nám ze příčinou udílení sv. biřmo
vání ndp. biskup provámen vys. důst. p. kanovníkem
Dr. Janem Soukupam, svým ceremonářem vld. p. Jo
sefem Novotným, vd. p. vikářem Tomášem Střebským,
vd. p. vikar. sekretářem Frant. Hajzlerem a dp. kate

chetou le prý krev vredobeEman. Balcarem.nv obci Spitovicích, která obena byla prápory
mašdila se u ov. kříše školní mládež z Řečan s p. ři
dícím učitelem Adolfem Vašákem, obecní sastupitelstyo
Labětínské v čele s panem Fr. Kurkou a Spitovické
s p. starostou Prášilem. Družicka A. Vašáková podala
J. Bisk. Miloati kytici a přivítala Jej jménem školních
dítek Řečanských, za obec Labětín promlavil pan ří
dící učitel A. Vašák a za Spitovice p.starosta Prášil.
Na to s hudbou došlo ee k první slávobráně, jež po
etavena ne začátku obos Zdechovic,kdež dostala se
ndp. biskapovi vřelého přivítání p. atarostou Zdecho

vidkým J. Hniličkou, zastupitelstvem všech ostatních

přifařených obcí, pohon živnostenským ze Zdechovic a p. velitelem J.Koubkem za dobrovolný basič
ský sbor z Horušic. Jménem školní mládeže Zdecho
vické promluvila žákyně B. Havránková. Všichni pp.
učiteté katolíci zúčastnili se uvítání a vzorně starali
es o pořádek. V druhé slávobrány, kterak ven8
u kostela přivítali Jeho Bisk. Milosť místní farář Váci.
Bartoš a vd. duchov. správce Kladrubský pan Frant.
Klapal; n vchodu pak do chrámu Páně osloven byl
nejd. pan biskup vřelou řečí slovutného pana patrona
Jů . Otty Mettala z Frivalda a učiněnamu tak
též poklone p. t. patronatním úřednictvem. Sr. obřa
dům byl také přítomen p. t. pan školní okres. inepek
tor Bělohlávek z Pardubic. Zmínky také zasluhuje, še
přišlo do kostela mnoho evangelíků ze zvědavosti, aby
poslechli řeč nejd. p. biskupa. Patrně domnívali se,
dle novinářských klepů, še bude na ně líti s nebes
oheň a síru, jako při jejich „konfirmaci“ pravidelně
se děje a zatím nastalo veliké zklamání. Nejd. pan
biskop poznovu vystoupil co apoštol a hlasatel míru
a lásky, když v krásně promluvě Své podal naučení
že není víra jako víra © pak v čem pravá „snášenli
vost“ záleží. „Vroucí ts velepastýřská slova nesapo
menotelna zůstanou v srdcích našich; posílila a po
vzbudila nás. Na to udíleno bylo sv. biřmování 86%
biřmovancům. Na konec u dreří chrámových poděko
vala nejdp. panu biskupovi žákyně Julie Trnková a
podala Jemu ekvostnou kytici. Po celý den přidvo
rech velkostatku se nepracovalo. Všecka srdce naše
v jedno spojují se přání: „Bůh žehnej a dlouho mám
zachovej nejdp. vrchního pastýře a dejš mu dočekati
se hojného duchovního ovoce sa vytrvalou neúnavnou

apoštojakou práci, občtavanou ku spáse duší nesmrných.
Ze Stěšer. (Výstavastříhů s obleků v

hospodyňeké škole. Pěveckohudební sábava)
Za příčinouukončení kursu kreslení střihů a šití šatů,

aného ve škole hospodyňské ve Stěšerách, uspo
řádána bude v nedělí dne7. kčětna 1609 výstava
uhotovených střihů a obleků v pracovně
školy hospod. ve Stěňšerách. Vetap jest volný.
Výstava otevřena bude od 10. hodiny ranní až do 6.
hodiny odpolední. Tímto naskytuje ae pp. rodičům a
vyučování ve škole hospodyňské ne zajímají,příleži
tosť přesvědčitise o výsledcích při vyučování kreslení
střihů a šití šatů docílených, jakož i vhodná doba
problédnouti si sařízení nové budovy školní. V hostinci
u Tomků uspořádají účastnice kursu kreslení atřihů
6 šití šatů společně s chovankami hospodyňské školy
v neděli dne 7. května o půl 8. hodině večer pěvecko
hudební zábavu. Vstupné 80 kr.

Z Ponchova. (Ze av. Josefské jednoty ne
Slezském Předměstí.) Již dávno nedali jeme o sobě
světu věděti a tu by se moblo gnad některým zdátí,
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Jiné. V tomto roce
nočítaje v to rozhovory při
Jednota pamětliva jest dobrodinců svých, bez nichě
bynemoblavyvíjetičinnosttakoroua protopřípo
slední valné hromadě nejzssloužilejší « ních jmeno
vala svými čestnými členy. Na prvním místě jmenu
jeme zde protektora svého, Jeho Milost, nejdůstoj
úějšíbo p. biskupa Erál-Hradeckého, veleobětavého
vldp. Dr. Reyla, řiditele Borromea, jenž sískal cl
sáslab jak při zakládání Jednoty, tak později častými
přednáškami, pak vidp. Václava Havlíka, faráře v So
potech, jenš velel mnobými knihami | podporou po
něžitoa stal se spolusakledatelem naší knihovny, vldp.
předsedu Jana K. Vanička, faráře v Pouchově, jeaá
Jednota naší založil a nelituje žádných obětí a obtíží
ji ku rozkvětu dopomohl, velehorlivého bývalého p.
jednatele, vip. Karla Mikuleckého, kaplana v Chra
dimi a konečně p. Jos. Netuka, majitele velkozávoda
truhlářského ne SI. Předměstí, jemuž Jednota mno
bými díky je savézána, Jednota naše schrále téš dne
9. dubna divadelní hru „Farlant“, obras ze životě
v 5jed. od E. Peškové ato tak zdařílea stakým
úspěchem, že zňamenitá souhra budila všeobecnou po
cbvalu s podiv a s mnohých stran ozvalo se přání,
aby kus byl opakován. Co rozmachu činnosti naší
vadí, jsou ty nešťastné finance, které tak mnohý spolek
s počátku dusí. Kéž by ee nalel nějaký dobrodinec,
jenž by to překážku pomohl nám odstraniti. V ne
děli pořádal vldp. Dr. Beyl přednášku v obci Srinár
kách o původu člověka. Zdař Bůh. — Zdejší Bv. ka
tolická Jednota katol. jinochů a mužů na Slezském
Vředměstí pořádá v neděli dne 7. května 1899 na
všeobecnou dádost po druhé v hostinci p. Františka
Valseka ve Svinárkách divadelní představení: Furiant.
Obraz se šivota vesnického v Ď jednáních dle L.
upravila E. Pešková, Začátek v 7 hod. večer. Vatapné:Lmisto80kr.,II.místo20kr.,kustání10kr.
Po divadle taneční zábava.

Ze Studence u Jilemnice. Dne 33. dubna
1899 konala se po 6. hodině valná hromada „Sv.-Jo
eefské jednoty katol. jinochů a mužů“, sa hojné účasti

členů. Po zprávě p.předeněy, podána správa jednatelská, s které vyjímámě: em roku přistoupilo 31
členů a 6 vystoupilo a svolen 1 čestný člen. Schůzí
konáno celkem 19, a sice 1 valná hromada, 8 schůsí

výborových a 8 členakých a 3 hospodářské. Spolekzúčastnil se alavných alnžeb Božích na den sv. Josefa
dále slavnosti Vskříšení Páně, pak slavnosti Božího
Těla, služeb Božích v den narozenin J. V. cís. a král.
Františka Josefa L a sádušních služeb Božích za J.
V. císařovnu. Dne 19. března 1899 vykonali členové
av. zpověď a druhého dno sv. přijímání. Dále zúčast
nili se někteří členové avěcení spolkového domu v č.
Kostelci a IL ajezdu katol. v Praze. Přednášck bylo
celkem 10. Vidp. přednášel, předseda *, „o II. ojesdn
katol. v Praze a o anarchiema“, P. Kar. Karásek 2,
„0 práci a k 5Otiletému jabilen panovnického J. V.
cíe. Frant. Joa. I. P. Jos. Hák, studojící, „o Frant.
Palackém“ p. Alois Šorm, studojící „o Vócl. Baneši

Třebísském“, p.Jos. Kuřík, „o sociální de“ p. K.Eisner, „o bs Hoře, p. učitel Robert Čihák, „oFr.
Lad. Kiegrovi“, p. Frant. Hák, „o předhistorické době
naši české vlasti“ a p. Pav. Tauchmanová přednášku
hospodářskou. Dne 36. a 26. března t. r. přednášel
p. professor J. Dumek. Hudbu obstaral hudební krou
žek za vedení kapel. p.E. Flégla a zábavu p. E Ka
rásek, Fr. Hák, a J.Řažík. asopisů odebíráno hojně.
Zpráva přijata s pochvalou. Ze správy p. pokladníka

. Karáska vyjímáme: Jmění s r. 1897 161 z). 80 kr,
příj. celkový příjem 317 sl. 10 kr., vydání 127 zl.
50 kr., čisté jmění 242 sl. 60 kr. Fond' praporový
58 sl. 98 kr. — Knihovna apolková čítá kolem 300
svasků a byla hojně poušívána. Po ecbůsi pobavil
přítomné p.Jan Kařík komickým výstupem: „Policajt
obce Volákovické“. V přátelské shodě a náladě ros
cháseli se členové ze schůseté. — Zdař Bůh!

Z Chrasti. Příští dobytčítrh konati se bude
v Chrasti dne 18. května.

Ze Svobodných Dvorů. V posledních
dnech prohlédlisi naleziště mamuta studující s Chru
dimi, Jičína, Král. Dvora, Pardubic atd.

Výkaz
přispěvků na Adalbertinum za duben.

Členové pol. dražstva tiskového splatřli:
Zakládající: člu 9. (15 sl. 78.(10 sl. —

2 1. —
Skuteční posl.: 7., 20., 23.,25., 20.

82., 58., 54., 57., 128., 189., 154., 185., 166., 158.,
178., 188 (15-—)., 265, 288., 392., ., 300.,
801., 803, 398., 324., 825., 345., 348 (2'60)., 50.,
865 — 212 sl. 50 kr.

Přispívající po 2sl, 50kr.: 19.,69., 109.,
118., 197., 132—186., 187 (1-—)., 143., 284.,
398. — B8 ul. 60 kr.

Dary na Adalbertinum splatilipl.t. panové:
Po 20 sl.: B. vikář Bler, b. notář Petr Čáp=



Po 16 sl.: forář VáslUhlíř—18 sl —
Po 10 sl.: ArciděkazVorlíček,farář Fr. Ka

ráesk — 30 sl. —
Po 10 sl: Děkan Syřiště,faráři: Franc,Grotb,
Pažout, vikář Vaněk, farář Vašák, Anonymas,
Kadraáč, kaplan Kulhánek, Dr. Josef Burlán,

. Vyšehradský, čest kanovník Malý, děk. Šrámek,
, faráři: Šrám, Pospíšil, Vincenc

Krátký, Jeřábek, Hrabý, Vintera, g. katech. Kašpar,
vikář Al. Kopecký, děkani: Kvapil, Horký, Jireček,

Ba Macháček,Bek,Vlček,Štěpán, Ant.Procházka= M01.—
Po 8 al.: far. Petřík V. Po 7 sl.: far, Sobota

Po 6 sl.: Děkan Jesl, farář! Hovorka a Sedlí
ček == 18 sl.

Po 5 sl.: V. Šťastný,Jan Jelínek, Krinke, Bubát,
Poblásko, Konkurrenti, Bohrutek, Vik. Čeřovský, V.
Šafránek, Hlavsa, Nechanický, P. Holub, Kotrbelec,
Honsák, Ryener, Ramol, Dítě, Matoni, Šmejkal, Vacek,
Janoušek, Ebun, Soukup, Kysela, Žofák, Janák, Ráček,
kapl. Bečička, Němec, Sekera, B. Pachta, Matske,
Strnad, Klepálek — 170 1 —

Po B al. 50 kr.: Fr. Kohont — 3 ul. 50 kr.
Po 3 =l.: Honců, Valátko, Ferd. Fridricb, Al.

Novák, Jiříček, Kovář Vlčický, Enderle, P. Holoubek,
Vojt. Krejčí, Vyhnánek, Křivohlávek, Rechateln, Vine,
Marek, Doubravský — 42 sl. —

Po 2 al.: Hendrych, Anorymus, Bartoš Kutno
horský, Pekárek, Klus, Pavel, Pfof, Tesař, Šavrda,
Baner, Laštovička, Kulbének, Brýdl, Váňa Jal, Prax,
Petřík, Jánský, Dubec, Brandels, Daňsa — 40 zl. —

Po 1 sl. 60 kr.: Karel Kotrbelec 1 sl. 60 kr.
Po 1 sl.: Kašpar z Král Městce, Červ. Petr,

Sporný, Karel Jeli ek, Frant. Šafrének, Elitzer —
oslkem 952 sl, 60 kr.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 90. dubna 1890. 1 hl.

pšenice al. 7-18 45 760, Bito sl. 5-00 až 550, ječmena
410 až 4-60. oves sl. 3-70 až 300, si. 480 aš
8-00 vikve sl. 450 aš 5-00, hrachu sl. 7:00 aš 900,
čočka ul. 1200 až 1400, jáhly ul. 9-00 až 900, krop
8-80 až 31-00, bramborů sl. 100 až 1:30, máku 19 al.,
Iněného semene 9-50 sl., 100 kg. žitných otrap 8-00 al.,
1 kg. másla čerstvého 1-00 sl., 1 kg. vádia vepřového
080 ul., 1 kg. tvarohu 0-14 sl., 1 kope zelí 0-00 ul.,
1 kopa kepusty 000 ul., 1 bl. cibule 0'00 al., 1 kope
drobné zeleniny 1:00 al., 1 hl. mrkve 000 sl., 1 kopa
salátu 000 až 000 zl.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Krélové
bude

v úterydno 9.května o 2.hodiněodpolodno
dieoňsním spolkovém domě „Adalbertina“, JiHková tří

da 6.800 I v Hredoi Králové.

Dr.Jam Senkup, | Dr.František Reyl,
předseda. iednate?.k nh

3000606606300G0OG6G0066

Vyhláška
o zadání stavby c. k. paodagogia a
městských jatek v Hradci Králové

Obec král. věnného města Hradce Krá
lové zadá veřejným ofertním řízením práci
nádenickou, zednickou, kamenickou, te
sařskou, pokrývačskou, kovářskou a nosiče
pro stavby:

1.) c. k. paedagogia v úhrnném obnosu
108.762 zl. 13 kr.

2.) městských jatek v úhrnném obnosu
40.398 zl. 87 kr.

Stavby tyto zadají se každá zvlášť,
„V plány, rozpočty a podmínky zadání

těchto prací lze v úředních hodinách v měst
ské technické kanceláři nahlédnouti.

Oferty dle podmínek řádně sepsané
buďtež na každý objekt zvlášť podány
v protokole purkmistrovského úřadu v
Hradci Králové nejdéle do 25. května 1899.
do 5. hod. odpolední.
-© Vadium podmínkami předepsané budiž

složeno rovněž pro každý objekt zvlášť mimo
obálku oferty a uloženo v městském dů
chodě.

Z rady král. věnného města
Hradec Králové, dne 3. května 1899.

Uřadojící městský rada:
J. Pilnáček.

Chrudimská spořitelna
přijuná =zárokuje vklady vkaždévýši

počínajenejbližším1. a16. dmemdotyčného měsíce.
Důchodkovoudaňs úrokůplatí spořitelnasama

ze svého beze urážky vkladatelům,
Zápůjčky h , uálohy na cenné papíry

skeet p jakoš ivšechnyostatní náležitosti spao
spa

nosti peněžníchústavů jí «

v době kaj ratět ze podmínek ajvýhodnějš ©
Účet poštovní spořitelny č. 818.064. Telefon č. 13.

Vklady konoem roku 1896.. . ©. „ ul. 5,2394.01802
Zápůjčky h roku 1698.. . ©,4,411.428-30
Beesrvní fond (vlastní jmění spořitelny), © 301.928-41

Z výboru chrudimské spořitelny.
V CHRUDIMI, dne 1. úmora 1699.

JUDr. Jos. Sýkora, Jesef Klimeš,
feditel kanceláře. purkmistr, co předseda.

Dlabačovy

české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. [25 [kr., 80 kr.

IL.omnickésuchary
1 kg 80 kr., U— sl., 120 sl.

Císařské suchary
: 1 kg 160 al.

Čajové zákusky
1 kg 150 sl., 1:80 zl., 210 ul.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 250 El.

Velkývýběr emkrovimek ma vánoční
etremek krabice 1— zl. až 4'50 zl. a výše,

Velkývýběrdertů, eakrovimek ku bo
stinám a pod.
Poštovní sásilky Akrát denně od 5 sl. počínaje

Hranko stanice. Zasílá

Karel Dlabač, Jičín, Čechy.

Nejstarší český renomovaný velkozavod.

C.a k.dvornív dodavatel
Josef Neškudla,

v Jabloném n. Orlicí
č. d. 86 v Čechách

o'dporučuje:
Mešní roucha, plu

vlály, dalmatliky,véla,
nebesa, praporyškol
ní 1 spolkové, korou
hre, koberce ollářní,
příkrovy, alby, roche=
1y, monstrance, kali
chy,paclfikaly,cíboře,
svícny, lampy oltářní,
kaditelnice, kropenky

kostelní lustry, (echn.,
pracov. křížové cesty a

oltářní obrazy od nejlepě.
akad. mistrů atd. atd. vyní

kající svou nejvkusnější úpravou
dle cí rkovních předpisů, hodnotou.
trvanlivostí a velmi mírnými ce
n

Mokasem solidnosti a pocti
vého obaluhování jest mnoho ti
sie čestnýchdoporučovacích uzná
ní s tevání závodu od r. 1810.

Žádejte Hustr. cenniky,
rozpočty, vzory a
předměty k výbě
pů franko.

Monstrance románská (nádherná) Adresa
bronzová,celá v ohni zlacená160—| Pro dopisy vždy
178 ul, celá z rysího stříbratěžká doslovně úplná

v ohni zlacená 580 zl.

Adresatelegramu: Dvorní dodavatelství, Jablonné n rl.
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Stavba varhan a výroba harmonií
závodu pana

Antonina Mólzra vedením Synův Kutné Hoře
Po dlouholetých skušenormtech nabytých v císlně

doporěnjeme se ku stavbě varban mimo sovstav kuželoch, téš stroje pnenmatické a elektromagnetické. Mo
dele k nahlédnutí v závodě so nalézá. Veškeré opravy a
předělávky ne vsorně provedou Doporučení po víceletém
užívání pneumatických strojů jsou k nablédovtí. Harmo

nia vědyhotová jsou na skladě. Cenniky p rozpočty zdarmafrank voje zánovní vyměněnévarhany jou na
O přízeň ct. duchovensva prosí

Ant. Mólzra synové.

NARNNNRRNNANRNNNNNNU

0.
prodej.

DV A
DOVWY

na prodej
a sice č. 137. na Velkém náměstí právova
rečný o 2. poschodí a dům č. 244. v Ko
menského třídě o 2. poschodí se zahrád
kou co volnou stavební parcelou. Bližší

k doptání u firmy

JAN HUTLA,
první česká továrna ma zboží usenářeké a vývoz šumek

vwHradci Králové.

thuní ménis:Kotva.

[LINIMENT. CAPSIGI COMP.
. s Rlohtrovy lékárny v Praze

uznává bolesti uatirání; j
naATAJEvavn Mlárnkcehory 70k.: =
Všesbeoně oblíbený tento —

domácí prostředek
ládejvšdyjenvpůvodníchláhvíchs našíochrannou
mnoa ný 0oj okovyláká Uopstmý a ve s ton

oohrannou známkou zapůvodní přípravku.

Richtova lékárna„U ztatého Ira“v Praze,

TABULKY
s modlitbami:

k požehnání „Panem de ooelo“,
po měš sw. „Zdrávas Maria“,

do sakristie 8 modlitbami kněze při obláčení
bohoslužebných rouch

Krásné „Arorodení písmem i způsobem missálovým. Prodávají se nalepené (po 15 kr.) i nenalepené.

První dvě tabnlky v úhledných černých deskách 50 kr.

Objednávky vyřizuje
Bisk. knihtiskárna.

KUCHAŘSKÁ e
ee eSKOLA

Sepsala Marie B. Svobodova,
ve Zvoli u Jaroměře.

Dílo toto jest co nejlépe doporučení
al. eprávami hospodářských i hospodyň

ských škol, a mimo todošlo spisovatelkyní mnoho pos
chvaíných uznání, jež souhlasně praví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice levná, če
se každé domácnosti vyplatí, ano jedna paní píše, že b
touto knihou nabyté vědomosti nezaměnila ani za 100 al.
a že šťastná nevěsta, jíž se do výbavy dostane.

Celá kniha čítá 929 atran velikéosmerky,
jest v komisi pp. Bursika a Kohouta, knihku.
peotví české university v Praze.

Krámská cena 4 sl. 60 kr; u spisovatelkyně na
zvláštní požádání také v ceně mírnější afranko. 291

—
map- Právěvyšlo "B

tiskem biskupské knihtiskárny:

VADEMECUM
seu

Brevis Synopsis
materiarům et casnum in cura animaram freguentiorum.

Ad usum potissímnm clericorum et neosacer
dutam juxta optimos fontes et probatos auctores con
cinnavit.

Dr. Antonius Brychta.
Stran 544 — 6 — Cena brož. 160 sl., poštou 175 al.

Kniha ae echválením Ordinariátním vydaná ae
starena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučeníbezpečná ve všech
pochybnostech kněžekého působení ee naskytujících,
se všech oborů vědy theologické Dodatek podává
v authentickém znění regulas Juris Canonici, seřadění
bladů Wiklefových, Hosových a Lutrových, důležitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o cen
aurách církevních a konečně připojen jest celý Syllabna.
Podrobný index usnadňuje hledání v pochybnosti. —

K hojným objednávkám této praktické pro kněze
příračky, pravého to „Vademecnm“ odporoučí se

k nejochotnějším slušbám oddaná

Biskupská knihtiskárna.



Stanice Slatinné lázně shod.jsěy
dráhy: od nádraší.

J osafov- : | : i . ©

Tareměř Saisona: Alovinka |areméř. “ , od 15.krótma| D1 p

„ Ceské. od. z . od. s a. , v barvě temno
rašelinoví vané panemdvormím rad fessre:

ooo ryoKná Do ání Výtečné novědňnjíneprot ženskýmnemocem chndokror. fiměšé.
nosti, akrofulose, dně, renmatismu atd. Železité lázně o dvou celách, massáž, Jéčení dopornáltelná lát
pitnou vodou i koupelí. Veškeré pohodlí. Příznivé podnebí, rozkošná polohaupro- Vřele dopo bi
střed smrkových lesů. Levné ceny. Vysvětlení podává řiditel a láseňský lékař ře- ka ma obleky.

diteldr. V.8erber i začátkuhonů ve VídniIII. okres, Beatrizgame19., Metr sl. 8-50.
posději iv ýe sh Peehonan Na úplný oblek 810 cm.

. Velichovskálázežská společnost. zl. 11-75.

dodává pod G-letou zárukou,

Cennfky sdarma.

Vzorek této látky, je
kož i bohatý vyběr mo
derníchdrahé na obleky,
evrchníky, jen zaručené
jakosti a v mí-ných ce
náchsenapozádání kna
hlédnntí franko zašlou.

Prvnl český sasýl. sárod

Ed. Doskočila
v Chooni.těž na splátky

Křestní isty
en olo

40 kusů za 30 kr.
Bisk. koibtiskárna

Josef Dvořáček,
kloboučník v Hradoi Král.
odporučuje co nejuctivěji velecténému F. T. obecenstvu
pro jsrní období avůj

největší sklad plstěných a vlněných

KLOBOUKU
vlastní výroby

pro pány chlapce a děti.
Velký aklad nejnovějšíchjemných kloboúků velko

měsiských.
Bohatý výběr klobouků slaměných od firmy

M. Weider z Prahy.
Sklad dámských,dívčícha dětskýchslaměných forem

vše za ceny nejlevnější.

BS" Opravy všech druhů klobonků “U8
vyřizují ae rychle a levně.

Děkuji za přízeň mně v stálé hojné míře věnova
nou, prosím by mně i na dále zachováná byla s poron
čím se v nejhlubší úctě hořejší.

„m————————————,
Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlestní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

BW pérovky a žiněnky, 08
spony a záslony do oken, hledké i sdrhované dle

frane. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Josef Krejčíkv Praze,
umějevký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, 0. 612-VIL
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uchvě

jesle, Boží hroby, e, kazatelny, zpověď
nice, křtitelny, konsoly, svícny,o Z o hehohukotaké 805)

Renovace starýcu oltářů a kostelních
zřízení.

Původní nákresy, cenníky + rozpočty bezplatně a
franko.ODA

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Nové Paco (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

a veňkerých potřeb umění efrkerního; též zhotovuje sochy světoů ze dřeva i x kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravaje,
pozlacaje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

mějších. S úctou veškerou
Antonin Sucharda.ABD“

JANO BÁRTA |
Staré náměstí čís. 73.

(Ó doporučuje se P. T. duchovenstva a pa
tronátním úředům

malby ohrámů a po- 6
zlacování oltářů ď

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 209

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech alozích s přilože

nými rozpočty.

a
a pro

UB>Založeno 1843.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově nad Kněžnou
doporačuje

svůj hojně zásobený sklad zlatého a stříbrného
zboží, hodin kýradlových, kapesních v cenách

mírných a“se zárakou Též na splátky.

ekej jede!
Humpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

Modnílátky oblekové na zímmíky s
haveloky z čistě ověl vlny v levných

cenách doporučuje

s“Karel Kocian,
| soukenický A první zasílatelský závod

v Humpoloi.
Vzorky k nahlédnutí franko.

PRODE
Veledůstojnému duchovénstvu

nábízíme hojný výběr
obrázků

k prvnímu sv. přijímání
ve velikostech různých

OP- v cenách nejlevnějších.<
O laskavou příz ň prosí

(dříve Č. Nahrle)
(Josef Pacák, «treáci nráteve,

— Právě vyšla=
Theoretioko-praktická'

Rukověť

chorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro
kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele

církevního zpěvu.
Sestavil

Dobroslav Orel,
vicerektor bisk. student. semináře,učitel církevního zpěvu

na bohoal. učilišti v Hradci Králové.

Stran 250 velké 8*.—Cena výtisku brožova
ného 1 zt. BOkr., vázaného v ozdobné osloplé

těné vazbě 41zL 80 kr., poštou o 10 kr. vioe.

Kniha první tobo druhu vydaná v mateřštině
naší něřnecké učebnice, na něš dosnd odkázání jeme
byli, « mnohém obledu předčí. V době, kdy utěšeně
vsmahá se chvályhodná snaha po přesnosti rita bo
hosinžebného. bude zajisté všeobecně vítána kniha,
která v české řeči uvádí nás v krásy přesného cír
kovního zpěvu, choráln gregorianského. Praktickáčást
přináší přesné nápěvy apěva z misálu s rituálu, gra
duálu, pontifikálu, vesperála a kantorina marně v ji
ných příručkách hledané jako: při pohřbech, růsných
ověceních,při gener. kanonické visitaci (Ecce

eacerdos) Asperges me, aj.
Pro litanie ke Všem Svatým, nově posv. sborem

obřadů povolenou litanii k nejsv. Srdci Páně.
Vzhledem k množství překrásné notové sazby, četných
illustrací etarého notopisu je cena velice mírná.

Objednávky obratem pošty ochotně vyřídí

Blskupská knihtiskárna
v Hradci Králová, Adalbertinum.nh

Gognac pravý, z italského vína, tříletý, 1 litrpo 3 zl.

Cognac * a „pocného, šestiletý,r litr po

IVOVÍPÍ starou + litr po 80 kr.OvicÍ
i álenou z tatránských jalovčine

Borovičku lir po Bo kr. vše jakost výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren t
litr po 80 až « zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž podělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
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 franke.
ORB> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

K stavební salsoně,

Lesní inepekce v Týništi n. Orl. klade si

X
X

za Čest oznámiti, še v lomě na Dříšnách u Vo
jenic všdy v zásobě nalozají ne

plotny řimsové, chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

X

w Týništi n. Orlicí w Častalo
wioloh a na Bědovicích.

Jakost a spůsobilost pro technickou po
třebu ploten sjištěna zkouškami při c. k. te
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. ata
vebních úřadech státních a ušívá se materifla
našeho u drah a u slavných okresních a obec
ních zastupitelstev.

Plotny neobvyklého tvaru buďteš u lesní
inspekce neb u »právy loma v Uhřiňovicích p.
Častolovice za účelem včasného dodání lackavě
předem objednány.

Cenníky ploten hrabých i pravených jakož
i schodů, obrab chodr'kovýchna pošádání

dodáme.

Lesní inspekce v Týništi n. Orl,



EROVA
> Sladová káva

Kneippová.

(6

Osvědělla se již po léta jakožto nejvýbornější přísada ke kávě |
zrnkové. — Při chorobách nervových, srdečních, žaludečních, €

při nedokrevnosti atd. lékařsky doporoučena. — Nejoblíbenější |
nemenenenena Nápoj kávový ve statisících rodinách. »e:ewGstrwse

WUměleckýústav
pro sochařstvíi, řezbářství a vnitřní zařízení chrámové

Antonína Kindermann-Amlera
-na Smíchově Karlova ulice číslo 162

s“79" doporučujeP. T. veledustojfduchovenstvu
Oltáře, kazatelny, Boži hroby, zpovědnice, křtiteln , ko
stelní lavice, klekátka, podstavce, konsole, baldachyn ,

puliky, kanon. tabulky, svícny, a svítilny. —Sochy, kvé cesty, lesle, Boži Těla, kříže se Spasitelem ze
dřeva i kam. masy. Oltáře skládací pro slavnost Božího
Těla s obrazem žehnajícího Krista na plátně malovaným

« od zi. 100-— výše.

80" . Marie e franc.zmodellu 125fcm (vys. jemně po
lychromovaná;aJzlacená 40 zl., ve zvláště jemném bohatě zlaceněm
1

R r Wbrokátovém provedení 60 zl.
Bestanrování, předělání, nová polycbromie a zlacení starých ollářů
a kazatelen přesně v původním alohu. — Rozpočty, barevné ná
kresy, sklzry, fotografie a vzorky zašlou se na požádání franko
na požádání. | Cesty k bližšímo dohodnutí, a shlédnatí místa ko

nají se bez náhrady. :'

Ukázky = četsých peděkovacích příplsů:
Panu Antoninu Kindermann-Amlerovi v Praze.
Jest nám milým potěšením potvrditi Vám tímto veřejně, že oltáře Panny Marie a

4iztě gothickém, kteréž pro náš chrám Páně ve Vašem ústavu jsme objednali a tyto Vámi d

je co do provedení, tak i co do ceny. Práce umělecká a cena mírné tak,ada mn co nejvřeleji doporučiti můžeme. Děkujíce Vám tímto ješté jedenkráte,
„dara, a značíme se v plné úctě 4. Fiala, staritel

Poděbradech, dne 25. února 1899.

Nížepodepsaný navěděuje tímto, že pan Ant Kindermann-Amler nový, u něhe pro děkanský chrám Pán

+ Blaném objednaný, pk oltář ev. Vavřince k úplné spokojenosti zhotovil, a jej umělecky, jakož í za cenu novlice mírmou provedi. Ž té příčiny doporoučí nížepodepsaný jmenovaný závod co nejvřelejí
VWSlaném, £5.listopadu 1898, Msgr. Josef Kandler, kn. arc. vikář a děkan.

Při obnově filialního chrámu Páně ve Slavošové le'os prováděné, svěřeno bylo panem inženýrem Fr. Doub
ken s tic dodání nového oltáře se vším příslušenstvím, nové kazatelny a opravení starých oltářních obrazců

ot s firmě. — Dodávka v čas stanovený stala ce, vše velmi krásně, slohově, jednodnše, v

da vín, oba ve sobuodány byly, nás překva

že ústav Váš z dobrým svědomím
přejeme Vašemu podniku mnoho

Leopold Mazač, probošt.

kusně

tak odepsaná duchovní správa cítí sepovinne díky Vám vzdáti, jaouc ochotna firmu Vaši conejvřeleji všdy do:poračití s nejlepším svědomím,což také při každépříležitosti učiní.

Farni úřad Pertoltice, pp. Zbraslavice,4, listopadu1898. W.Šafránek, farář.
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anglické kaplanveZlebeeb: 12) > "2 ŘS S pátí

13 druhů za £ zl., 2bdrahůza 4 zl., 100 druhů
sa 30 zl. e smíšeny 100 za 5 sl.

Velikokvětá anglické pelargonie
v nádherných druzích jiš v ponpatech 13

drubů za 2 zl.

Vysekokmenné růže 2lot. šleobtění
1-1 a půl metra výšky, v nejoblíbenějších

drozích 12 drohů za 5 zl, 80 kr.

Růže | m. vysoké I2 kusů zl. 4.50.
Plnokvěté faksle 1 kus za 8 kr. Krásné
vanilky 1 kus za 8 kr. Růže do hrnců
(květináčů) 1 kus za 30 kr. Jiřinky 1 kus

za 10 kr. nabící

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.

20000000000000000Ď
Vejce k násadě

černých minorek
prodiikus za Skr. dle pořadí.

Slepice mlnorky jsou nejnos
nější a nad jiné ušlechtilý druh slepio.

František Dudek,
——=z Libuně číslo 50 u Jičína. —

0

nl soukeník

J dll Kor ak, v Rycnnovén.K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
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.

T4ž ne splátky bez zvýšení cen!

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše allně v ohni zlacené a stříbřené začzeruč
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
mnovuzlacení a atříbření starších věcí vykoná ae rychlea
zašlou se již svěcené se stvraením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod máj 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 8r. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelení
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější. patenek atd. co nejvíce,

0OO0O0OOOOOwoOo

Unicum Annenskéslat. lázněvBělohradě
pošt., telegraf, atželezniční stanice

od8.aždoprotidně, re20.září.E.9
S aaa PROUMATÍSMU,ach.

rheum. Ischias.

Saisona trvá

©

PW“ Nejlepší "JN
slováckou slivovici a

borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).



Politický přehled.
Ze sněmu království Českého. Vso

botní schůzi podal poslanec dr, Engel k místo
držiteli dotaz, zda-li ví, jak obhájce p.dr. Tieftrunka
koncipienta £ Prahy, p. dr. Miřička byl u okres
ního soudu v Chebu znásilňován ve výkonu svého
zákonem i platným jazykovým nařízením zaruče
ného práva používati jazyka českého před soudem,
jak byl potom obrožován na ulici zástupem lidu,
aniž se mu dostalo ochrany místních úřadů, ač
dříve byl p. místodržitel za ochranu obou českých
právníků žádán, poněvadž jim chebské listy pře
dem vybrožovaly. Dr. Miřička nemohu se dostati
na nádraží, byl pak zatknut a po celou noc bez
právně na radnici držen. Dr, Pippich nazval jed
nání cbebských úřadů vzpourou, poslanec Sokol
tvrdil, že vláda drží ochrannou ruku nad odboj
níky. Dr. Engel se posléze tázal, co vláda učinila
a ještě učiní na ochranu platných zákonů. Dr.
Herold pak ostře útočil na vládní úřady i místo
držitele a hrozil pak: Dokud my se nepostavime
na stanovisko, abychom stejnou spravedlností od
pláceli stejné křivdy, dotud nebude v této zemi
pořádek a budou se stále opakovali takové vý
stupy, jakých jsme byly svědky v městě Chebu.
Dr. Herold poukázal případně na četná násilí
Němců, žádal právo ochranu a rovné právo pro
českou většinu v zemi a končil rozčíleně: To my
žádáme, ra tom trváme a když to nepůjde po
dobrém, my si to dovedeme vůči každému místo
držiteli vynutiti. — Reči poslanců mladočeských
znamenaly krajní odhodlanost a vypovězení války
místodržitei hraběti Coudenhovovi. Tento odpo
věděl na dotaz Englův a hrozby p. dra. Herolda
v úterním zasedání. Místodržitel doznal, že okresní
soudce v Chebu dovolil česky mluviti žalovanému
dru Tieftrunkovi ale nikoli jebo obhájci p. dru
Miřičkovi: Obledně chování se soudce chebského
byli bychom z úst pana místodrž, rádi slyšeli vý
rok rozhodný, že president vrchního zemského
soudu pan Jansa nebo president chebského kraj.
soudu ihned proti soudci chebskému přísně Za
kročil, jakmile z novin zvěděl, že neslýchaným
epůsobem porušil min. nařízení z. r. 1848 a na
úěm se zakládající rozhodnutí nejv. soudu ze dne
13. prosince r. 1898 čís. 14.934. Tak ale p. mí
stodržitel dle »Nár. Listů« pravil: Pam president
vrchního zemského soudu však mně sdělil svůj
náhled, še kdyby byl býval soudce, přelíčení ří
dírí, přihlíšel k právním zásadám rozhodnutí nej
vyššího soudního dvoru se dne 13. prosince 1898
čís. 14.934 . . . (Posl. Adámek: Ano! Hlasy: To
"se rozumí! Posl. Čelakovský: Tak jest! Hlučný
souhlas) . . . týkajícího se užívání semských ja
syků při soudních jednáních a se všemi adeleného,
by nebyl býval mohl bránsti sástupcí soukromého
šalobce, aby užíval jasyka českého . . . (Hlasy:
Slyšte! Výborněl Co se mu stane? Hlučný sou
hlas). . .« — Jak viděti, jsou páni Adámek, Če
lakovský a mladočeští poslanci velice skro: ni a
též »Nár. Listy« jsou nadšeny, nás všsk tato
slova v odpovědi až příliš zarážejí. Slova tato
v odpovědi jsou až příliš krotká, místo rozhod
ného skutku konějšející slova: »kdyby byl, býval
by nebyl mohl brániti«, Insultování dra Miřičky
p. místodržitel litoval, ale tento prý lid podráždil
nataženým revolverem (dr. Miřička ho vytáhl na
svou ochranu, když jeden zuřivec skočil na kočár)
— jinak prý pan místodržitel ochranná opatření
učinil a «kresní hejtman nechal četníky v Chebu
(Hlasy: Ale nebylo jich nikde viděti). Do města
prý se dostali čeští právníci beze všech překážek
(Hlučná veselost. Hlasy: To je vymoženost). Okr.
hejtman telefonoval místodržiteli, že je vše klidné
a že je četnictvo k ochraně českých právníků po
hotově a vůz pro oba připraven, Při odjezdu byli
četníky provázeni, ale městská policie prý neko
nala svoji povinnost a v tomto i v podobných
případech se proti policii i všem výtržníkům co
nejostřeji zakročí.

Státní návladnictví zavedlo již vyšetřování
se vší přísností. Místodržitel odsoudil pak demon
strace a protirakouské písně, ale rozhodně odmítl
výčitky, ktere v sobotním zasedání byly činěny
německým politickým a soudním úředníkům. Po
sléze pravil místodržitel: Nic nemůže více prospí
vati národnostnímu míru, než nejúplnější nestran
nosť (dr. Šíl: Němcům nadržovati, Čecha utlačo
vati) úřadů při veškerých výkonech úředních. —
Když se pak jednalo o zařízení krajského soudu
v Klatovech, mluvil dr. Baxa proti zařizování
okresů smíšených a většincu německých a vytýkal
místodržiteli, že nekonal svou povinnost, žečetníci
sice dra Miřičku ke kočáru vyprovodili, ale pak
jej opustili a odepřeli jej doprovoditi a vůbec lí
čil výstup chebský značné jinak.než p. místodržitel.
Divné je to bledáni spravedlnosti, když se musí
člověk hájiti snad i revolverem. Kdyby úředníci
věděli že budou za přehmaty potrestání a pohnání
k zodpovědnosti, zajisté by toho nečinili. +Kde

- se jedná o nás, ani justiční sni administrativní
orgány o naši ochraně nevědí. Na to chválil řeč
dra Herolda, ale pravil, že česká veřejnost žádá
skutky nikoli slova, žádal od vlády úplné záruky,

de bude bájiti Čechy. Dr. Škarda pravil, že rov
noprávnost v Čechách je zaručena zákony, že od
ní nikdy neupustíme, připouštěl, že se dějí někde
přehmaty jsko v Chebu, ale pak by byl s po
slanci mladočeskými proti nárhu Buxovu. Pro če
skou veřejnost je to po ohnivé řeči Heroldově, le
dová sprcha, znamená to, že páni poslanci dovedli
býti »neohrožení a neochvějní« pouze od soboty do
úterka, načež dali se na obvyklý ústup. — Česká
veřejnost nesouhlasí s všeobecnými útoky dra Ba
xy, ale jisto je, že mnoho trpké pravdy pověděl
a že by nebylo škodilo, kdyby o odpovědi pana
místod žitele by se byla zavedla debata a kdyby
národní boj v Čechách byl před celou Evropou
náležitě osvětlen.

Zvěsti z východních Čech.
Herben — Los von Bom. Ligs + 16

Zajímaro jest pozorovat aympatii, kterou Herben vě
nuje agitačnímu heslu „los von Rom“ a kterak při
tom manevruje. Že fikový list za listem s Herbena
opadává, pozorujeme již dávno a proto nemůžeme
opomenout příležitosti, abychom ho nechytili za límec
a před českou veřejností neuvedli pádného dokladu
kté jeho českobratrské humanitě, přímosti, poctivosti
e spravedlnosti. Jest třeba již jednou oprášiti ten tri
banal, s něhož Herben a Massaryk samozvaně opra

Me umravňojí národ. Jest třeba, aby již všichniv Čecháchsi uvědomili, še v té předstírané horlivosti
epravné tají so hora sebelásky, účastenství a vášnivá
strannoat pro rájmy propagace protestantské. kterou
v „Čase“ páni vlastními jim machinacemi obalují a
tutlají, ač vyčítají v Čecháchneupřímnost skoro ka
ždému. Jest jen trochu potřebí udeřit do toho reali
stického brnění, a bned rozlétnou se na všechny etrany
střepiny vtipu a důmysla vynášeného nad ostatní lidi
a zavzní falešným zvukem dumýšlivost, sofistika a
vylhané soustavy, v kteréžto poslední příčině to ne
ustálé satrkání humanity stává se pověron, kterouž
čtoucíma výplody Massarykovy a Herbenovy patřičně
se již hnusí. Divíme 8e, že již někdo v Čechách řád
ným způsobem na slabiny těch pánů neukázal, vždyť
třeba jen zalovití v Herbenových „desí'i letech“ a vy
táhnou ee illustrace obyčejného člověka a obchodníka,
jenž podle přísloví, každá liška svůj ocas chválí, snaží
se suggerovat mínění o uamospasitelnosti učení Massa
ryka, před nímž jako rab ohýbá odporně páteř svoji
s postranními též poukazy na výtečnost svoji osoby
„Úas“ v čísle 16. ze dne 15. dubna cituje Široce a
dlouze pastora Bona, jenž e průhlednou sofistikou,
každému nedochůdčeti pochopitelnou, omlouvá a při
jímá pustou agitaci Wolfovu u Schónererovu. A k 80
fistice Bonově přivésnje Herben v Čase sofistiku úplné
podle nového střihu. Ježto radost Bonova nad přestu
pováním ku protestantismu 2 důvodů politických jest

Eo nemravností i a slušných pastorů samých,erben, aby řádky Bonovy z důvodů taktických oti
štěné omyl, rozkládá o křesťanství, že nevyhovuje
problémům dnešního života a člověka, jakoby křesťan
ství bylo povinno hloubat a přednášet o nějakých
filosofických systémech nobo matematických formul
kách. Peroraje dále Herben 0 reformačních pokusech
německých jak u katolíků, tak i a protestantů, ačkoli
tady jedná se o věc docela jinou; je strojeně zdrcen,
če Němci upravojí si křesťanství, — to náboženství
chudých a utlačených v náboženství dobývačné. A co
my prý stavíme proti tomu všemu, „jakými myšlén
kami žije náš národ, aby mohl čelit té síle a přesile
inteligence našich nepřátel Němců?“ Až sem. Nyní
velikého reformátora Herbena zastavíme a podržíme
mu před obličejem zrcadlo, aby se podíval jak vyhlíží.
Nedávno v souvialosti e bavorským a brutálním pro
jevem Mommsenovým uveřejněn byl v ralistické „Naší
Době“ článek, kde se způsobem seriosním vykládá,
kterak Němci křesťanetví, hlásající spravedlnost a
právo ke všem, sobě upravají v náboženství vyhovu
jící německé povaze — povaze násilné, rozpínajíci 8e,
jejíž právní filosofie jest heslo Biemarkovo: „Mocjest
právo“. Snahy takové ovšem musí odsoudit každý
národ vzdělaný, a tedy je odsoudila břitcei „Naše
Doba“ zajisté ve jménu národa českého. Jest patrno,
že pravá intelligence tedy nemůže býti u těch, kteří
tek posvátného statku lidského, náboženství, zneuží
vejí k účelům nemravným: k násilnému podmanění
národů jiných, neboť kde se děje násilí. tam jest ne
mravnost. Věhlaený pan Herben však ze všeho toho
vyvodil úžasnou intelligenci naroda německého, před
níž mo naskakaje husí kůže Vzdejte takovýmto kotr
melcům všechnu čest! Na jevě jest, že toto farivejství
páně Herbenovo bylo již souzeno a odsvuzeno orgánem
vlastní jeho strany. A jaké mají motivy při své agi
taci Wolf a Schěnerer? Pod rouškou náboženskou
šklebí se posapně politické násilnictví, které ostatně
ze všech činů této ušlechtilé dvojice patrno jest. Jak
řádili se evými otrockým: nohsledy v parlamentě, jak
tam ta intelligence, i universitní, projevovala se ka
pesními zavíráky, všichni posud pamatujeme. V témže
duchu dějí se všechny chikány oaších bratří v uzaví
raném území, v témže barbarisemu sorganisovány
v Chebu korybantské reje proti dru Miřičkovi a proti
dru Tieftrankovi od německé intelligence. Dočkáme
se snad, že Herben uvědomí naší maličkosti i nad
touto šárnou kolturní intellgencí bude taká roniti
krokodýlí slzy? Že heslo Wolfovoa Schěnererovo:

Los von Rom“, nemá žádného podkladu a potřeby
duchové, že to jest jenom násilnictví, jako kterékoli
jiné násilí německé, vyvolané politickými motivy a
nátlakovým úmyslem k obmezení a zničení našich
spravedlivých práv, toho bohda, dokazovat nemusíme.

erben nicméné taxaje to jako projev intelligence a
s nestydatou tartafferií praví: „Pro nás věc je velmi
jednoduchá, jak patrno. Akceptujeme všeliké nábo
ženské hnutí, které vychází z náboženských důvodů.
I beslo „pryč od Říma“, pokud mé pozadí nábožen

ské. A pokod nemá, tém aspoň nám imponuje, že
Němci provádějí avou agitaci veřejně“. Každý člověk
však ví, že u Wolfa a schěnerera myeliti na pozadí
náboženské, bylo by tolik jako apadnouti a měsíce.
Za tou příčinouHerben jest farisej in folio, když to
pozadí akceptuje. A pokud ae jedná o agitaci veřej
nou v .tázce té, Herbenoví imponující, patrno, že
Herbenoví imponuje každé surové, nemravné a proti
České znásilňování, které jest v besle: „los von Rom“
právě takové, ne-li borší, jako čistě germánská výzva
Momumsenová,nad kterou ztrnula vzdělaná Evropa a
nad kterou hořce by zaplakal v nějakém traktátě Petr
Chelčický, jehož štít humanitní Herben tak často po
třísňoje. A všechen ten příval pangermáneké zuřivosti
veškeru morálku ničící, všechny ty bezohledné útoky
na rozbití Rakouska, kteréž, kdyby nebylo, musili by
chom si utvořiti, všechen rozvrat poměrů sociálních
právních a politických, v nichž „los von Rom“ jest
etapou důstojně k předchozím se řadící, všechno to
veřejnou agitací avojí Herbenovi imponuje. Němečtí
katolíci v říši, zejmena katoličtí kněží odsoudili Momm
sena, a odsuzují též „los von Rom“, jak v těchto
dnech katolická „Germania“ ukázala. Herben nedávno
napsal proti dru Nenschloví, že katolický theolog jest
míň, než počestný člověk My zase tvrdíme na základě
svrchu uvedených vývodů, že Herben Čechjest mno
hem méné, než poctivost, přímost a mužné vlaete
nectví Adieu!

Odpověď „Neodvislým listům“ par
dubickým ze dne 22. dubna 1899. Na smyšlenky,
zúmyslné lži a překronceniny mnohých svobodomyel
ných a radikálních novin odpovidati listu koneerva
tivnímu a katolickému jest v poslední době téměř
nemožno; ale natno jest se brániti, protože někteří
vlažní katolíci čtouce jen noviny liberální jsou přece
v bludu svém jen utvrzeni, když v žádné obraně prav
dy nikdy neslyší, Kdykoli náš nejdp. biskap podniká

enerální visitaci, objeví se v Národních Listech ně
olik paličských článků proti němu, které obsahují

staré, častokrát již vyvrácené lži. Venkovské časopej
sky začnou do toho také hafat, jak nmí a štěkanice
jest pak všeobecná, horší než vytí stepních vlků. Ná
rodní Listy a jejich patroni nevymohli českéma lidu
ovšem ani státního práva, ani alev daní a úlev i výhod
národních a hmotných a pro ně jest snažší a pohodl
nější tapiti katolickou církev, její biskapy a kněze,
než-li vynatiti a vymoci něco na slavné vládě a ur
putných Němcích. Pastoři a helveti to také vídí rádi
a podporují to i s židy společně, pak-li ee v novi«
nách upřímným katolíkům nasolí. Ovšem —radikální
list krátkou poznámkou tolik lží naplodí, že putřebí
jest obrany pravdy velmi dlouhé. Poslední číslo „Ne
odvislých listů“, týdenníku to věnovaného zájmům
strany svobodomyslné v Pardubicích, ode dne 22. dub
na 1599 ve zvláštní lokálce z Přelouče posuzuje uví
tání J. B. M. v Přelouči — rozumí se — nepříznivě.
Pan redaktor píše jen o bráně ve Břehách, ale alávo
brány v Přelouči a ve Lbotě neviděl, protože nechtěl.
Uví ání J. B. M. ve Břebách bylo velmi ardečné, dů
stojné a velkolepé podle úsudka nestranných lidí.
Jest s podivením, koho redaktor „Neodvislých“ ve
Břebách viděl i neviděl. Průvod J. B. M. byl prý
„chudiéký“. „Provázeli jej venkované“. Tato slova
„Neodvislým listům“ v čas vhodně připamatujeme.
Když ee jedná o volbách o určitého kandidáta, tu
„Neodvislé“ mají uvědomělý, probazený venkov, ale
že venkov přihlásil se neohroženě ke svému vrchní
ma pastýři, od liberálů a nevěrců tak nenáviděnému
a pronásledovanému, protože jim poví pravdu, hned
„Neodvislé“ odsuzují, že byl průvod z venkovanů „chu
dičký“. Ostatně jedná-li se o nějakou veřejnou mani
festaci v Přelouči, bývají i z Přelouče zvány také
venkovské korporace a spolky. Náš venkov při calé
dosavadní cesté arcipastýřeké osvědčuje svó nezkažené
náboženské přesvědčení, upřímně vítá svého vrchního
pastýře, a mnohá malá osada zahanbí větší města
ukazujíc, že ai nenechá | poroučeti od. zdivoči
lých jednotlivcův, že jde za svým náboženským pře=
svědčením přímo. Ostatně nemusí býti „Neodvislým“
divno, že ve Břehách viděly venkovany, vždyť ve Bře
hách bylo první pozdravení J. B. M. pří vjezdu do
přelouěské farnosti, která se skládá z města a mnoha
osad. Nelze si pormysliti důstojnějšího a srdečnějšího
uvítání pana biskupa, než jaké učinil ve Břehách p.
Josef Michalec, starosta. Žeprůvod J. B. M' nebyl
chndičký, ale velkolepý, uchvacnjící, o tom nám svědčí
výčet všech korporací a spolků, jež vítaly J. B. M.
již ve Břehách. Bylo tam obecní zastupiteletvo ze Bře
hů, pp. starostové všech přífařených osad, hasičský
sbor ze Břehů a z Lohenic, spolek obuvníků z Pře
louče, spolek c. a k. vojenských vysloužilců z Pře
louče s celou evou kapelou, vzdělávací křesťansko
katolický sociální spolek Svornost z Přelouče, as ke
úvěma stům dítek ze školy Výroveké s celým sborem
učitelským, více než padesát bujarých a statečných
banderistů a veliký počet katolíků nejen z farnosti
přeloučské, ale i vápenské, bělské, bobdanecké, kteří
všichni zatoužili zde pozdraviti svého Vrchního Pa
stýře. A průvod do Přelouče může jenom slepec na
zvati chudičkým, protože průvod ten byl imposantní
svým obromným objemem a vzorným pořádkem. Vlast

o tom „Neodvislé listy“ chytře mlčí, protože by obdiv
musely vyjeviti nad velkolepým uvítáním J. B. M.
Ulice přeloučská od Břebů měla mnoho práporů, re
daktor „Neodvielych listů“ viděl jenom některé. Pro
sím vás, krátkozraký nevidí leccos. Kdyby byl viděl
všechny prapory v ulici od Břebů, byl by také uviděl
jednoho pána, jenž od nedávna jest také spasitelem
Přelouče. jak se na všechny strany oblíží, jak pra
pory počítá, jak zuby skřípe, takže lidé vůkolní ae
domnívali, že snad už z venkova nechtějí ani cikorku
sázeti, ale on prý si jenom ulehčoval tímto steskem:
„Tak jsem jim to na radnici dobře odříkal, aby ne
vítali Brynycha, a ona teď ta obromná sláva. Já se
odtud vyprodám, já jim tady ani purkmistrer nebu
du“ Toho redaktor „Neodvislých“ snad neviděl. U
elávobrány na náměstí v Přelouči uvítán byl vzneše



ný arcipastýř nejdůstojnějším kapitulním děkanem s
rálním vikářem pl. t. p. Aloisem Frýdkem, býva

Jým ředitelem zdejší hlavní školy, velmi srdečně, na
to duchovní správou, c. k. okresním soudem, ©. k.
berním úřadem, c. a k. důstojnictvem místní posádky,
c. k. noteriátem, místním odborem červeného. kříže,
krejcarovým spolkem, úředníky místní stanice dráhy,
předsedon cukrovaru, ředitelstvem a učiteletvem vě«ch
místních i přifařených škol, školní mladeží a nezčet
nými sástupy lidu, který věděl, proč si cestu váří i
v nečaso aš do Přelouče, aby uvítal svého oblíbené
ho, v pravdě lidového biskapa. Toto velkolepé nvítání
dojalo J. B. M., jak ráčila hned zřetelně prohlásiti
v odpovědi avé k nojdňutojnějšímu panu generálnímu

vikáři a mohl to slyšeti takéi pen redaktor „Neodvislých“, protože slyšel i to, co J. B. M.aní neřekla.
Či snad redaktor byl také ve sklepě? Čímvícese Ji
beralismus zasazuje, aby zvyklal náboženské přesvěd
čení katolické v srdcích katolíků, tím dříve mosí přijíti
k poznání, že dosud mnobo ardcí jest peynou baštou
víry = náboženství. Uvědomělí katolíci ve svém bi

skupa spatřají dle učení církve avé nástupce av. apoštolů a dovedou oceniti tu nadlidskou práci svého
nynějšího arcipastýře Edvarda Jana, a proto jako
vděčné děti avému otci a matce, katolíci svému bi
akopovi líbají raka a prsten se sv. relikviemi. Pan
redaktor svému otci a své matce a snad nikomu na
evětě nikdy ruky nepolíbil a také ruky líbati 6i ne
nechal (?). Velectěné dámy „Neodvislými listy“ jme
nované, zaemály prý se a jenom ty dámy byly ne
upokojeny, které taro jmenovány nebyly. Zámyslné
vynechávání korporací a apolků, jich nenálešité jme
nování ukazuje jenom tu hloubka záští a hněvu pře
lončských blásnivých liberálů proti pravdě, které sni

Neodvislé listy“ se zprávou svou z Přelouče neumlčí.
an redaktor mohl po 3. hodině viděti ten ohromný

průvod na av. poli e misejonárním křížem, kdy sku
šení znatelé odhadovali účastenství lidí na 7000. Pan
redaktor mohl také večer viděti a elyšeti hudební za
staveníčko pořádané od „Svornosti“ svému Vrchnímu
Pastýři, mohl alyšeti srdečná slova mistra tesařského
pana Marka a srdečnou odpověď J. B. M. Ve čtvrtek

*ráno mohl otrírati pan redaktor oči na rozlončení
a J. B. M. uspořádané ve Lhotě, ale „Neodvislé listy“
nic nevědí, snad pan redaktor byl také ve sklepě.
Bídácká lokálka „Neodvislých listů“ posuzuje také a
to nespravedlivě svaté missie konané ve Přelouči od
t. do 11. dubna. Proč se missie konaly, to mobl pan
redaktor dávno už slyšeti o bílé sobotě z úst samot
ných misaionářů. S uvítáním pana biskupa neměly
míssie co činiti. Povinnost missie byla co možna nej
více lidí amířiti s Bohem ve evátostí pokání a nic
jiného. Kdyby byl pan redaktor poslouchal všechna

ásání důstojných otců missionářů, ale lépe než uka
suje citovaná skomolenina, byl by poznal, že missio
náři hleděli si pouze kostela, pouze náboženství, pou
se udílení svátosti pokání, pouse kázání a neprová
děli žádnou kritiku nenesení městského zastopiteletva
v Přelouči, protože ono nanesení kritieoje se samo
a k tomu není potřebí missionářů. Redaktore, Anto
níne Jaklíčka, sám ani nevíte, co jste napsal v ná
sledující větě. My se pamatujeme velmi dobře, že už
tu větu četli jsme ve vašem weltžnrnále dávno a to
s Přelouče také. Ta avětoborná věta zní: „Tedy z ka
zatelny učinili si klerikálové tribanu, odkud hlásají,
nikoli mír a slovo Boží, ale haní a tupí každého, kdož
slepě nenásleduje kroky černé internacionály“. To se
vám povedlo! Jenom jste ještě zapomněl na Husa,
okovy, Koniáše, lichtenštejnské dragouny a — — —
na kalafunu. Ale vaše posuzování obrací se na váš
právě tábor. Zaměňme slovo kazatelna každým místem
a cíl vašich snah upřímně, jak jest, pojmenujme vše
mošné ostonzení a tupení katolickéhonáboženství a
jeho orgánů a hned uvidíme v prácí celý váš bílý tábor.
Kdyby na stolci biskupském v Hradci vasedal muž

jiný který by ne tolik ameboscela nic nepodporotal český ivel a české národní podniky jako Ustř.
Matici školskou atd., kdyby ma stolci biskupském
v Hradoi byl iřeba cízosemec, jené by se pracně
naučil několika českým slovům, a bylto člověk úřa
du svého mémě dbalý, naší liberálové by ho mílo
valí, věude by M vítali a jásali by, še na ně pro

vuni česky. Ale my máme biskupa tělem 6 dušíecha, neohrošeného bojovníka pro práva lidu če
ského, jenš jest českým apisovatelem, proto vyskyt
nou se také Čechové, aby ho tupili. A jací Čecho
vé? Statečný sochař lepí křížky, pomničky na hrob,
doprošuje se přízně katolického duchovenstva, z ka
tolické církve žije, — a on brojí proti zástanci a
sloupu katolické církve. Sochaříčku bleď si řeme
sélka, čí enad tě vyživějí odprodaná korýtka a brou

"vý V dobře zřízeném závodě křesťanském, "jest tamtaké mnoho peněz katolíků), osmělí se zřízenec, dobře

placený, bez všeho předběžného vzdělání, předkládatiupcům banopis z „Národních listů“ na pana bisku
a. To není jednání poctivé a mučné, nýbrž jenom
pin . .. . Takovým jednáním se nemusí nikdo chla

biti. „Neodvislé listy“ pomíjejí blahosklonně ostatní
řeči, protože níc o nich nevědí, jak dokaaují dále,
mlavíce o smolných věncech, házených mezi český
lid, „aby rval se mezi sebou a aby tak tím dříve ob
jevila se na obzoru — klerikální dkola“. Páni avobo
domyslní v tomto směru vyházíte věnce záští mezi
lid. Vy ani sami sobě nedověřujete, vy jeden drahého
sami předstihnouti hledíte v honbě za prestolem park
mistrovským, vy sami bojíte se o přízeň lidu a proto
přílišnými opatrníky jete. Co se klerikální školy týče,
tu musejí dosvědčiti všichni sborové nčitelští, s ja
kou úctou o škole mluvili v promluvách a kázání
otcové missionáři. Ta klerikální škola straší enad v
mosku buď pana redaktora anebo těch lhářů, kteří
jsou původci celé lokálky « Přelouče. Že p. redaktor
nesná církevní zákony, musíme nevědomci odpustiti.

Neodvislé listy“ povýšily kongregaci Nejevětějšího
Vykupitele na řád, rovněž rozamný člověk nepochopí,

co T poznámkou o jméně redemptoristů „vlastněligarianů“. Nebyli povolání z Vídně, jak falešně udá
vají „Neodvislé listy“. Jest to u nás hrozné, co si
smí dovoliti saprodaný tisk, Kongregace Redemptori
stů vykonala mnoho pro živel český a vůbec slovan
ský ve Vídní. Kdo zná život českých mistrů, tova
ryšů, služek ve Vídni, ten musí doavědčiti, že co do

brého v tohto vratvéch sachováno bylo, o to. mají
hlavní zásluhu čeští katoličtí kněží a sejména kasa
telé a spovědníci této kon . Českou katolickou
bohoslušbu koná od 50 let tato kongregace ve Vídni,
ona chrání české učenníky, služby a dělníky před ná
hubou mravní ijnárodní, jsouc jim rádkyní nezištnou.
Kongregace jest chudá a co koná, koná jen z lásky
k Boho. Krásně se to vlastenčí mnohému kopčíku pří
aklenici piva a na národní podniky nic se nedá, on
jen „organisuje“. Krásněse to vlastenčí atarému
šplhavéma počtářiv peněžním ústavě, jenš beze všech
předběžných studií ročně sbrábne heskvu službička,
ono se to vlastenčí „bez práce a bez obětí“, ale ře
bolníka v jeho nesmírné práci, v jeho sebezapření
oceniti nedovedou. Nečiníme žádných tajností, kteří
missionáři byli v Přelouči. Byl to p. superior t. p.
Karel Nováček, dp. Bornardin Cáka a Karel Souke
ník. (Brl pane Juklička, semá německá jména
s „Vídně“.) Jméno rektora p.K. Nováčka jest dobře
snámo v kruzích hů vídeňských, kdy nejednou
chvátal do dílny fomeulnické, aby pomohl Čechuk lep
šímu místu, aby žebral o podpora pro nemocné, a
těší se p. K. Nováček úotě i nejvyšších krahů. Áno
chudý redemptorista svou láskou a obětavostí prospší
živlu českému ve Vídni více jneš všichni vlastenčící
páni liberálové v Přelouči a více neš svobodomyslní
poslanci, kteří se v krusích vídeňekýchČechů nikdy
neukážou. A tyto tři pány missionáře může naleznonti
každý v Praze, v klášteře u sv. Kajetána. O tom so
může přesvědčiti velepravdomlavný pan redaktor „Ne
odvislých listů“ a radíme mu, aby si tam dal svědo
mí řádněvyprati, ať se emíři s Bohem, a potom ať
se pomodlív Přelouči u miesionárního kříže patřičné
modlitby s může dosíci i plnomocných odpustků, ale
bez sv. zpovědí to nejde. Čím déle lid náš lépe po
znává svého vrchního pastýře a všade rád ho očeká
vá, rád se těší na jeho promluvy a kázání. Vůbec
všude může nestranný pozorovatel viděti tu opravdo
vou zbožnost při přijímání svátosti biřmování. Lid
katolický nabývá svého náboženekého vědomí a šťkst
na bude doba, až pozná, še lid náboženstvím osvíce
ný jest také lidem silným. Právě nestranní politikové
doznávají, jakým dobrodiním pro národ náš jest a
bylo katolictví s jenom zase úplné přilnutí celého
národa ke katolické církvi učiní národ náš i na ve
nek silným. Katolíci nedejme se! Ukazuje všude na
ty licoměrné povahy v našem obecném šivotě, jak
mnozí z církve katolické šijí, ale přece osmělují se
tupiti našeho vrchního pastýře. Jak třeba i nějaký
stavitel doprošuje se předbiskopskou visitací zadání
oprav ne kostelích a farách, a nestydí se pakbisku
pa avého zlehčovati a snišovati. Takó povabal Zdáae
nám, že jest snahou jisté chásky v Přelouči město
Přelouě před rozumným světem potupiti a zlehčiti,
my však katolíci zastaneme se dobré pověsti města,
my budeme bájit jeho katolický ráz, ale nesmí nám
býti sazlíváno, když vyjde leccos na evětlo, cn pánům
liberálům nebude voněti. Na shledanou!

Z Polmé. Na sover od města Polné nalézá
se Pauský les. Na cestě k Horní Věžnici půl hodiny
od města vzdálené nalezena v lese v loni v říjnu
kostra děvčete M, Klímové, která 17. července m. r.
náble byla zmízele, 29. března nalezena v jiné části
panského lesa „březina“ zvané podřezaná mztvola dva
cetileté Hrůzové, Musilo z ní vytéci 7—8 kilogramu
krve, ale po této nebylo stopy. Lid soudil na rituelní
vraždu. Vražda Polenská « prvého atad'a Jitření a
fantastických bají a dobadů nabývá forem vždy urči
tějších a to nejen u vyšetřajícího evudse, který k nám
byl poslán, nýbrá 1 u obecenstva, které přes veškoru
rozvabu žárlivě střeží, aby záležitost tato příslušnými
instancemi úředními od © až do m byla projednána
e odražením a vyloučením všech utatlávajících vlivův
e obmyslných pověstí. Proto dobře jest, že veškora
veřejnostprostřednictvímté pravdymilovné šar
nalistiky jest me výši intesivné kontroly, uebof ve
vraždě Polenské jest takových podezřelých okolností
nakupeno, že zejmena intelligence nejen v Polné, ale
všudy v Čechách, kam jsme na cestách evých zaví
tali, o výsledek se interesnje, což úplně pochopitelno
a vysvětlitelno pověstmi, jež z Polné do širých krajů
byly zaneseny a jež sní o vraždě ritnelní, která, boze
všeho obalu pravíme, v Polné zapustila kořeny nevy
vratné. Jak známo, pro podezření zatčen byl polenský
příslušník Janda, s zvěst o tom vzbudila v Polné ve
Jiké vzrušení a roshorlení, které vyprouilo z pevného
přesvědčení o uaprosté jeho nevinně, která ostatně
dnes již úplně jest dokázána. Osvědčenojest jeho alibi,
četlť v čas vraždy u příbozné své kalendář, a skvrny
na šatech jsou způcobeny krví svířete, « něhož při
pravují se játernice. I tek na mfsto Jandovětiny zů
stává celá záležitost přece jenom vě snamení Hůle
nerovštiny. Proti Hůlsneroví sohnáno Prašekými de
tektivy mnoho dalších přitěžojícících důkazů mimo ty,
které hned na počátku pátrání žádaly dofivitivníbo
jeho zatčení a o které neumornoo fysicko- i duševní
námahou přičinil se závodčí polonský p. Klenovec
a podřízenými p. Toušem a Pýchou, coš dlužno, ja
kožto usnání jebo zásloh v celé řadě probdělých noel,
spravedlivě konstatovat a zdůraznit. Víme s dostatek,
kterak p. Klenorec 1 v prvé vraždě, karo až pravo
moe jeho sahala, © velkou svědomitosti a ostatními
pány o váležité avětlo se přičiňoval. Píše se o vrašdě
u nás spáchané nonetále, ale píle a námahy zmíněných
pánů ještě vzpomenuto nebylo, což činíme těmito uě
kolika řádky, se kterými zajisté veškeré obecenstvo
naše ze srdce eoublasí. Nové vyšetřování důvody proti
Halsnerovi sesílilo. Proti Hůlacerovi těžce svědčí tato
věc, Hůlsner měl dříve šedivý kabát, v němě i v den
vraždy byl viděn, Kabát ten nyní zmizel. H. udává,
že kabát prodal, alo že již noví koma, Má ae tedy
za to, še kabát při vraždě krví byl postříkán a potom
uničen. A vyskytli se i svědkové, kteříž s obydlí H,
cítili vychásetí zápach, jako když se látka pálí. Krátce
před vraždou šla = Polné do Malé Věžnice (rulgo do
Věšničky),tedy touž cestou, kudy A. Hrázova chodí

vala, paní Vomelová (ne paní Volková, jak středové
noviny udávají,) manželka tamního aterosty, nesomo
různé potřeby na svátky a jsouc zahalená v plaid,
Na cestě kol „Břeslny“ vystoupil proti ní « mladého
lesa mladík v šedevém kabátě a s bílou bolí v ruce,
přískočil k ní, podíval so jí do očí z těsné blítkosti
a shledav omyl — čekal jiš patrně na Anežku Hrů
sovou — uskočil záse do lena, udáraje, če sl tam
vyblédi jakoasl souš. Při tom pobrával sí bílou holí,
kteráž asi téhof dne v lose byla urobens. Hůl ta při
hledání zavražděné nalesli pohozenon, Je na ní vyryto
písmeno H. Krátce po satčení byl H, a pí. staro
stovou konfrontován, měl však již kabát tmavý, a tu
pl. starostová řekla, že takto určitě poznatí jej ne
nemůže, že kdyby měl týž oblek, že pak by třebas
určitě jej poznala. Četnici vypátralí, že kabát s téže
látky má obuvník Šic. Krajský soud vypůjšíl sl od
Šice kábat te: a pí. Vomelovábyle v pátek 21. dubna
6 H. v Kutné Hoře konfrontována po druhé. H. musil
si oblékoouti šedivý ten kabát, do ruky vzíti onu
bílou hůl a jí el pohrávati. Pí. starostová řekla, še
so jí zdá býti to on, sle a pláčem připojovale, že to
urlitě říci nemůže, že by to odpřísáhnoutí nemobla
« ++ +. Než vení díval Byl-li H. oním zákořníkem,
měl při výstapu obličej vyjevený, kterýž, aby nyní
nápodobil, těžko jej přinatiti. I ta okolnost padá po
někud na vášky, že H. na Zelený čtvrtek, tedy don
po vreždě, dal 28 oholiti u holiče p. Filipenského.
Neměl věsk vous dlouhý. Dále o H, je sjištěno, že
míval při sobě dlouhý kucbyňský nůž, což stvrsuje
paní učitelová Můllerová, mladík Veselý, dívku Vy
tlučílová a jedna dívka = Vídně, na návětěrě zde
jsoucí. Jak je známo a svědky mnohými dokázáno,
že u Hůlenerů «pávala podezřelá individua a še H.
v den vraždy byl viděn se dvěma společníky, o nichž
nyní nechce ničeho věděi. A nějaký čas před Veli
konocemi podřekla se matka Hůlsnerová úkolnioi Jo
sefé Nápravníkové, kterář tam do židovsko-německé
školy chodila vytápět (byt Hůlenerův je v témž domě):
„Dnés jsme tu měli vzácného noclebáře, pana kole
ráka 2.. . .“ (jména toho si Školnice něpovělmla),
Proč chodil košerák spát do ponurého bytu Hůlsne
rova, kterýž nočistotou se vyznačoval, a proč nesešel
někam do slušného domu iaraolitského, aneb do israel
ských hospod, jež tu jsou dvě? Tak s těchto a jiných
okolností je patruo, že H. buď je vrahem, aneb aspoň
účastníkem vraždy, opáchsné na Anežce Hrůzové.
Soud má jil dostatečný materiál, aby buď dřív neb
později postoupil opisy státnímu návladnictví k aesta
vení žaloby proti H. Než H. je podezřelý i a vraždy
lonské, Dosvědčila před soudem manželka pobodnébo
Oberreitra, le vidívala H. chodívat v ona místa, kde
17. července m, r. zavražděna byl. dívka Marie Klí
mová, dcera Fr. Klímy, domkáře « Horní Věžnice č.
p. 32. Tenkráte se rodiče její o její nalesení valně
uestarali, majíce za to, že šla do světa, a tudíš sní
četnictvo té věci rásně se negchopilo. Z dívky byla
konečně dne 27. října nalosena jen kostra, kterouž
valezi panský hajný Chalupa, jež náhodou tím místem
Šel. Přivolaná komise neznala, že dívka byla několi
kráte (nejméně třikráte) chvojím příkryte, nebat chvojí
nižší bylo zetlelé, boření čerstvé. M. Klímová byla
posléze viděna na výletě ocialistickém, kterýž byl
pořádán 17. července, a od toho dne byla pohřešo
vána. Obě vraždy, lošošní v „Březině“ a lonská v
NPanském lose“ mejí velikou podobnost. V obou pří
padeci ležely mrtvoly blíže kraje losa, byly vysvle
čeny, ležely obličejem k zemí s rakama pod hlavou
složenýme, a byly pokryty, resp. pokrývány chvojím.
Na lonské mrtvolo či kostře bližších snámek sesnati
nebylo možno. Anežka Hrůzová pochována byla v Polné
na hibítově u sv. Barbory, Marie Klímová ve Šlapa
nově, Zdá se, še lonský případ sůstane nerozluštěn,
avšak letošní, ač tak takó dosti podobá se uzlu gor
dickému, 'sračností vyšetřojícího soudce p. Baudyše
Jistě rozťat bude. Město Polná tak pevně donfá. V Gol
čově Jeníkově byl 30. dubna vyslýchán na radnici
místní košerák. K výkonu tomu dostavil ne též zá
stupce obce židovské Pick, který pak s p. purkmistrem
Ledererem jel směrem ke Kntné Hoře, Z toho po
vstaly různé pověsti a vzrašení lidu. Košerák byl «
radnice puštěn zadním vchodem. Za košeráka prý byla
složena kauce,

Z Dolních Kralovie. Od 15. až do 21.
dubna konali v našem městečku obnovu sv. missie
horliví otcové kongregace nejev. Vykopitele ze Svaté
Bory a to vdp. snperior P. František Pivničkaa dpp.
P. František Ševěík a P. František Polepil. Výsledek

byl velice ný) přee 2610 věřících přijalo sv.uvátosti. Zdejšíintelligence byla hojně zastoupena,
svláště sbor. učitelský zasluhuje pochvaly. Srdečně
loočili je.ce se = těmito borlivými krzateli, jimě vy
elovajeme povinný vřelý dik a přejememnoho sdaru
při obnově av. miseie v Ledči.

Výstava v Červeném Kostelci. Jest
nejspíše pozoruhodný zjev, kdyš iři měsíce před otevře
ním lze prohlásiti, še výstava v rozměrech, jak ob
mýšlena byla, jest zabezpečena. Tady ten případ jest,
Dík a toho náleží v první řadě důvěrníkům výstavy,
vlastenecké žurnalistice, národnímu očítelstvu a živ
nostenským společenstvům. Přízeň kraje od Upicka
až k Chrudimi -ůtec jest neobyčejná, takže viděti tu
patrně, seč jest součinnost česká, když věci ujme se
s nadšením. Všecky skupiny výstavní mají slněné re

resen'anty, a výkonný výbor může od nynějška jen
ka zvláštním- pozorahodným přibláškém přihlíšeti.
Potřebné stavby chystají se energicky, elektrické
osvětlení výstavy převzal ochotně na Bebe tovární
sávod pana Antonina Jasta.
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Posvdní ku předplacení
» Obnovy«,

„Obnova“ jest nejlacinějším a nejrosšíře
nějším lýdenníkem ve východní polovici Čech. Vyšší
sájmy českého lidu má stále na eřeteli a není vy
dávána k vůli sisku, nýbrá její nejsvětějším úkolem
jest hájili máš český státoprávní program, hájítí
právo a pravdu, sásady veřejnémravnosti a víry
svatováclavské, hájiti pravý prospěch českého lidu,
hájiti rolnictvo 4 šivmostníctvo před všelikými vys
sávači. Doba jest vážná. Kašdý ví, jak sásady me
věreckého tnternacionalismu, podporované mesiná
rodním č. šivlem podkopávají starý dobrý český
mrav a dárný blahobyt, jak po otcích sděděnápůda
a mogolné vydělaný majetek přechásí v ruce cizí,
jak náš dělný lid zapadá ve stále vetší odvislosťa
porobu. Aby „Obnova“ mohla naše práva a statky
duševní i hmotné tém wspěšnějihájíti, třeba jí pánů
epravodajů 1.předplatstelů. Zprávy sajímavé v obcích
$ okresích čelící k obecmémuprospěchu jsou nám ví
tány a rovněš rozmavné události. Má li býti časopis
řádně veden, musí býti téš hmotně podporován.

Četné nedoplatky panů odběratelů, stěšují však
nám velice řádné vydávání listu. My musíme p'a
fiti movinářské kolky, poštovní snámky, papír, tisk
atd. hned, kdešto velká čásť odběratelů sa letošní
rok předplatné dosud nám nesaslala, ba mnorí
jsou předplatné ještě sa minulý rok dlužní. Žádáme
tudíš pány odběratele listu, aby dlušné nedoplatky
sapravsli a předplatné ihned saslali.

Na „OBNOVU“ předplácí se poštou:
čtvrtletně 1 sl., půlletně 2 sl., celoročně4.

Předplatné přijímá

Administrace „Obnovy“ v Hradci Králové.

Propaganda.
Bylo to v bláznovském měsíci aprilu 1. P

1899 dne 18., když Vejdělní listy, které ze národ
pími nazývají, ze své zbrojnice vytáhly najednou
zase zrozovatělý jeden kanónek svůj, a z něho
8 pořádnou porcí helvetského prachu vychrstly na
církev katolickou pomu, která se u nich Jmenuje —
propaganda. Pamy zvané jezovitismus, nitramon
tanismus, klerikalismua už tolik nepůsobí. Lekají
se jich jen jíž politické malé děti a „přeloučské“
městské rady, když má někam přijeti biskup. A
nového v zásobě nio nemají. A proto něco starší
ho, co však už déle v užívání nebylo! Ale co ho
nem? — Něco ze šedesátých let, na co osvícené.
čtenářetvo jiš nemyslí. Dobrá. Máme sde v při
hrádee pro tupení církve tu propagandu. No tak
edy s propagandou na ně.

Skutečně! V apriln tedy kovaly *ejdělní
Da církev a propagundou, Je prýto „Dropaganda“,
kdyš církev makonci století chcekomativelkolepé
nějaké slavnosti ma oslavu Spasitele, Krista!!

A působilo to. V jednom světovém městě
četl to ve tři čtvrtě na devět večer v hostinci je
den mladý ještě muž s malým plnovonsem, se skříp
cem na nose a tak ho to rozpálilo, že si dal na
líti ještě jednu — osmou — azačal křičeti: „Té
propagandě musíme šlápnouti na hlavu; tu musí
merozdrtiti. A teď je k tomu příležitost. Má sem
přijet biskup. My ma ukášeme, že jsme zde svo

Dodorvalní “trach a hrůza pojala machá, mnohé hosty,
kteří tu byli. Jeden z nich šeptal vedle sedícímu
klerilálovi do ocba: Prosím Vás, co pak je to ta

paganda, že se na ni tolik zlobí? — A „dá

lskou letí“ naplněný klerikál odpověděl: To |pení pulmistrorá. Ona chce, aby biskupa vítali *
Pulmistr se bojí Jaklička s Pardubic, še by ho

y aeodrinlých, sořezalMa jo chudák trápení. Doma propagandu — mocslou andu — a
v PardubicíchJaklíčia. POS

A staloJeště více mluvil občan se skřípcem.

se předběžné usnešení v hospodě,káyt bylo
desáté bez pěti minut, že se té propagandě 
ne na hlevu. Jen dva pro to neblasovali. Ten kle
rikál a pak ten, co se ho ptal, coto vlastně je ta
propaganda. Ten však před hlasováním odešel, a

ravil ale po tichu, aby to nikdo neslyšel: „Co
h já paní pulmistrové šlapal na hlavu?! Je to

V Hradci Králové, dne 12. května 16r

hodná a pobožná a dobročinná paní“. — Tak te
dy on na hlavu člapat nebude, ale ticbošlápkovitě
odešel, aby ho — neseřezal pan Juklíček.

Ale stalo su něco ještě horšího. Den na to
dostala paní pulmistrová psani: Velectěná paní
propugando! Jeden pán — nosí na nose „cvikr“ —
učinil včera večer u Břečků návrh, aby se jim
šláplo na blavo, a návrh byl přijat. Tsk si daj'
pozor, bylo by to hrozné neštěstí. — Jeden, který
pro to nehlasoval.

A tak Vejdělní listy udělaly v tom světovém
městě opravdu april. A my tudíž jejich pumu —
propagandu — nebereme taky vážně. Je nám to
jejich vystřelení asi tím, čím bývá chlapcům rána
s papírové boucbačky.

Propaganda, pánové, není žádná vejdělní re
dakce, kde pod nejvyšší správou německé prote
stantky paní Grégrové pracují novopobanští vla
stenci, židé a helveté v nárámné svornosti. Pro
paganda je něco tak vznešeného a velikého, že se
s tím ani tisíc vejdělních redakcí měřiti nemůže. —
Je to velkolepé církevní zařízení, které za nejprv
nější úkol má šířítí — propagare — víra katoli
ckou a s ní vzdělanosť mesi pohany, mezi divochy.
Za tím účelem vychovává láskou k lidstvu nad
šené kněze, kteří učí sa rozmanitým jazykům di
vocbů, aby jim mohli s vírou přinésti i vzdělanost.

To je ta propaganda, ta šířitelka vzdělanosti
křesťanské po oboru zemském. A na ni sápou Se
slovy veurvalými lidé rozličných těch Vejdělních,
jak je, kdo jen trochu dále vidí, u nás už zná.
Redakce členy židovskými vrhá špínu na brdioy
křesťanské vzdělanosti. A má čtenářstvo o rozum
připravené, které věří, že tupen (takových hrdinů
je — vzdělaností. Zásluhou těch pánů z Vejděl
ích podkopává se denně ušlechtilost vzdělanosti
křesťanské a šíří se — obtvláště oproti katoli
kům — fanatické sepuróvění, kteráž jest postu
pem — k divošství. A tak máme v českém náro
dě krásné divadlo. Šířitelé křesťanské vzdělanosti
se tupí jako tmáři, a šířitele zpohanštělého divoš
ství se velebí jako avětlonoši.

Nejamutnější pak při tom věcí jest to, že
jsou jistí páni, kteří bojíce se o své poslanecké
mandáty, o svá výnosná neb čestná místu na rad
nicích, v záložnách atd., na atranu šířitelů sesu
rovění se dávají a proti katolické církvi všude
vystupojí. I poslanci působí proti projevům kato
lickébo smýšlení při biskupských visitacích. V Chru
dimi n. p. užívalo se k tomu — jak Č, V. napsal
— až i jméne Dra Pippichal| Páni ovšem ani
s daleka netuší bošské a světovéposlání církve ku
osdělávání národů. Ale to je právě ta přesmutná
věc, že u nás i vzdělanci, co se týká znalosti cír
kve a jejího vlivu na národy, berou své vědomo
sti z Vejdělních.

Ale když je to tedy 8 tou „propagandou“
tak, proš je přece tolik vykřičena? — Inn, to je
proto, še se stará též o katolíky mezi protestanty
roztroušené, bez duchovní správy, bez služeb Bo
ších žijící. To je ten veliký zločin, že se „propa
genda“ opovažoje brániti tomu, aby protestantis
mus nepobltil ještě poslední zbytky katolíků. —
Nedati se utlačiti, vyhubiti, tu je — nesnášenli
vost. — A poněvadž u nás převeliká část „vzdě
lanců“ — rodem katolíků — o poměrech a sna
hách církve katolické — nevědouc — poučována
bývá od pastorů, kteří obzvláště v užívání jizli
vých potupných alov mistry jsou v nenávisti,
potom již i jediné slovo „propaganda“ budí oškli
vost. Při tom ae ovšem musí státi, že 6e nevidí A
nechce viděti „propaganda“ německo-švýcarských
protestantů u nás. Podrýti katolicismus, všude na
vrch se dostati, katolíky ze všech míst vytlačo
vati, poprotestantění Čechů za cíl míti -- to jest
ta tajná propaganda našich pastorů. Při tom ovšem
farisejsky se píše a křičí o propagandě klerikálů
a obzvláště biskupa, aby ubozí katoličtí „vzdělan
ci“ neviděli německo-švýcarskou propagandu pa
storů. A k této propagandě pastorů přidávají se
často domnělí velikáni našich venkovských měst
a jsou — ač katolíci — nástrojem za kulisami
skrytých — pastorů. A když provedou nějakou
nesdvořilost, ne-li surovost, proti biskupovi, který
je samy hájí, tu myslí, že vykonali vlastenecký
čin. A protestanté k nim se lichotící potají se
jim smějí, jak jsou — bloupí. Jděte do jednoho
města nad Labem a s podivením řeknete, že pí

počítají levné.

Po | V. Ročník.

sravdu — a že Vás tím štvavím proti „pro“

pa: i lé“ katolické vodí aprilem propaganda hexvetyká.

Pan dr, Herold-o skutek utek,

V sobotu dne 29. aprlle hřímal pan dr. He-
rold proti chebskému Boudci, státnímu návladnictví,
okreanímu hejtmanovi, četnictvu. nazval výtržnosti
a vyšetřování proti p. dr. Miřičkovi „asiatiokým
škandálem“ a pravil,že „taková administra
tiva nezasluhuje jiného slova, než-li slova
fuj“. Na seštvané výtržníky nechtěl volat přísnost
zákona — „ale ly, kteří jmenem sákona, kteří
jmenem J. V. císaře a krále vykonávati mají ju
stici, kteří však na místě toho provokují takovými
výstupy skandalosními — tyto lidi musím sde ve
řejně před sástupci vlády, před celým vzdělaným
světem obžalovali z porušení povinností úřadní“.
Justici chebskou nazval p. dr. Herold slepou, vy
týkal davrům jak táhnouce městem zpívali Bismar
kovu píseň a břímal pak: „Pánové, sde jest soud
ce, který dráždí strany nepřipuštěním jejich jazy
ka, zde zbabělí političtí úřadnici, kteříne
dovedou poskytnouti Čechu ochrany, a komeckonců,
velectění pánové, když ten Čech jest konečně na
strášnící zavřen, jsou všichni uspokojení a v
celém Chebu zavaní mocným chorálem píseň Bis
markova a Wacht am Rhein, tyto typické plsně
rakouského patriotismn, i divím se jen, že jsem
nečetl také ještě, že i pan president kraj. soudu,
p. okres. hejtman a pan radní sekretař nazpívali
8 nimi. Bylo by to aspoň upřímné. V takovém
okamžiku, když se taková „ochrana“ prokazuje
našemu lidu, v takovém okamžiku žádá se stále,
bychom, kde máme my většinu, ničeho jiného ne
měli na zřeteli, než poskytování té nejkrajnější a
nejobsáhlejší národní ochrany našim německým
krajanům“. „Pro sálešitost chebskou neuspokojíme
se snad nějakou všeobecnouodpovědí ohledně bene
volence k českým menšinám a Jeho Ezc. p. mí
stodršitel,chce-li v tomto království zůstati
mistodržitelem, musi zrovna tak jako se
respektují práva národních menšin něme
ckých, dle stejné a rovné povinnosti re
spektovati národní práva a požadavky vět
šiny české. To šádáme, ma lom Irváme, toho

budemehleděli dosáhnouti, a když to E jdeo dobrém, my si to na konec i vůči ka
ždému mistodržiteli vynutime“. —

Tak mluvil předposledního aprile p. dr. He
rold na sněmu království Českého doslovně, zmí
ňuje se o útrapách Čechů v nzavřeném území a
události pánů dra Miřičky a Tieftrunka zvlášt.

Pan dr. Herold nechtěl se uspokojit nějakou
„všeobecnou odpovědí“ pana místodržitele, ale když
věděl, že pan místodržitel v úterý mu na českém
sněmu odpoví a že tam bude hájiti chebské úřed
níky od pana dra Herolda tak prudce napadané,
tu spadla kuráž pana dra Herolda, ostrá slova
v stenografickém protokolu seškrtal a neměl ani
odvahy jíti do sněmu a tam odpověď pana místo
držitele vyslechnouti.

Když v pondělním sezení sněmu hájil vůdce
budějovických Čechů, p. dr. August Zátka, co nej
Jůrazněji práva českých národních munšin na če
ské školy, tu se stal pan dr. Herold z aprilového
radikála pojednou „opatrníkem“ a udílel panu dra
Zátkovi lekci, „že se musí dělat a přijat, co jest
na ten čas možné“,

Když zahájil pan dr. Herold svou politickou
činnost, hřímal proti straně Riegrově a Zátkově
právě proto, co v pondělí velebil, Vždyť ještě před
osudnými říšskými volbami do říšské rady pravil
pan dr. Herold ve schůzi Seleké jednoty v Olo
mouci: „My jsme a musíme býti podvrajnou stra
nou, neboť nynější smutný pro nás stav musí býti
sorácen tak, aby po ném nesbylo v naších semích
ani památky“. Pandr. Herold dělal radikála pfe
ukratného, chtěl dokonce politiku Rašínů, Číšků,
Hajnů atd. zastávat; když však přišel na Prabu
výminečný stav, tu zalezi pan dr. Herold jako sy
sel do díry, zapřel omladinu, která byla bylinkou,
vyrostlou z hyperradikálních jeho řečí, a z vlastní
advokátní kanceláře vyhnal radikálního písaře své
ho Václava Čížka, protože tento položil na hrob
Havlíčkův a Barákův věnec s radikálním nápisem



Pan dr. Herold přestal býti „podvratníkem“ astal
se rázem „opatrníkem“, hájil Prušáky proti če
skému šlechtici, hájil v Chrudimi lichváře a vys

savače českého lidu dr. Komerse, proti čehřarolníkům hájil německé cukrovaraíky, proti 6
mu živnostoíku pražského šidovského advokáta.
A o českou měšťanskou školu v Dochcově 80 „zá
sazoval“ tak, že musil před Čechy tamními v noci
prchnout atd. atd.

Pan dr. Herold blásá rád heslo odvetu a he
slo avůj k svému, a sám se ho nikdy nedrší. Pra
vým jebo opakem jest dr. August Zátka.Ten ne
dělal oa sněmu nikdy rámus, mlavil tam vždy
věcně a střízlivě, nelichotil nikdy masám lidu šťáv
natými frásemi, nesliboval jim palác blabobytu,
nepůjčoval nikomu na 12 proc., jak to učinil pan
dr. Herold; dr. Zátka naopak nezištně, úplně
zdarma, houževnatě, neústupuě a vytrvele po dlou
bá léta vymáhal českým menšinám školy, jeho ne
ústupnosti, přičinění a obětavosti děkuje Česk:
jih rolnickou škola, českou realku, výrobní spole
a různé vzdělávací kursy, četné obchody, podniky
a velkoprůmyslové závody, v nichž Čechové na
lezají zaměstnání, práci a výdělek, jebo obezřet:
nosti děkují dobytí českobudějovické obchodní ko
mory pro české živnostníky, průmyslníky a ob
chodníky, jeho zkušenosti děkují mohutný rozvoj
Českobudějovické záložny, která jest v boji o exi
stenci a a Němci oporou českých rolníků, živnost
níků a obchodníků. Jestli takového muže chce
p. dr. Herold a Nár. Listy poučovati, pak má pro
ně soudný člověk jen útrpný úsměv. Pan
dr. Herold menšinovým školám ani nerozumí, vždyť
proti němu musil mluvit vůdce libereckých Čechů,
p. dr. Šamánek, který mluvil skoro ve stejném
smyslu jako pan dr. Zátka, neboť zná nejlépe z
vlastní trpké zkušenosti osud českých menšin a
jejich škol.

Dr. Zátka o školách: menšinových,

V pondělnímsezení hájil p. dr. Čelakovakýsvůj návrh a podel zprávu školské komise pro ná
rodní menšiny a sám podotkl, že návrh nevyhovuje
všemu, čeho by si bylo přáti.

Proti návrhu p. dra Čelakovského a osnově
školské komise povstal p. dr. Zátka. Pravil, že po
kládá za věc svého uvědomí, aby přednesl avá ná
mitky proti osnově, poněvadž jest jeho přesvědčením,
že nevyhovuje oprávněným nárokům men
čin. Sama komise školeká uznává nedostatečnost
evého díla, uznává, že nejdůležitější otázky, otázka
správy a dozoru v něm řešena není a navrhuje v té
příčině pouze resoluci. Není vyloučena možnost, že
zemský výbor, uvášiv všechny okolnosti, předloží sně
mu návrhy, kterými se mění zásady ohledně bražení
nákladu na školy menšineké a dozoru a není vylou
čena mošnost, že by zákon dnes navržený pro případ,
že by sněm v příštím zasedání přijal jiný návrh, byl
zákonem pouze na jeden rok. Usnadnění zřizování
škol a usnadnění nákladu na školy menčinové jež
uznává komise, nezdá se býti řečaíkoví usnadněním.
Jest možno, že v některých případech z toho může
vyplynouti prospěch, ale tento prospěch v jednotlivých
případech nemůže býti rozhodným, nýbrž jest nutno
zkoumati, zdali by z návrhu školské komise nemohly
vzejíti škody, A možnost škody vidíme v několikerém
aměrn. Nejdůležitějšíotázka, totiž otázka dozoru
se odkládá. Dnes máme rozhodnouti o resoluci, ve
které se zemskému výboru nařizuje, aby připravil
osnovu ohledně rozřešení této důležité otázky. Kdo
jest s to, aby podal záruku, že se rozhodnutí o dal
ších otázkách stane skutečně zákonem? O tom nemůže
býti pochybnosti, že u nás vláda a systémy jsou ve
lice měnivé s není příliš pravdě nepodobno, če může
přijít vláda, která by řekla: Vždyťčeský sněm již
upravil otázku škol menšinských; dále nemůže jíti,
poněvadě by byli Němci znepokojeni, poněvadě taková
další úprava jeví se býti útokem v jejich Besitzetand
a to mnohé vlády moc nerady vidí. Podmínky, které
se v tomto návrhu zákona stanoví ohledně upravení
a změnění zřízení menšinových škol, jsou nad míru
povášlivé.Podmínkata znamená,že tenkrát má
býti zřízena akola taková, jestli ro
diče více než čtyřiceti dětí aspoň po
tři léta v příslušné obci bydleli. Toto
ustanoveníale je v punktacích a myslím, še
pstří mezi nejhorší punktační návrhy.

(Posl. Čelakovský: Tam to bylo hůře; tam byl
pětiletý pobyt).

Posl. dr. Zátka: Ano, ale já mluvím protizá
sadě! Komise počítá za usnadnění, jestli místo pěti

letého průměru dětí školních vezme se sa základ tříleté bydlení rodičů v příslušné obci. Jaké jeou dů
vody, abychom zavedli tuto změnu, v jaké souvislosti
jest pobyt rodičů se zřízením školy? Čoš dětí rodáčů,
kteří se často stěhují, ty nepotřebují býti vyučovány
ve svém jasyku? Ve zprávách komise nenalézámo na
tyto otázky odpovědi, ale nalezáme ji v dobrozdání
vlády z r. 1897, To je velmi zajímavé. (Řečník cituje:)
„Nesmíme ale přehlédnouti, še zřízení škol národních
menšin ve školních obcích aš dosnd jednojasyčných
znamená úplnou přeměnu. Nehledě k novému nákladu
školnímu, musí býti zřísena druhá školní místní rada
vahledem k druhému jazyku a musí býti v obci za
vedens dvojjazyčnost. Obecnímu zřízení by neodpoví
dalo, kdyby toliko společné obci bylo poskytnuto
přávo takovou přeměnu v obci čádati, neboťdle $ 10.
obecního sřízení mají toliko společníci obce účast
v právech, užitcích, povinnostech a břemenech obce.
Chce-li věsk oanova i osobám přespolním přiznati
právo, které způsobilo tak hluboce jdoucí změny,
mělo by se pošadovati, aby takové osoby v obci by
dlely, temše zdomécněly a s poměry se obeznámili“,
Vláda v těchto podivných právnických důvodech za

pomněla na říšský školní zákon, který zavedl věsobec
nou povinnost školní, který nenařizuje, še jen děti
příslyjaíků mají choliti do školy, one zapomněla na
8 10. zákona o zřízení školním, který přímo definuje
dkolní příslušnost a praví, že dítě jo tam školom po
vino, kdebydlí jeho rodiče, a konečné sepomněla ns
čl. 19. zákl. zák. st. Na konec dobrozdání ukasuje 20
na to, de má vše stránku politickou, Ale je jiný dů
voď, který však nenslezáme v dobrozdání a ten je
jakal akatečným důvodem. Kdo zná vlády rakouské,
nemá pochybnosti, proč vláda pojala do svého návrhu
z r. 1890 ustanovení na pětiletém pobytu a nepochy
boje, že vláda tento pobyt žádá proto, poněvadětoto
žádali Němci. (fak jest!) Němci to žádají proto, aby
mohli školy českých menšin co možná ubíjeti. A proč
r. 18v9 školská komise, ve které čeští poslanci mají
majoritu, šádá tříletý pobyt? Jak jsme slyšeli od ve
lectěného pána zpravodaje proto, aby se zřizování škol
menšinových usnadnilo. Tedy něco, čím Němci chtějí
školu ubít, tím chce školská komise škole prospět.

(Posl. Čelakovský: To jest siéšné).
Posl. dr. Zátka: Je-li to směšně,bude míti pan

referent příležitost eměšnost tobo dokázati, ale to jest
jisto, Že (a myšlénka se nesrodila v žádné českéhlavě.
Jest třeba důkladně věc uvážiti. | Tvrdím, če návrh
obsahuje zásadu, še Čechové, kteří přichásejí do ně
meckého úsemí, nemají toléš právo na školu jako
obyvatelstvo domorodé, še v tom německém úsemí
Nejsou rovnoprávní, mejsvu rovnocenní G še práva
na školu nabývají teprve po třechletech. Zcela jimak
vede se přistěhovalému Němci. Ten, třeba byl ciso
zemec, má právo na školu hned. Snad se mýlím a
byl bych povděčen, kdyby tomu bylo tak, ale fo pře
svědčení máme, že tímto návrhem se pokořují české
menšiny, še se £ nich dělají občané druhé třídy, še
se i podlumuje mravní jejích sálu, kdyš jim edko
nem stanovíme: Vy po 3 letech nejste doma! Télo
mravní síly ale mají české menšiny co nejvíce sa
pobřebí; jak můžeme šádalt na českých menšinách,
které bojují tak těšký boj, které často dávají svou
ezistenci v šanc, aby meohrožené vytrvaly, jestli
sami činíme rozdíl mrsi domácími obyvateli a při
chosími? A nemá to býlá pro české menšiny bolestné
vědomí, še na takovém sákoné usnesla ae česká věl
šina v době, kdy zde Němci vůbec nebyli? Nemám
úmysl barvit na černo, milerád připustím, že tam, kde
zřízena jest eoukromá česká škola, toto pokořujícívá
domí pro české menšiny bade méněcitelně, Ale uračme
poměřy, kde soukromých škol není, Domníváte se, že
v tomto případě, když rodičové čeští budou po tato 8
léta v uzavřeném území, se nezmění? Buďte ubezpe
čeni, že pak budou docela jiné.

Domníváte se, že někdo z našich lidí stěhujese
do uzavřeného území pro zábava? Nikoliv! Jemu bude
záležeti jedině na tom, aby uhájil svou existenci.
Ozšem ti, kdož mají karakter silnější a hospodářskou
posici avon aspoň poněkud pevnější, mohou vytrvati,
ale ti, u nichž těchto podmínek není, ti kteří jsou
slábi, ti pak, když na ně dolebne hospodářský nátlak,
podlehnou a raději řeknou: primum vivere (napřed
natno žíti). Za 8 leta se ti příchozí Čechové důhladně
obeznámí s poměry; oni se obeznámí 8 boykotem
hrubé germánské povahy, a brdé vědomí národní, se
kterým přišli, zkrotne a ochabne. To jest právě to,
čeho ei naši milí krajané přejí a proč trvají na usta
movení o víceletém pobytu. My vedeme téměř od po
čátku nové doby ústavy rozhodný boj za práva svého
jazyka. Vždyť důvody, které vláda ve svém dobro
zdání uvádí, všdyť ty se hodí také na jiná práva ja
zyková, vždyť by snad vláda mohla žádati, abychom
se také v jiných požadavcích našich napřed obezná
roili s poměry a zdomácněli. Třeba by mohla vláda
říci, že teprve po šletém pobytu mohou příslušníci
naši žádati, aby se 8 nimi při úřadech jednalo v jejich
jazyku. Mně se nezdá méně povážlivým ustanovení,
že teprve po 3 letech ge mohou hlásiti o českou školu,
naopak mně ge zdá, že jest povážlivější, když ae su
spenduje právo Čechů žádati českou škola na 5 léta.

a čem více záleží, jednati s úřady v jazyku českém
anebo dáti své dítě vychovávati v mateřskémjazyku?
Na toto právo kladu jako Čech daleko větií důrez.

Bylo namítnuto, že to neplatí jen pro České men
činy, nýbrž i pro německé. To jest pravda 8 v tom
ohledu jest rovnoprávnost, ala rovnoprávnost theore
tická nikoliv praktická. Mně jest známo o koloniích
českých, ale že by se kolonie německé usazovaly v
českých obcích, o tom nevím téměř ničeho; také nevím,
které německé území by mělo takový přebytek svého
obyvatelstva, aby je mnobo exportovati, Menšiny ně
mecké bývají namnoze lidé zámožní (Hlasy: Židé) a
ti se tak snadno nebudou báti Léto podmínky, tohoto
usnadnění zřízení školy.

Usnadnění, o kterém komise mluví, jest taková
čočovice, která by se neměla koupiti za základní fan
damentální článek českého programu o rovnocennosti
a rovném právu. Nevěřím, co komise tvrdí, že tím
skutečně zřízení menšinových čkol bude' uenadněno.
Při návrhu komise namanují se mně aje jiné delší po
chybnosti. Tak hned otárka, zdali komise, když sta
novila pro menšiny určité zvláštní právo, myslila také
na to, zda lze i pak vedle tohoto zvláštního způsobu
zřizovati školy menšinové i na základě dosavadním,
na základě pětiletého průměru. Dále nenalérám v ná
vrhu rozřešení otázky, zdali budou do takové školy
přijímány jen děti takových rodičů, kteří pět let v obci
bydlí, anebo veškeré české děti. Nenalezám rovnšů od
povědi na to, zdali v případě eventnálního rozšíření
čkoly se opět bude muasiti přibličeti jen k dětem ta
kových rodičů, kteří tři léta v obci bydlí, nebo ka
všem. Zdá se to býti paradoxním, ale ve skutečnosti
bych si troufal dokázat, že na základě pětiletého prů
měra jest často možno snadněji docíliti školy než na
základě tříletého bydlení.

Po žádosti po třech letech podané přikročí se

k jaja vyřízení. Jakým způsobem má se vósti průkasbydlení, to v návrhu marné byste hledali. Oté důle
žité věci bude jednati zase správní soudní dvůr a vy
plňovati mezery zákona. Musel by to býti velice ne
šikovný advokát, kterému by se nepodařilo, aby jed
nání o této škole neprotáhl na dvě léta, Přidámesli

tato dvě léta ktěm třem,mátezasepět. Apak je
mojino, fe správní soud zruší jednání dosavadní a

pak léta 0 věepovtěknoní:E ha podndelvě.aproti tomu půsdatavují sí,še by to
tilebý a a by veškeráKomika jedkání

byle svakmenovci. Néchel tvrditi, čeby si
počínali strannicky, še by enad noryklédalipřímé
Platný zákon; ale o české zemské školní radě by so
něco takového tvrditi nedalo. Ale o tom jsem pře
ovědčen, že ti sonkmenorcí sspoň nebudou vat
námitky a stížnosti libovolně. Pokládám tento návrh
komise za porudení našeho českého programu a pak
nemohu býti ami na okamžik na rospacích, mám-li
k této změně zákone' přistoupiti. Mně zdálo by se to
moohem účelnějším sůstatipří nynějším spůsobě aři
sovéní škól pro menšiny a če trpělivě na těch pět
let. Nynější atav pokládám za lepší e my-lím, že po
dobu těch pěti by mohla nastoupitb národní svépomoc
za účinné podpory země. '

Návrh zákona obeahuje vedle pochybné koncese
v přítině zřízení kol také veledůlešité ústapky pro
většiny. Tento ústupek je něco positivního a dá sa
těško vypočítati. Komise školská vzala návrh vládní
osnovy z r. 1890, kde se navrhuje, aby většině byl
z financí zemských nabražen ten větší náklad, který
by vzrostl s vydržování Gkol pro dvě národnosti. Tuto
zásadu usnávám za správnoo, avšak myslím, že by
vlastně bylo nutno, aby komiseučinila ještě kruk dále.

Je to zajistá oprávné, poněvadě dle toho zákona
má poměrně nepatrný počet smíšených obcí vydržovati
školy pro obě národnosti, kdežto naproti tomu ohromný
počet obcí jednojazyčných vydršuje školyjen pro jednu
národnost, ale s formulí komise se nesrovnávám. Ko
mise trvá na tom, že obec školní jest povinna sříditi
skolu pro všechy děti školou povinné, avšak če není
povinna starati se o vyučování menšin v jich jazyku.
V tom spatřují odpor vnitřní, neboť co jest vlastně
platna škola menšinská, kdyš v ní děti jazyku vyučo
vacímu nerozamí? Myslím, že by obce neměly býti
přidržovány, sby platily náklad na školu bozúčelnou.
Pokládám za aprávnon ta formuli, aby kašdá obec
školní byla povinna ařídilí školu poute pro jednu
národnost. V této formuli vězí rozfešení všech zmatků
a obtíží škol menšinských, v této formuli vězí vykon
pení menšin z násilného jha a v ní jest obsažena
možnost, sby boj o školu nebyl sice samezen úplně,
ale aby byl valně zmírněn. Řečník dovolává se v této
příčině slov, která předdvěma lety promlnvil dr. We
runsky, který tvrdil to, co jh pravím nyní. A proč
jest formule tato tak divotvorným prostředkem?
Jest to formule rovného práva obou národností ve
školatví. Ona nezbytně toho žádá, aby každá národnost
své školy sama spravovala, ber vlivu a vměšování ná
rodnosti druhé. Jest to ostré slovo, pravím-li, že šílenec,
který kosla udělal zahradníkem a zároveň, který péči
o školy menšinské za našich poměrů národnostních
uvěřaje většině, še to dvoje jednání jest stejně mondré,
Bylo by již na čase, abyste důsledně hlásali, še ná
rodní škola patří národu a abyste hoslo to dopřáli
také menšinám, bylo by to na čase, poněvadž němečtí
poslanci nemají proti tomu námitek © ponevadž by
právě proto i vláda ve příčiněsoublasu Němců dala
své amen. Dopřejterodičům českých menšin, aby si
volili evé zástupce do místní školní rady, vždyť tyto
místní školní rady nerozhodují o nákladu. Tak vy
rvali byste péči o školy menžinské s rukou vraše
dného sáští a pološilá byste ji do rukou lásky
plných. Namítá se, že to není možno také obce men
šinové utvořiti, Ta mohu se dovolat toho, co jsem již
r. 1896 o takové možnosti pravil a co znova opakuji:
Je-li možno pro různé a růsné zájmy společenské zří
diti tělesa povahy veřejnoprávní, musí to býti také
možno při tělesech tak důležitých, jako jsou právě
menšiny co do zájmů školských, ale dobré vůle jest
k tomu zapotřebí.

Kdyby bylo prohlášeno, že většiny nemají práva
spravovati Školy menšinské, musilo by se takó říci!
že nemají povinnosti platiti na tyto školy. Toto fi
nanční břemeno jest jedna s největších příčin nyněj
šího boje, hlavně u lidí, kteří jsou jinak v ohledu
národnostním třeba iposvátnější. Menšina pak nebude
povinna přispěti přiráškami na školu většiny, te nechť

výlohy hradí sama. Připustím, že hospodářská sílačeských menšin jest značně nepatrnou; těm nechf při
spějí na pomoc organisace vyššího řádu, tedy okresy
školní. Má to sice význam více tbeoretický, poněvadž
není jednoho okresu školního v královstyí Českém,
který by potřebu svého školního rozpočtu uhrazoval
svými vlastními přiráškami a který by nepotřeboval
zemského příspěvku. Bez podrobnéhoutatistickéhu še
tření nelse dnes ale říci, která formule by zemi způ
sobila nákled větší, zdali formule ode mne hájená aneb
formule školské komise, ale tolik lze říci, že národ
nostní mír v této chvíli pokudse zejména boje oškolu
týče, by nějakým halířem zemské přirážky nebyl draze
vykoupen. Řečník kritisnje po té návrh definice škol
menšinských a praví: Definice škol menšinských zdá
ee mi býti nesmírně snadná, totiž: taková škola jest
školou menšinskou, která jest v područí druhé národ
nosti, poněvadě vkolnost, že místní a okresní školní
rade uřisuje školy druhé národností, mnamená býti
v podračí národnosti druhé. Pokud se týká škol jiš
zřízených, vyslovuje osnova zásadu, še mladší škola
v obci jest školou menšinakou. Jest -alemožno, že při
rušení utrakvistických škol byly aříseny 2 školy, čes
a německá a pak není vidno, která jeat mladší, Zvlá
štní vadu této definice školské komise spatřuji v tom,
Ze není pomýšlenona můžné změny sže škola, která
se pokládá sa školu menšinskou, má na vůli za ta
kovou býti pokládána. Jest přece známo, že poměry

v obojch - mění, žepekne ode re ouskšinou.Anaty případy nebylo pomýšleho. Bylo no,že po
dlonhý čas jiš jedná se o upravení poměrůškol těchto.
A přes tonebyla pronesena myšlenke, aby o těchto

poměrech škol onšinakých byli alyšeni zástupcovénašich menšin. Vždyť rádi konáme ankety o rů
sných věcech! Vím, že ve školské komisi zasedají slo
vutní snalci poměrů školských, ale snad všem nejsou
ty poměry dopodrobna anámy. Myslím, že by tako
výmto způsobem podařilo se dokásati, že zřízení ná

rodních Školekých obcí je velmi snadno jíš proto, čemenšiny bývají organitováény a jen o to by šlo, dáti



náÁrodnostnímu tělesu menšínovámu povahu tělesa ve
řejnoprávního. 7

Dále se mi sdá zapotřebí doplnění statistického
materiálu a zapotřebí anáti berní sflu jednotlivých
menšin. Na základě těchto úvah číní řečník návrh:

Slavný ančme, račiď se nenésti:
„Zpráva komise školské č. t. 105, odevzdává se

výboru zemskému a nakládá se mu, aby v nejbližším
zasedání sněmu podalnávrh zákona ve příčině upra
vení národního školsiví v obcích národně smíšených
v tom směru, že ne správu školství menšin nepřísluší
vliv druhé národnosti, jakož i v příčině hrazení ná
kladu na školy menšin, aby k tomu účelu vyslechl
zástupce národních menšin s opatřil příslušný stati
stický materiál zejméne v příčině berní ofly a takó
upolečenské u hospodářské organisace menšin. (Vý
borně! Výborněl)“

Návrh poslance dra Zátky nebyl ale dostatečně
podporován.

Politický přehled.
Vnitřní politleké situace nenídlep.

dra. Jana Žáčka pro nás příznivou a.mluví se
také o možné ministerské krisi a o odstoupení
ministra Kaizla. Jinak soudí vůdce německých ka
tolíků dr. Ebenhoch, jemuž se zdá politická si
tusce mnohem příznivější, nežli byla bezprostředně
po odročení říšské rady a to proto: Především
minulo zasedání sněmovní v zemích alpských klidné,
Vyjímajíc sněm štýrský německé oposiční strany
obmezovaly se na aaademické prohlášení resoluce.
Budsi příčina toho jakákoliv, jest faktum, že zmí
něné strany nepokládaly za vhodné, přeložiti ob
strukci do zemských sněmů, což mohlo se státi
pro vládu věcí velmi nemilou a snad rozhodnou.
Za druhé dokazují to poslední sněmovní volby
v Horních Rakousích, že stoupenci katolické lis
dové strany nedají se od ní odvrátiti ani nejzuři
vější agitací. Rovněž tak má se to v ostatních
alpských zemích, kde katolická lidová strana má
mandáty. Tato okolnost musí prý vládu a pravici
velmi upokojovati, Příznivou okolností jest prý za
třetí také tajná historie ťajného programu oposič.
ních Němců. V německém souručenství musí prý
to nějak váznouti, když členové jeho otálejí říci
světu, co vlastně chtějí. Činí to dojem, jskoby to
sami nevěděli. Další příznivou okolností jest, že
některé oposiční německé listy vystupují již dů
razně proti Wolfovi a SchOnererovi a konečně že
dru. Kathreinoví podařilo se zahájiti smiřovací
akci mezi Němci a Italy v Tyrolsku: Na otázku,
jsou-li strany většiny dosud jednatny, odpověděl
dr, Ebenhoch, že neví, co by tuto jednotu bylo
uvolnilo. Naopak, čím více proti jednotlivým stra
nám většiny se bouří, tím těsněji přímknou se k
sobě. Zejména hnutím »Pryč od- Římal« byl do
cílen pravý opsk toho, co aranžeři jeho měli na
mysli. Agitace „Pryč od Rímaa,která jest jen zá
stěrkou osnovaného hnutí »Pryč od Rakouska«
blamovala se. Pokud so týče upravení jazykové
otázky čl. 14., míní dr. Ebeahoch, že katolická
lidová strana přeje si takového upravení. Přede
vším proto, poněvadž budou lím zrušena jazy
ková nařízení. Za druhé proto, ponévadá německé
oposiční strany budou nuceny v parlamenté při
znati barvu. Zá třetí, protože jim bude vzata po
slední záminka k obstrukci, poněvadž pak žádný
volič nepochopí, proč mělo by se.v ní pokračo
vati. Kde jedná se o otázky významu tak daleko
siblého, o znovuvzkříšení ústavního života spolu
působením lidu při zákonodáratví, musí ustoupiti
otázka kompetence stranou. Posl. dr. Ebenhoch
domnívá se, že katolická strána lidová. bude tr
vati rozbodně na vydání jagykosého zákons po
mocí čl. 14. a pochybuje,že většina bude chtíti
převzíti na sebe zodpovědnost za to, aby jedině
pro pochybnosti kompetenční svazek její se uvol
nil, ne-li dokonce rozvázel. Ministr. dr, Kaizl ne
dosáhl prý souhlasu mladočeského s vydáním jezyko
vých nařízení na základě 6. 14., poněvadž se tito
bojí, že beztoho již podráždění voličové by se od
nich odtrbli. Ale vědci Mladočeši spokojí se s ho
tovým faktem a vymluví se pak na vládu » řek
nou, že za její čin nemobou. :

Německé mamdáty. Minolýčtvrtek ro
koval miadočeský klub o návrhu Baxovu, aby ně
mečtí poslanci byli zbavení mandátů. Po dlouhé
debatě usneseno bylo nepodporovatí návrh
dra Bary » sice usnesomk to bylo všemi blasy
proti — osmi,O takovém rozhodnutí ni
kdo nepochytoval, vždyt Němecdr. Werunský,
rozhodný odpůrce Čecbů, zvolenvětšinou hlasy mla
dočeských poslenců do zemského výboru. Pan-dr.
Eagel nové chameleonství své strany v úterní
schůzi ocukroval a okačičkovál. —— .

„ Rakousko-uherské vyrovnání vstou
pilo opět do popředí. Ministři Thun a dr, Kairl
odjeli v pondělí do Pešti, Hrabě Thun měl již v
sobotu delší poradu se zabraničným minist'em
br. Goluchowskim, který jit a vládou uberskou
jednal. Orgán říšského poslance dr. Stránského
doulá, že vyrovnávací předlohy se uskuteční, že
vláda uherskábudeochotnějšía že se nejdesmírný
prostředek. Hrabě Thun očekává též podporu pra
vice, s jejíž vůdci se poradí o avátcích svato
dušních.

Na Filipínách unevuje Američanyválka
s Filipinci, neboť po mnobém prolévánií krvi ne
domohli se úspěchů žádných. Též Filipinci jsou

slušnému smíru nakloněni a povolí li se jim ob
stojná samospráva, sbodnou se snadao. Americký
generál Otis vydal Španělům dělostřelecký mate
riál i vojenské poklady, jichž se byl při dobytí
Manily zmocnil.

Drobnáobrana.
Prozatím pil. — Vjednom městé na če

ském východě tupil jistý v krajině známý, straně
svobodomyslné a belvetům sloužící redaktor po
více neděl biskupa a namábal se, aby uvítán ne
byl. Z úředního uvítání ze strany městské obce
sešlo. Ale biskupa uvítal lid v takových masách,
že páni uhlídali avou velikou blamáž. Po kázení
pak a vůbec po krátkém pobytu biskupově v mě
stě poznali katolíci, že je biskup zcela jiný a smáli
se dosti hlasitě — lhářům a „odvislým od helve
tů“ — neodvislým. V těch dnech sešel se kdosi
e redaktorem a dí: Co děláte? — Na to dí re
daktor: Pijal „Nižší vratvy“ jsou pro biskupa a
já mám psát ve smyela strany „svobodomyslné“.
Tak satím — pil, a když se napil, lhal na novo,

Drobné zprávy.
Vyznamenání. Císařudělilpanumístodrži

telskému radovi Václava Šoltoví v Hradci Krá
lové u příležitosti vyžádaného přeložení téhož do trva
lého odpočinku v uznání jeho dlouholetých a vzor
ných služeb název a hodnost dvorního rady 8 pro
minutím poplatků. Nástapcem pana míetodržitelského
rady Šolty stane prý 83 c. k. okr. hejtman v Poděbra
dech p. Rebensteiger.

Jednota českého katol. něltelstva
pro království České zv ku veřejné přednášce „O vý
chově rodinné“, kterou prosloví její člen řídicí učitel
pan K. Skaltéty, v pondělí svatoduění dae 22. května
1899 o 4, hodině odpoledne v Chrasti v místnostech
katolické jednoty.

Výkaz příjmů Ústřed. Matice Škol.
maI. polovici dubna dle soudních okresů. Hradec Krá
lové: obec Vel. Skalice 1 zl., Chlumec n. C : sbírka
při volbě představenstva v Lipci 240 zl., Chrudim:
mužský odbor 200 zl., sbírka při loučení a Kolizon
110 zi., Jaroměř: odbor v Josefově176 zl, Ledeč:
obě. záložna ve Světlé n. S. 10 zl., Lomnice n. Po
pelkou hosté „u Zajíce“ ve Veselé 325 zl., Městec
Kr.: z pokl. č. 349 v Dloahopolska 5 zl., Nymburk:
obč. záložna 100 zl., Opočno: Jos, Chládek sbírka při
zábavě v Bílém Újezdě 2 38 zl., ochotníci v Přepy
chách na dipl. 10 zi., J. Roubal, hodinář v Dobrašce
5 zl., Paka Nová:při schůzi odboru N. J. S. ve Žďá
ra 425 zl., Poděbrady: odbor v Pečkách 46'41 zl.,
Přelouč: dr. Oais ze sporu F. Veselého z Bohdanče
od žalovaného L Fuchse ze Semína pokuta 10 zl.,
Skalice Česká: J. Mareček z pokl.čís. 179 ve Stud
nici 18 zl., sbírka učitele Stočka při odvodu ve Vest
ci 1:60 zl., obec Žernov20 zl. a sbor hasičský tam
též 6 zl., Skuteč: odbor 30 zl., obč. záložna v Pře
louči 6 zi., Sobotka: bostí a Fr. Švorce v Markvar
ticích z pokl. 10:03 zl, Tanwald: spolek „Nazdaráků“
v Sůmbarka 10 zl., Tarnov: J. Šimon,říd. oč. na
odp. v MaléSkále, lurdský los vceně 42 zl, Ustí nad
Orlici: řemeslnická besela 20 zl., odbor v Úss.Tře
boní 680 zl., Velvary: městský důchod v Kralupech
BO zl., hoslé u J. Dvořáka ve Vepřka 720 zl., Vyso
ké: Krkonošská zíložna v Jabloaci n. Jiz. 5 zl.

Mimořádná schůze městského za
stepitelstva v Hradci! Králové konalose
ve středa dce 10, květ a 1899. o 3. bodině od.
půldne v zasedací síni, 1.) Rozhodlo se o ofertách
na nájem dávek z piva, vípe a lihovin. 2,) Rozhodlo
se o návrhu pánů členů III. sbora městského zastus
pitelstva, aby městské zastupitelstvo přijalo protektorát
dražstra pro vystavení společné výrobny maloživno
stenských a dělnických domků a dohled dvěma ze
středu jeho volenými členy, 3.) Udělila se nprázdněna
porce špitélská. 4.) Dotazy.

Obllní světový trh jest znepokojenzprá
vami o nepříznivém stava úrody na mnoha místech.
Ozimy trpěly také v Čechách a sem tam prý i jařiny.
Náfky ne špatný stav ozimní setby ani v posledním
týdnu ještě v Sererní Americe neutichly a jak daleko

vývoj jarní setky pokročil, doposud není známo. Navnitrozemské trhy severoamerické dovezeno bylo v uply
nulém týdnu 318.000 krart. pšenice (týdne před tím
minulého 262.000 kvart. v témže období loni 490.260
kv.). Vidět z číslice poslední, že farmáři tamější letos
letos o mnoho méně se tuží, než loni, ač jim o mnoho
více pšenice zbývá, než loni. Do Evropy plavilo se
157.000 kv. pšenice a 140.000 pytlů mouky (v týdnu
předcházejícím 169.000 kv. pšenice, a 170.000 kvart,
mouky). Vedle toho tak zv. visible supply, kterých
páčí se na 28,145.000 bušlů pšenice opětně ubylo
1,035.000 oašlu. (Loni v této době počítaly se vidi
telné zásoby na 23,266.00U buělů, předloni na 34,410,400
bušlů). Dle statistiky Bradetrcetovy zásob pšenice ze
40,189,000 bušlů dne 22. dubna t. r. ubylo na 47,268.000
bušlů dne 29. dubna; kdežto v obou letech předešlých
vykazovány byly na 31,042.000 b., a 49,684.000 buělů.
Zejména zásob novoyorských v poslední době valně
ubylo a počítají se dnes nesmírně malou číslicí 990.000
bašlů. Z Argentýny bylo plaveno as 294.000 kv. pše
nice (předešlého týdne as 169.000 kv.); z Anstralie as
50.000 kv. proti 20.000 kvart. v týdnu předešlém; z
Východní Jodie 96.000 kvart. oproti 28.000 kvart. v
týdnu předcházejícím. Pokud cen se týče, bylo ze Se
verní Ameriky oznámeno časlé ale nevelké kolísání
cen. Zisob v anglických přístavních trzích nepřibývá
tou měrou, jak by dle všeho počtu mělo, z čehož se
dá soudit, že jsou tam ješté bojná potřeba a konsum
své zásoby, v předešlé kampani vyčerpané, arále ještě
nebyl s to dostatečnou měrou doplnit. Cena má tudíž

svůj základ v dobré koupěchtivosti. Prodáno bylo na
kontrolovaných 199 trsích anglických 74.000 kr. do
mácí pšenice (týdne před tím minnvšího 89.876 kv. a
v tomge období loni 81.847 kv.) Dovezeno bylo do
Anglie 1,294.000 kv. pšenice a 834.500 kv. mouky, 0
něco více, než běžná spotřeba obnáší. Ve Francii ceny
dobře dodržují, ač obchod zůstává v úzkých mezích.
Belgie, která byla se svým obchodem spokojena, své
ceny poněkud zvýšila. Holandsko si obci nechválí,
ale tu a tam prosadilo i vyšší ceny za žito. Na Rýně
a v Jižním Německu byl obchod dost uspokojivý a
ceny klonily se na prospěch prodávajících. Vsovervím
Německa nebyl obchod pšenicí valně čilý, realisační

prodeje na květen vyvolávaly časté ochabení, ale mírnéolísání k značnějším změnám v cenách nevedlo; za
žita nenabízelo se maoho a ceny as o půldrubé m.
oproti týdnu předešléma stouply. Ne rakouských uher
ských trzích poslední uherská zpráva o stava osení
nedošla valného povšimnutí a že ani zprávy z cizo
zemských trhů nic povzbazujícíh> neobsahovaly, trvají
proto pevné trhy nyní v nezměněné ochablosti.

Ke dnům svatojanskýma. V době,kdy
mnoho našich krajanů se ujíždí na pouť do Prahy,
nebude od místa, upozorníme li je též na národní
podnik, amístěný na Ferdinandově třídé čís. 11 na
proti kláštera s škole Voršilek (nedaleko Národního
divadla), jest to Panorama Národní Jednoty
Pošumavské, Za nepatrnýobnosze tu spatřitipa
dosát překrásných, kolorovaných pohledů netoliko do
různých krajů naši trojjediné vlasti, nýbrž i do nej
rozmanitějších končin celého světa; každý týden jsou
nové obrazy vystaveny. Toto panorama zasluhnje nej
větší pozornosti a hojné návštěvy nejen pro skutečnou
cenu, krásu a zajímavost, nýbrž zvláště také proto.
že je to čistě národuí podnik vedený novoměstským
odborem Národní jednoty pošumavské, z jehož výnosn
jsou podporovány kraje, přívalem němectví ohrožené.
Přijížděje do Prahy neopomeň tedy nikdo, když již
celon Prabu projíždíš a prohlížíš, leckam se podíváš,
navětiviti též tuto panorama.

Oběť bonře a krapobltí. Vestředudne
8. t. m. rozzařila se bouře nad Rychnorem a okolím.
Liják epojený e hromobitím rle řádil zejména v ta
stranu k Vamberka. V tu dobu /odpoledne) kráčel od
Vamberka k Lapenici 16letý hoch J. Kronlík. Na po
lovici cesty k domova byl zasažen bleskem, k zemi
sražen A Ustorjen

Terciářská pouť na sv. Hostýn a
posv. Velehrad. Dne 2. července t. r. bude
jako minulá leta i letos opět vypraven poutní vlak
pro terciáře a ctitele Marianské vůbec na sv. Hostýn
a posv. Velehrad ze stanice státní dráhy: Březová
Brněnec a to tak, že jmenovaného dne se vyjede
odpol. po 3. hod. na Brno, Kyjov, Ub. Hradiště až do
Bystřice pod H.; zpáteční pak cesta bude 4. července,
kde po zastavení se na Velehradědne 5. čsrvence na
večsr bude zase každý účastník doma. Cena jizdní
jest opět značně snížena, tak že již z Pardubic, z
Chocně a Č. Třebové bude ze dostati v týž den jízdní
lístky, tak že na př. z Pardubic stojí takový lístek
JIL. tř. 6 zl. tam i zpět. Tato pouť má býti osvědče
ním naši sv, víry, veřejným protestem proti tomu bo
bopustému křiku „Pryč od R ma“ projevem naší od
danosti k av. Otci a díkuplným zakončaním tohoto
století. Nože hledejmež posilu i útěrhu v těchto tak
smutných časech prostřednic:vím Té, která jest moc
nou ochranou jak celé církve tak i každého, kdo se
k ní utíká! — Kdo si bližší zprávy přeje, obratiž se
na farní úřad v Něm. Bělé.

Volby do Úrozové pojišťovny. Vměs.
květnu tohoto roku odbývati se budou opětně volby
do Úrazové pojišťovny dělnické pro královatví České
a povolány jsou k nim tentokráte skupiny: I. polní
a lesní podniky hospodářské a mlýny. TIL průmysl
chemický, pivovary, cukrovary a potraviny. V. průmysl
textilní, oděvy a cídění. Jest vševbecně známo, jak
těžkým bylo postavení volebního shora v letech mi
nolých a jak houževnatý zápas musil se vésti proti
nadvládě německé, která z rukou evých nechtěla po
pustiti ani píď nesprávně zanjatých pos'cí A přece,
díky obětavosti všech vratev národa, jimš prospěch
dobré věci české na srdci ležel, domohl se český vo
lební sbor v posledním čase napjetím všech svých sil
toho, že dnes menšina česká stojí k německé většině
v poměra 8: 10, a tudíž kyne největší naděje, že spo
lečnému úsilí a řádnému vedení se podaří dosíci při
příštích volbách posléze úplného vítězství. Zejména
obzvláštní pozornost bzdiž věnována skupině III. (prů
mysl chemický, pivuvary a cukrovary), kde kandidát“
český při volbách minulých zůstal v menšině o 90
hlasů. Veškeré dotazy, dopisy a zásylky adresovány
baďcež: Bohuslav Kavka, tajemník českého voleb.
sboru pro „Úrazovou pojišťovnu“ v Praze-[., č. p. 329
(Nábřeží č. 20. „Řamesinicko-Živnostenské beseda“;:
V Praze, dne 30. dubna r. 1899. Český volební sbor
pro Úrazovou pojišťovnu dělnickou pro král.České.
Frant. Tichna, místopředseda, Richard Jahn, předseda.

Židovské novinářstvo „rakouskéžar
nalistické apolečnoati“ vynáší ročně jenom 346.819 zl.
čistého nžitka. Kolik je mezi těmi zlatkami zleatek
katolických mužůa žen, jimiž ei kupují pohanu tobo 
co jim draho a svato jest, aneb býti má. Ven z ži
dovského chomouta novinářského!

Spolek Českých Stenografů v Hr.
Králové pořádá v pondělí evatodušní společný
první velký výlet do Pardubic. Odjezd z Hradce ráno

v 7:95hod, Po prohlídceměsta ajeho pe vyjdese s tamnějšími členy na „Kunětickou Hora“,kdež o
nejlepší zábava bude postaráno; zpáteční odjezd o
půl 9. hodině večer. Všichni, kdož súčastniti sechtí,
nechť přihlásí se (ježto bude oběd v Pardubicích spo
lečný) u jeduatele spolku Jindř. Haliny nejdéle do
čtvrtka t. j. 18. £. m. .

U zdejšíhe krajského soudu pokra
čaje se v odauzování zatčených lidí pro výtránosti

náchodské. Josef Niteche nalezl tři btičky kalonnkůk zástěrám, které byly » vydrancovaného krámu. Byl
uznán vinným zločinem účastenství v krádeži adostal

tříměsíční, postemzostřený žalář. Jiní nalezli a podrželi bomoli cukru, několik kousků mýdla neb svící
a dostali mnohaměsíční žaiář. Těžší provinění trestají



0 mpobem kratěji. Některým se sdála výtočra trestu
2á přes příliš vysoká, odvolali se proto, ale trest jimjenze 3ma©,ze ©ma15měsíců,ba| na2Jota,
Vysoké tyto tresty budí postrach mezi vinníky.

Pozemkové daně obnášejívokresích:Krá
Jové Hradec 109.711 al., Nechanice 65.014 sl., Hořice
88.116 zl., Jaroměř 92.886 si., N. Bydšov 109.809 ul.,
Král. Městec 86.137 sl., Chlamec 60.871 al., Králové
Dvůr 48.404 al.. Česká Skalice 32.064 al., Náchod
23.501 ul., Nové Město n. Metají 41.701 sl., Opočno
58.079 al, Rychnov 38.647 zl., Kostelecn. 0. 67.917
sl., Holice 47.910 zl., Pardubice 96.901 ul., Vys. Mýto
116.894 sl., Chradim 129.965 al., Přeloně 66.641 al.,
Kolín 94.6x0 zl. Kutná Hora 105.857 sl., las
156.479 si., Poděbrady 76.987 sl., Nymbark 100.672
zlatých.

Zvěsti z východních Čech.
Z Rybltve. Krásná a dojemnáslavnost ko

nala se v neděli v Rybitví. ké rolnictvo oslavovalo
100leté narozeniny vynálesoe rachadla, dle jehož vzo
ru jsou sdělány veškeré moderní pluhy. „Nechceme
hanbit předky svoje, svoji na arém chceme atát, Ve
verkům budiž čest a sláva věčná“. Tak jsme četli na
slávobráně v Trnové, s kteréšto obce jakož i z Dou
bravice, Hrádku, Pohránova a = Rosic vypraven byl
hromadný průvod s banderiem. Slavnosti v Rybytví,
účastnilo se téš okresní zastupitelstvo pardubické v
čele se svým uterostou, panem Markalousem, dále
obecní sastopitelstro a elarosta z Bohdánče, obecní
starostové s okolních obcí, hos ský spolek £ Chru
dimi, deputace s Pardubic atd. Po uvítání hostů a
tiché mě: sv. promluvil slavnostní teč p. Zahradník
s Rybitví. Po přátelském obědě u Korslů konal ho

spodářeký spolek pardubický slavnostní echůzi, v niž
p- řiditel Eckert promluvil o činnosti bratranců Ve
verků s o významu jejich epochálního vynáleza. Po
slanec Teklý promluvil potom o nynějším stavu země
dělců a o různých spasitelných heslech, jež ale klub
jeho neprovádí, ačkoli o nich jeho členové až přea
příliš mlaví. V tomto smyslu padlo pak také mnohé
řízné slovo, načeš echůse zakončens provoláním slávy
bratranoům Vorerkům.

Ze Slatin m Jičísa. Od 22.—30.dabna
konali sde důst. pp. P. Florian Březina, kvardian řá
du av. Františka s Plzně, s P. Leopoldem a P, Akar
sem Košťálem, kvardianem ze Zásmuk, svatou missii,
jejíš výsledek byl neobyčejný. Kommanikantů bylo
980, poenitentů do 1200, z nichě velmi četní, vyko
navše av. spověď ve Slatinách, přistoupili ku etola P.
ve svém přislněném chrámu Páně. Byli to jmenovitě
Ťemeslníci a dělníci s dalekého okolí, Slavnost zakon
čens byla vstýčením missijního kříže, jejš neslo atří
davě 70 mládenců. Vyprovázení pp.missionářů bylo
rázu triumfálního. Místní sbor dobrovolnýchhasičů
tvořil i při alavnosti svěcení kříde i při vyprovázení
Pp. misionářů čestný průvod. Duchovních pp. súčast
Milo se svaté misaie devět. Svatá misaie ve Slatinách,
první vo zdejší farnosti vůbec, byla nevídaným osvěd
Čením katolické víry. Po plných oam dal byl sde i
v okolí jaksí svátek a chrám Páně byl stále přeplněn
věřícími, jichž množství prondilo sem s dalekého okolí.
Dojem veškoré miseijní slavnosti pro účastníky byl
neshladitelným a celý průběh nemohl se státi důstoj
nějším a velikolepějším, neš jakým byl. Bohu díky

Z Velké Jesenice. Doe7. květnazvolen
byl za starostu obce Jesenické p.Václav Tošovský,
rolník z Jesenice. Za prvního radníhopan Václav Hof
man, rolník z Jesenice, sa drahého pan Václav Ci
hlář, rolník a tesař z Jesenice. Za třetího a spolu zs
radního pro místa Vinici a Volovku: pan Adrian Rot
ter, majitel Nového dvora. Bývalý pan starosta La
kášek sice lstivými vytáčkami volbu o 10 měsíců
sdržel, sle konečně přecevšecka lež nepomohla mu,
až nadešel zaslouženého odpočinku on sám.

Z Králevy Lhoty. Dne 6. května odpol.
konalo řádnou valnou hromada společenstvo meliorač
ní ve Lhotě Králové v hostinci p. Jos. Bartoně. Sehů
ze byla velmi četně zastoupena více než 90 rolníky a
členy družstva, kteří zastupovali více než 300 hlasů
ze 302 hřesů. Jednání řídil předseda drašetva p. Jos.
Drahorád, rolník s Královy Lhoty, a trvala schůze
déle než 4 hodiny, poněvadě program schůse byl bo
hatý. Nejpřednější předmět byl: výpůjčka se zemské
banky, kterou se má mabradití náklad na účastníky,
kterou by měli = vlastních prostředkůvhraditi vypa
dající v obnose 90.400 sl. Výpůjčkata bude zjištěna
nyní toliko na vlastním pozemku dražstevním a bude
hotovými v kursu 968sl. 60 kr. za 100 zl. proplacena,
respektive v banos ma 4*/, uložena ka příležitostné

bě. Poněvadě so vá, še družstvo práce do
once roku 1901 dle plánů ochválených dokoná, na

stane splácení výpujčky teprvé roka 1903 a sice splát
kami 4*/, oplatnými 90. června a 31. prosince v úbrn
kové částce 2097 al. 63 kr. po 60 let. Příspěvekspráv

ní '/*/, ze zůstatku jistiny bade an v celoročníchIhůtách napřed všdy 1. ledna. Celkovýrozpočet vy
kasoje sumu 150.000zl, Na subvencích státní a zem
aképo 30%, má družstvo zákonem sajištěno 60.300 sl.

touto obec Králo-Lhoteoká, pak obos Skrčice,
Todov, ale i Libřice a Mosiříčí velmi získají, že jejich
hluboké byť itěžké pozemky stanou se mnohem úrod

nějšími.„dý přjške byla jednohlasně schválena. Také
ostatní bodyprogramu jako usnesení o přijmutí některých parce melioraci, uvolení smírčího soudu

o Dny keatamorámdlo mínekprovýpůjčkuz hypotečníbanky též klidněa včoně
přojednávány s jednomyslněodhlasovány.

Z Polné. (Hůlemerovština).ZalčenýJanda byl
dne 6. t. m. 010 ráno s vazby propuštěn,
ješto nevina jeho byla jasně dokázána, Za to však
proti Hůlemerovi jsou takové d „ které v mysli
obecenstva j soudních a vyšetřují orgánů pevné
přesvědčení vsbudily, še vraždě Polensk byl příto
imen, o ni věděl a ji připravoval. Hůlener marně snaží
se vykroutiti roaličnými lžemi, které jsou naprostou

počinu ravdy a nký obrůšlení. Hůlanerwemýlí,y Dej s 0 Děj obyčejný obch vn
by se nechali dobráčkové jn Tedystojí před

Hůlenerem mohutná a imposantaí moc: sákony Bod

aké a lidské, žádající Vyrovnání, tady vztyčaje se lidskost, ktorá ve vrašdě Polenskéatržena byla k úplné
de i a která svými právy, bohdá, sasáhnei dru

bého lotra, po kterém se úsilně pátrá. Ovšem tak to
bývá, že ničema, jenž s chladnou vypočítavostí vraždí,

objevení se skutku jest bídnou chvějící se skotou,
Který má poslední útočiště ve Iši. Novinářské správy
byly poněkad smateny. Chtí děj se co děj v onom
člověku, jenš předatevené so ukázal, viděti Hůlenora,
kterážto mýlka plyne táž částečně s toho, že se z
míná na spoluvraba, eventuelně na spoluvrahy. Věc
třeba jenom trochu logicky rozjasnit a omyl se roz
prchne. Právě Hůlenerovi o to se jednalo, aby ne mí
stě nebyl viděn, ježto byl všeubecně snám a proto
zůstával za kulisami jako znatel terénu, režisér adi
rigent. Třemi ovědky, mezi nimi představenou samou,
popisován jest člověk daleko Hůlenerovi nepodobný a
v Polné neznámý. Jeho portrét vyličovat nemíníme,
abychom snad nepřekášeli pánům detektirům. Člověk
ten skutečně počínal si v místě jako cizinec zapadlý
v nezsnámoa krajinu, v níž se neopatrně ukazoval a
rosmlouval jak detektivové zjistili a jistou osobou
ženekóbo poblaví« Věžničky. Den před vraždou, v
úterý loudal se lesíkem podle cesty, kadychodila za
vrašděná, a podle neklamných známek detektivové
usoudili, že vraždu zamýšlená byla jiš v úterý dne
28. března, ne-li ještě před tím. Předetavená z Věž
ničky popisovala cizince jako drazí dra svědkové a
popis všech tří svědků ku podobě a postavě Hůlene
rově nikterak nepřiléhá. Kterak tedy vysvětlit to, še
vísínec pohrával si holí, jak Hůlener v obyčeji mí
val? To se vysvětlí docela snadno. Člověk ten na

ředstavenon se vyřítil v domnění, že to jest obět, na
které měl krvavou úlohu vykonat. Zpozorovav však
omyl svůj, byl překvapen a aby zakryl své rospaky
a představenou uchlácholil, počal točiti holí. Vádyť
to dělá každý člověk, že přistižen byv při něčem, co
nechce, aby se vyzradilo, zabývá se hned něčím in
differentním. Čí měl ubírat se cizinec zpět do lesa
s rakou ztrnalou a k ráně připravenon? Topřece b:
křičelo! Ostatně na té holi, která + cizincově raceo
představené byla viděna a na místě vraždy byla na
lesena, nebylo písmě H, nýbrž na jiné v potoce
hozené a řemesinější, čímž třeba opravit zprávu Vaši
z Čísla minulého. Cizinec onen, nebyl odkudsí z Ha
liče, jakž fama lidu hlásala, nýbrž jest a nějakého
měste, kde se mlaví česky, protože a onou osobou
z Věžničky docela dobře česky hovořil. Dále ještě
třeba něco připomenout strany našich polenských
šidů, Všemožně se ohražovali proti obecnému a na
evidentních faktech založenému mínšaí o vraždě ri
tuelní. Vidyť přece jich a židů nikdo viniti nemůže
Jest tu třeba jen konstatovat existenci fanatické ja
kós sekty, která ovšem činí nepochopitelné nesnáze
tém, kdož talmad vyznávají. A právěproto nejen židé
polenští, ale židé ostatní všichni v zájmu vlastním
měli by se přičinit, aby Hůlsner a drahý provinileo
před tribuna) epravedlnosti byli předvedení a navěd
Čení ze skutku, jehož stíny po řádném vysvětleníod

Toť jest ta cesta nejrozumnější a od židů jednání
nejsprávnější, když součinnost projeví a těmi, kteří
se starají, aby takovábestialnost v nynějším kultur
ním věku člověčenstvu vypálenaa vybita byla. či
rosumno jest povídat a v novinách psát, že Hůlener

okatá nepravda s zatčený sám různými okolnostmi
zahrnut a těžce konpromitován?! ©Kdyby ae cos ta
kového v křesťanství dálo, co jiného by činili upřímní
křesťané na očistěnou svého náboženství, neš že b

0.přičiňovali o důkladné vysvětlení z osahu nevědčení?

Z krahů rolalekých. (Pojišťajtebifmo
vance u fondu císaře Františka Joaotn). V Libčanecha v okolních farních obcích bude ndp. hradeckýbiskup
udělovati sv. biřmování. Kmotrům s kmotřenkám dá to
mnoho hlavy lámání a starostí, jaký dárek dáti biř
movancům. Konpiti jim modlitební kníška, krásně
vázané jiné kníšky? Pěkná to jisté upomínka. Mno
hým to však nestačí. Koupiti děvčatům zlatý prsten,
naušnice neb kříšek? Zajisté se to líbí na čas. Dáti

tka neb desítka? Tu snadno bifmoranec utratí.
onpiti mu šaty, hodinky? Ty brzy zkazí neb roze

dere. Jaký dáti tedy dárek cenný, trvale prospěšný,
jakou způsobiti trvalou a vděčnou upomínku na doby
v mládí tak významné? Nejkrásnějším, nejprospěšněj
ším a nejcennějším a nejtrvalejším dárkem bude,dáli
pan kmotr neb paní a slečna kmotřičkasvého biřmo
vance pojistiti u zemského jubilejního fondu císaře
Františka Josefa I. To bude nejlepší opomínkou, nej
cennějším dobrodiním do budoncnosti. Mladý biřmo
vanec naučí se strádat, šetřit, ukládat krejcar ke krej

csru a opatřovat se pro případ stáří. Pro S venkovanů, kteří jsou nyní stížení těžkou krisí hospo
dářskou bude sajisté nejcennějším, naučí-li se jejích
dítky hned v mládí hospodařit, méně vydávat a utrá
cet než darů neb platů přijímají.Dejme tomu, še zá
mošnější rolník neb jeho paní, syn aneb dcera dá
biřmovanci do fondu císaře Františka Josefa L desítku,
že jej dá tou desítkou pojistit bez výhrady. Ta
dostane biřmovanec r.čního důchodu počínaje 66 ro
kem 6 zl. 98 kr., a začno-li důchod brát v 56 roce
dostane 7 al. 65 kr. ročně, začne-li v 60 roce tedy

11 sl. 86 kr. a v 70nooo by bral dokonce 61 ul. 44 kr.ročně. Kdyby byl biřmovanec

tu desítku spět. Nebude to krásná u mýska na šlechetného kmotra a hodnoukmotřičkn? jm více dá
kmotr, tím větší důchod bude bráti v posdních

Pooh biřmoranee a hopav ifmovanso dorůstá, stává se so ým
k výdělku a můše tudiš svůj starobní důchod svýšit.
Kdyby na př. 18letá dívka v libovolných částkách
(nejméně uslatkových) ukládala ročně vědy10 sl. bez

výhrady, uvětší ovůjstarobní důchodči -výminsknápojištění bez výhrady o 85 sl, 47 kr. (začne-li jej bráti
v 55 roce), o 14%
bere-lijejv65r.,tedy si důchodpřilepělo856sl. 13kr.
Pak-li by od 18 roku ukládala ročně do fondu desít
kn = výhradou vrácení vkladů svým dědicům,má za

jištěný roční důchod 68 sl. 17 kr. Kdyby jej braleod 65. roku, brala by ročně 154 sl. 77 kr,a od roku

two vala rběaf pemal 311 sl. 2 kr. Nemá to pěk

: vybšak. by bihmornako-bebščně na svou jíš dávno semřelou kmotřičku? Totél
latí o biřmovanci. Kdyby o sv. přijímání dostal od
motra pouze1 sj. dárkema kdyby pak od 18 roka

FŘEby v 70roce 81al. 1%kr. pense, kdyby jej pank
pojistil pětkou s cám ročně dofooda vády
třenoa pětka nlošil, dostal by oršem pětkrát
tedy 165 al. 40 kr. abd, Mnohý o sv. biřmování takto
obdažený rolnický synek neb slečinka, mnohý ušeň,
chůra, slaška, koši, nádenník nenčilí by se etřit,
méně by peněs bezúčelným opůsobemu muzik, v pivě,
kořalce, v hadrech a pantlích utratili a tím více by
měli sabezpočené bezstarostné stáří. Vatoupí-li chudý
biřmovanec do slašby, tedy bude-li se dobře chovat
a pilně pracovat, milerád mu usnalý hospodář a do
broudečná hospodyně přidá do zemského pojišťovacího

fondu a tak ci nůte nejchudší čeledín,tovaryš a nchodší stažka a nádenice pojistit pro stáří roční dů
chod 160 až 360 alatých. Pak vděčně bude vzpomí“
nati na štědrého kmotřička a kmotřičku, pak vděčně
bude pamatovati ne posvátný biřmovací obřad, pak
slsu vděčnosti a lásky uromí na selený drm, pod ni
miš jiš alíti budou šetrní a prozíraví kmotrové, pak
vděčoou modlitbugvyšle-k nebesům. Toťby bylo Dej
lepší řešaní sociální otásky na našem venkově,neboť
pak by tam nebylo nespokojených chuďavů, ale dil by
tam jarý, sdrarý český Jid, kterýbyse takto stal
brzy celým a neobmezeným pánem v zemi otcovské.
Pak bychom sa,nemusili dývolávati rovnoprávnosti a
wtátního práva, pak bychom jej jiš dávno měli, neboť
s pokojeným národem bo musí počítati každý.

Z Přeloněe. Ysdor svémuujíšťování,še s
klerikálními časopizy polemiky nepovedou, sebývají se
Neodv. L. polemikou s Eatol, Listy a uvítáním ndp.
biskupa v Přeloměl. Orgán evangelického půlruletra
Hoblíka a dvojctibodného pana z Přelonče, který také
v Pardabicích viděn byl v P, T, publika, kdyš obecní
Sastopiteletro mělo jednatš o uvítání katolického bi
akopa, ovšem ani jinak činjtí nemůže, neš dvojetibodně
překrucovat a Jkát. Jisto jest, še původ Štvanic proti
ndp. blakupovi při jeho generálních vlaltacích, netno
bledatí vždy v krasích protestantských a že tyto v
listech jim přístupných proti katolickému biskupovi
štvou obvyklými probnanými prostředky. Proti úkonům

katolického biakupa, které jsou arcil vědy hlavní věcí,
protestantětí lišácí ovšem štváti 1i nedovolují, neboť
obrovaká katolické většina Českého lidu by berlínské
kopejtko brsy prohlédla a proti nepatrné protestantaké
menšině se ohrátila, Páni belviti štvou tedy proti ka
tolickéma biskupovi a podezřívají jeho rysí České
smýšlení, sby tím u méně prozíravých Čecháčků z0
etadili kakolickoa víra a církev, Toť taktika prote
stantských spolapracovníků Jukličkových Neodylelých
Listů. Z oelébo článku jest ařejmá tendence dopiso
vatele z Přelouče, Liberálům přeloučským o nic ji
ného se nejedná než rozblásiti do světa: „Několik
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v Přelouči, aby nilkdo se nesáčastníl uvítání horlivého
katolického biskupa v Přelouči a světe časní, celé
město nás uposlecbiol“ Ale rozvášní katolíci právě
proto zakládají sl za ritání svého biskepa. Uvítání
se vydařilo 1 bez přítomnosti těch několika etrůjch a
Jich nohsledů. A to nejvíc pálí libarály, še už všichni
v Přelouči slepě jejích komanda neposloucají. Dolře
jest známo, kdo a jak činil přímo nátlak na kterýs
sbor hasičský, ale pán moo lHberálně pohořel. Lidé
viděli známou osůbke, jak pobíhala těkavě jako po

svém krámu po ulici, a všade domlouvala: „Vypřece
nedáte prapor! To ee sl nemyslil,Sevy dáte prapor!
— sla pánovipoheřelo.Jestsž oměžno,čeho zoafalý
dopisovatel se chytá, N počítal prý na celém náměstí
v Přelosči celkem čtyry prapory. Nesnalým poměrů
přeloučských sdělujeme. Na celém náměstí v Přelouči
Jsou poaze čtyry domy, které patří katolíkům. Ná zá
ložnu prapor dáti by nedovolila osobnosť doplsovateli
dosti blíská, na Škole sebyly prapory, 26 to ne
mohli ti tlalcové katolíků, kteří srdečně a upřímně
na náměstí vítali J. B. M. —ulo za t> může opět
někdo jiný. Ač na staveniáti zálošenského domu, 22
domě ovangelika, nokřostaná, okresních a soudních
badovách praporů nebylo, přec na náměstí bylo prá
porů pět a více domů na záměstí není. Dopisovatel
špatně počítal prapory, proto také vynechal ostatní
dva mlstal spolky, které 00 sůčastnily uritání J. B.
M. Dopisovatel bídně a be: důrodněpodozřívácáčast

něnéspolkyřka, žeEg „nos láskyk. p. bakapovi,nýbrž v naději na přislíbenou odměnu.
Pané doplsorateli, vytrestejte ty klorikály a doknšte,
kdo, kdy a koma olíboval nějakou odměnu zavítání

:ji



k sobě,kto-á proces ten Jistě uaněs čestnáhmjee
nebonopovažeje.S tim dejte pobajiJakJěňeko:db
pleovate) bledí namluviti ověta, „tím že nebyl zástapci
obce pan biskop uvitán, renějašn tím ještě čádný
projevproticirkyi,“Jestpatrno,fe bostektnost sa
stapců obce přece někobo pálí o želid mesi
býti mtilena oklamán alespoň tosto Išivoufrasl. Před
6 lety liberálové v Přelouči, když poprvé usnesli se
nevítati pana biskapa, jenž zavítal do Přelonče vrětit
prapor katolického spolku, říkali, te prý J. B. M.
učinda návštóru jenom spolku, ale až prý pan biskop
do Pfolonče na biřmování přijede, že vědí,co Ba slul
a patří nejvzžlímnPaatýži diecése, A po pěti letech?
J.B M.savitala do Přelončejelo náměstek apoštolský,
Jako katolický uprávce eolé dlecáso « tu jenom nero
samný člověk nůže mysliti, že by beztaktnosét vůči
J. B. M. nebyla urážkou Latolické církve. Ostatně
připomínáme jenom olova Pána Ježíše: „Bíti budou
pastýře a rozprchnoa se ovoe stáda“. Pan dopisovatel
to také dobře ví, ale nechce to napeati. Na konec
mohlí bychom připsati nějaké zasláno, ale poněvač
jest známo, že celá udalusť s p. Moravcem, statkkářem
č. 21, ve Břebách, spojena jeat a činností dopisovatele
x Přelouče, v krátkosti se o ni zmíníme. Vůbec celá
ta akce p. Moravce činí dojem na člověka poměrů
znalého, jskoby tato příhoda buď « vědomín anebo
bes vědomí pana Moravce napřed byla vyjednáne.
Pan Moravec, statkář č. 27. ve Břehéch projevil
přízí, aby jebo vnočka vítala ve Břehách
pana biskupa, ale rozhodující živlové nemohli přání
vyboviti, protože pozdě bylo předneseno neboť bylo nsta=
noveno, še pana biskupa budo vítati dceruška pana
starosty. Pan statkář byl tedy pro uvítání jense jistých
podmínek, a kdyš se jeho přání nesplojlo, strajkoval
To jest jeho věcí. Jinak netřeba starému pánu více
poridati.

Z Prašského Předměstí. Otázkapřipo
jení obce naši k městu Králové Hradci, a nímá až
do r. 1849, bez toko spojena byla, stává se naléha
von. Obec naše nemá žádného jmění a veškoré své
potřeby kryje obecními a školními přiráškami, ktoré
jsou mnohem větší, než-li v Hradci Králové.19, obec
ních přirážek činí u nás něco přes 90 zlatých. Byť
by ae přirážkyi o mnoho procent avýšily, tedy se
tím nedá provésti ani kanalisace, ani regulace, osvět
lení, opatření obce pitnon vodou atd. Vzdor moder
ním pokrokům, zavedení elektrické dráhy a hnací sí
ly pro továrny a řemeslnické dílny dabař la by obec
naše ještě dlouho a zůstala by vzdor svému četnámu
obyvateletra velkou vesnicí, s obvyklými šumpami,
močály a žabími koncerty. Připojením se k Hradci
uabránilo by so stále se opakujícím por "nes
dravé močály by se zavezly, savedením kanál pře
staly by nezdravé šampy výkalové, zhotovil by se
řádný stavební plán, niáší stavební místa by ae za
vedly e hradecké nádraží by s městem Hradosm brzy
spojovaly nádherné třídy a ulice, z Pražského Před
městí by se vyvinulo v málo Jetech inoderní město,
jským jeat na př. Zelené Předměstí v Pardubicích.

výšením stavebního ruchu stoupaly by netušenou
mírou ceny stavebních pozemků, jichž majitelé a po
savadní Předměstětí poplatníci siskali by nesmírně.
Ostatní živnostníci by ziskali nové práce a tím nové
výdělky, četní úředníci nádražní, učitelé, profesoři,
státní úředníci v městě i v předměstí utrořením se
Hradecké veleobce postoupili by do vyšších platebních
tříd, do obou míst by přišlo více peněz, tedy bylo
by více možnosti k výdělku. Královébradecké o
má sice dluhy, ale má za to velkostatek, pevnostní
pozemky a mnoho domů, jest tedy rozbodně aktivní
a jest ato jiš v příštím neb následujícím roce pro
vésti projekty regulační, melioradní; kanalisuční, elokt
rické dráhy, pitné vody atd. Výhody, ze spojení s
městem rádcem plynoucí musí se tedy atřízlivě
Uvašovatia nesmí při otázce připojení neb ne
připojení rozhodovati pouse šosácká otáska, še ta
neb ona osoba by nepřišla do městké rady mob sa
otapitelstva. Prospěch veškerého občanstra a nikoli
prospěch jednotlivců musí rozhodovati,

Z Dokaliček. Raiffejsensvasáložuaprofarní
osada Dohaličskou, která vatonpila teprve 6. března
t. r. v život, úkásala se býti pra naše okolí nanejvýš
prospěšnou, neboť do 9. května,tedy za dra měsíce
vykazuje jiš peněžní obrat 6.606 sl. © kr. Hlasy proti
této záložně nedůvěra šířící umikají, neboť náš lid ví,
že pocházeliod těch, kdož sami me úrok rádi

pá Í a tadíá pravými přátely a rádci venkovskéhoida býti nemohou.

, Beuhačství. Ve Lhotě pod Libčanypovalil
nějeký zločinec na poli Václava Sirůčka krásnou
sochu Panny Marie lon: kterou velkým nákladem
dala postaviti, paní Kateřina Sirůčková, matka p. Si
růčka. Zhovadilý pachatel není dosudvypátrán,
„ , ZNechamle. Dopisyv »Obnově«,objesňu
jící samosprávné poměry v našem okresu, budou
míti v každém obledu zdravé následky. Občanstvo

pře více všímati obecních a okresních sáleostí, činípozorna na vady i prospěchy a jiní
cítí opět potřebu — ae hájiti. Rozpočty okresu
nechanického — budiž to nestranně řečeno —

jsou vzorem, jak účty sestavovénybra nemají. Není v nich žádacho přehledu, jedny po
položky jsou započítány, -drubé nikoli a není v
nich udáno, čím a jak se líší skutečný příjem
a výdaj od předběžného rozpočtu. Tím se umo
ňuje zmatek. Jak se v Nechanicích veřejné praví,
svádí nyní p. Teichman a Vančura viou, že obe
cní zastupitelstvo úřaduje místo 3 let 7let na jiné.
Ti jiaf páni jsou nejméně vinni. Does vzali pro
test zpět, protoše se právě našeptávači okresního
zastupitelstva obávali, že by toto mohlo býtiroz
puštěno a že by to moblo dopadnouti hůře.Proč
neradili pp. Teichmann a Vančura jis před 3 lety,
aby byl vzat protest proti volbám zpět? Což to
nebylo tehdy v zájmu sámosprávyP Pan Vančura

knunárnašíhá,jaká. hroznábřivdase mustala
vguibvesce doaménkou, že byl ve Lhotě sgitovat,
Pee Vančura agitoval při volbách pro p. Teich
mene zimaičně, sháněl také nyní osvědčení ten
důnčeí, tím tedy také vlastné sgituje ve prospěch
určitého cíle, K ogitacím se svědci neberou, zvlá
ště když se stal člověk po výprasku opatrnějším.
Agitovat jest vlastné každy občan oprávnén, to
není ani urážkou a ani zlem, pakli je účel dobrým,
Agitoval-li pan Vančura pro basičský župní sjezd,
toho mu nikdo ve zlé nevykládá, ale agitace ve
prospěch p. Teichmana vykládají mu všichni ti
voličové ve zlé, kteří proti panu Teichmanovi při
volbách záloženských hlasovali. Slyšeti jest, že
vám a Osvětě lidu zaslána byla oprava. Znám
jest i její obsah. Není pravda, že okresní schodek
povstal přírůstkem 15 kilom. silnic. R. 1884—87
přirostlo více silnic a byli jen přirážky 14—16
proc. Je pravda, že přibyla nová vydání 373, 704
a 600 zl., ale oproti tomu odpadlo po 300 okr.
lékaři a zvěrolékaři. „Snížení daní o 7700 zl. na.
stela teprve v loni a tím se snížily přirážky jen
o 3.000 zl. V posledních letech se ovšem násied
kem nedrody odepsaly daně, ale totéž se stalo v
letech +884 —1885.

Není pravda, že okresní dluh obnáší pouze
35.287 zl. Okres přijal přece od cukrovaru v Sá
dové sporný obnos na vydržování silnic z roku
1884—1887 předepsaný t. j. 1.700 zl., který jako
pobledávku v účtech již ani nevedl a nyní jej za
pomnél uvésti v příjemech. Mimo to pro r. 1898
uvedl ve vydání v rozpočtu obnos 1850 zl., který
byl jedině na uhražení dluhu stávajícího obrácen,
ježto se za něj nic jného nepořídilo. Ze stávají
cího nedoplatku přirážek odpadne odpisem dení
obdos asi 3.000 zl. Měl by tedy činiti okresní
dlub 41.837 s. Okresní výbor uvádí dále v opravě

žené subvence však neuvádí a to jest zrovna tak
želostné, jako jest pravda, že silnice v okresu ne
chanickém jsou namnoze strašně zbědované, Jest
také pravda, že cena štérku vetoupla dvojnásobně,
te se přijímá štěrk blátivý, drobný s jílkem a pí
skem — z ohledu na udržení přátelství, Je pravda,

233 al. diet a k tomu za dohled na silnici u Do
hslic 100 zl. Je pravda, že stavěl jako okresní
výbor kanály a vozil 3 příbuznými šterk, je pravda,
že pan Teichman, Kůžel, a j. účtovaly si za ce

přijímání hromádek po celý den tuk 3 zl. To se
jim právem při revisi vytklo. Po uveřejnění opravy
úřední uvedu ovšem i různé jiné sopravy« na
pravou míru, aby svět věděl, jak a co se smí na
základě toho $ 19. všecko »opravovati«. Posn. re
dakce. Dáváme tomuto dopisu místa a ovšem musí
míti slovo též strana druhá. Veřejnosti musí na
tom záležeti, aby poméry na Nechanicku se úplné
vyjasnily a aby pak se uskutečnilo heslo Fran
tška Palackého: „Pravdu sobě mluvme, přátelé
si bužimne“.

(Zasláno)
18908.

„Panu B. ŠKARDOVI v Brně!
Děkuji Vám erdečně, udělal jste mi vaší krásnou

prací radost. Doufám, že se malba chválit bude ka

k nás vo zdraví dodáte. Zdař Bůh!
HRONEŠ,farář*

BOHUSLAVICE r Čechách, 1. dubna 1898,

„Pan B. ŠKARDA,
uměl. ústav pro malbu na skle v Brně!

Nemohu jinak, než Vám «a dodaná maloraná
okna pro sdejší kapli svůj nejlepší dík vysloviti. Okna
jsou, co ee týče provedení a vkusu v sestavení barev,
velmi krásná a tvoří zdejší kapli nemalou okrasn a
jsou od všech navštěvovatelů obdivovrána a chrálena.

djdík ještějednouasnamenámv úctě.
VILÉM HEINZ.*

TŮLNICE a Jiřic, 20. dubna 1898,

„Velectěný pane ŠKARDO!
8 dodanými od Vás 2 okny jsem úplně spoko

amo 00 as ohnivosti barev v ornamentální části
i v mém očekávání překonán. Alo též figurální
se musí za dokonalou poznačiti, obzvláště se mně

obraz sr. E Farníci moji jsou překvapenídoufám, še setéš ku pořízení druhých oken najdou
dobrodinci. 8 vřelým díkem znamenám

EUGEN MATYÁŠ, farář.“
NĚMROKÁ LODENICE, 9. května 1895.

oVelectěný panel
Okna došla, jeou velice krásné, velmi solidně

Bled mleyale rozbitá,Právěob dví Jsounězpůsob oromáčknuta a a. Jensolidn
kometrakci jest děkovati, ds vydržela v rámci. Na
dráze na bednu hodili asi nějakou těžkou bednu nebo
vad. Co nyní? Oddaný| FILIP HOMOLKA,farář.“

HNOULICE, 18. července 1898.

„Veleráženéma p. B. ŠKARDOVI v Brně!

Vámi dodaná okna sv. Václava, sv. Vojtěcha
líbí se-jak znalcům tak i sbožným « lidu pro krásné

provedení ©sě barevna, jsoupřece jasná. Mněpak
.. jeté také proto,že pocházejí z ústavu 0elovanského a p na ústav Váš budu pamatovati,

kdykoliv něco„pře kostel potřebovatibudn a také pří
ležitostně hodlám doporučiti. S díkem a přínímžího v úctě MAT. JIČINSKÝ, farář“.

HNÁTNICE u Ústí n. Orl. (Čechy), 23. dubna 1898.

ERZS

-„Z ústava pro malbu na skle paza B. ŠKARDY
v Brně byla do farního chrámu Páně ve Droroch 2
okna se sklomalboa ku všeobecné spokojenosti dodána.
Kresba jest přesná a slohová, účinek barev velmí

krásný. Ústav tento oj“ proto býti vřele doporočen. | ALUIS Z CANAVALŮ, místoděkan a farář.“
DYORCE na Moravě, 4. srpna 1898.

„Velevážený Panel
Dodal jste do našeho kostela v Bilčicích 8 velká

malovaná okna. Dovoluji si Vám aděliti, že jsem úplně
spokojen. Zamlouvá se mně nejen přesně dle výkresu
podaného krásně provedený koberec i obraba kolem
oken, nýbrž i oba malované obrazy. Obě okne líbí se
jek farojkům tak i každému znalci velmi. Proto do
volím si za každé příležitosti Vaši ct. firmu doporu

čiti, poněvadě i a cenou jsem úplně bona v úctěoddaný JOSEF HERZIK,farář.“
V BIZČICÍCH, v erpnu 1698.

„Pan B. ŠKARDA v Brněl
Přisnávám, že dodaná malorané okna pro chrám

Páně v Bystrci u Brna všeobecné uspokojují a 0ema
sa ně vskutku velmi mírná jest.

Nám sbývá jen to přání, aby krása jich také
hodně dlouho potrvala.

MAUR. W. KUDA, b. kons, r. a farář.“
V BYSTRCI, 12. září 1898,

„Velectěný Panel
Slíbil jsem Vám svým časem oznámiti posudek

p. konsorvatora Vaši práce. Pan konservator sde byl,
svůj úsudek oznámil centrální komissi do Vídně a
včera obdržel jsem úsndek já. O oknech ve vyřízení píše +

„Okna jsou uspokojující, převážně v známé
barokovém vsoru, avšak v lodi také ornamentální úpa 4
souladnou dekorací okrášlená a mohou 8e poznačit
za dovednou práci.“ .

Gratuluji k posudku, pan konservator se vyjádřil,
že firmu Vašnostina bude doporačovati. Přeje všeho
dobra r plna srdce, pozdravují a znamenám

IG. VYŠKOVSKÝ, farář“
" OPATOV, v září 1698.

„Vaše Blaborodíl
Za akotečně umělecky provedené malované okno

do oratoře, „Pán Ježíš na modlitbách v zahradě get
semanské“ i druhé okno malované vyslovují Vašemu
Blahorodf jménem konventu nejerdečnější díky. Okna
se všeobecně velmi líbí. Doporučuji Váš umělecký
ústav co nejvřeleji. VENDFLÍN GÁBRLÍK, převor.“

ZERRZIDOVICE v Haliči, v září 1898.

„Pan B. ŠKARDA v Brněl
Z nařízení eděluji Vám, že Vysokorodý pan hrabé

s malovaným kostelním oknem od Vás dodaným úplně
spokojen jest.

HRABĚTE HERBERSTEINA lesní správa.“
VE VELK. OPATOVICÍCH, v říjnu 1896.

„Vaše Blahorodí!

Přicházím konečně, bych Vám svůj upřímný,
srdečný avšak též úplně oprávněný dík vyslovil, kterýš
Vám za dodání melovaného okna pro náš chrám Páně
u Sr. Voršily v Jegerňče přísluší.

Okno vzbudilo velký obdiv, když na vzkříšení
ráno o 4 hodinách nás s posvátného místa pozdravilo.
Nejen farníci se radovali, ale i cizím imponovalo to

krásné dílo za tak lovný peníz. Moji páni kollegové,kteří neopomenuli si okno prohlédnouti, vyslovili ae
velice chvalně. Rozuměl jste, Velectěný Pane, barvy
tak souladně sestaviti, že jate ni obdivu nejen farníků,
rolnického lidu, ale též i znalců vydobyl. Jménem
svým, jakož i jménem celé farnosti vysloroji Vám
ještě jednou srdečný nelíčený dík za provedení tak
ekoaktní jakož i za dodání tak přesné a slouží okno
to našemu chrámu Páně k velké okrase. Se erdečným

zdravem, Vám oddan
M TOM.Z GUGENBERGRŮ,kurat.“

JAGERŠČE u Gorice, 22. října 1898.
„Vaše BlahorodíI

S posledně dodanými pěti okny jsem opět úplně
epokojen, práce jest dobře a vkusné provedena a do
cházejí tato okna všeobecné obliby. S vešknrou úctou.

B. KAUN, kap, děkan a farář u Bl. P. M-“
KROMĚŘÍŽ, 2. prosince 1808,

„Pan B. ŠKARDA v Brněl

Okno malované s obrazem Sv. Josefa, jež jete
pro náš klášterní kostel shotovil s dodal, jest krásně
a solidně provedeno a uspokojuje mne úplně. Přijměte
mé plné uanání. ,
P. BONF. DRUŽECKÝ,bisk. notář kona. rada a čestný

V BRNĚ, dne 19. prosince 1836. — převor.“

„Pan B. ŠKARDA v Brně!
Slvrzuje Vám, že od členů zdejšího obseního

sastupitelstva věnované velké okno v lodi chrámové,
tedstavující „Na nebe vzetí P. Marie“ zasazeno jest.

Řoučaaně sprošťajeme se té příjemné povinnosti, že
příležitosti této používáme, bychom Vám vyslovili své
plné uznání a spokojenost sa skutečně umělecké pro
vedení dotýčného okna, ktere zajisté bude povznáde
jící a obdivuhodnou okrasou našeho na památku 50
etého panovnického jubilea Jeho Veličenstva ofsaře

Františka Josefa I. vystavěného votivního chrámu Páně,
a takó důkazem věh'asnó dokonalosti domácího umění.

Parkmistr: V. MŮLLER.“

Z porkmistrovského úřadu v PŘÍVOZE, 9. ledna 1898.
„Veleotěný Pane! .

Zdejší klášter školskýchseater objednalv r. 1808

u Vaši firmy dvě malovaná okna stavající jeveníBolakého Srdce Páně a sv. Václava“ pro filialní
kostel u sv. Michala, jehož sestry ušivají.

Poněvadě provedení těchto oken všeobecné obliby
dochásí a i cena nepokojuje, odporučují Vaší firma i
jiným farním úřadům kn pořizení maloraných oken.
S úctou FR. PAZDÍREK,epiritual škol. sestor.“

V PŘEROVĚ, 34. února 1898.

Listárna redakce. Následkemsvátku
stěhování hé ponechányprodalopá 0 vo pnáby



E. Ludwigem ve
ností, skrofulose, dně,
pítnou vodou 1 koupelí.
střed smrkových lesů. Levné ceny. Vysvětlení

reumatiemu atd. Železité

Stanice Slatinné lázně [, Jbod.jízdy
dráhy: od nádraží.

Josefov- | Gajsgna:

Jaroměř. 7 hod. z Vidně. sd10krám čistěvíněná fatha
král.České| 4 hod. z Prahy. 4 hod. z Brna.| n 5 česané víny

lázně o dvou celách, massáž, léčení Doporučují látko tuto na
obleky a taláry v šířce

odává řidilel a lázeňský lékař 130 em.

v barvě četné.

Hotr =1 220.
Na úplný oblek 326 cm.zl. 715

ve Svitavech.
Cenníky zdarma.

břhtřhhtětrttttí
PT, Voledůstojnému duchovenstva

doporučaji :

KÁVU Menado-Liberiivelkozrnou jemné a dobré

5 kl. balíček pražená

chuti

2i. 0-50,
5 kl. balíček nepražená zl. 7-50

franko obal a franko každou stanici rak.-uher.
říše, vědy úplně čerstvě pražená a zaračeně

všech přísad prostá.

ij
+j

:

Zvláště pozorna činím veled. duchovenstvo. že |

budu na farní úřad z každé 5 kl. zásilky
odváděti 8 proc. na zhotovení vyhořelého

bibběbběběběřětt

chrámu Páně sv. Prokopa ve Vamberku.
Každá zásilka bnde od farního úřadu potvrzena.

O velectěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARÁSEK,
VAMBERK, král. České.

m—————
Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dilně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

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

daného

Be pérovky a žíněnky, PN
spony a sáslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírnýcho

Josef Krejčíkv Praze;
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina třída č. 24.

doporučuje uctivě
ovéchvalněsnámé: Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpovědnice, křtitelny, konsoly,svícny, lustry, pulty
atd. dle slohu kostelů“ 266

Renovace starých oltářů a kostelních2řízení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a

franko.OVVPO
Antonín Sucharda

sochař a řezbář
v Nové Pace (Krkonoše)

doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božíeh hrobů
a veškerých potřeb nměuí elrkevního; též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
poslacuje a polychromuje. výrobky vlastní dilny
ručí, jakož 1 sa řádnou práci při cenách nejmír

nějších. B úctou veškerou
Antonin Sucharda.ornao |

Vzorek této látky, ja
kož i bohatý výběr m
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené
jakosti a v mírných ce
nách se na požádání k

8

bd

Křestní isty
ex offo

40 kusů za 30 kr.

Bisk. koihtiskárna.

8

:
:

vacek

jarní

é

sazenicepro

dobné,

divoké| stromy

zásobě.

—Výborn,

(«

—Pnučnýcenn

zdarma

v

éikrsky,
loty,křovinyoz

niku

uChlumce

sazovánístromyovocn

závod

Šuolkářský vPamět

k
V.

prostromořadí,pláňataatd.nabízíprozmata vysok Statisícesazenicv Levnéceny.vy živé koni zboží,

1850.

Popamalické VACANy
Antonina Mělzra vedením Synů

v Eloře Hutné.
Dlouholetá zkušenost nabytá v zahraničních zá

vodech umožňuje nám stavěti etroje nejdokonalejší
Ozev tonů jest precizní, žádné předznění a okamžité
uzavření. Nejrychlejší bra a trilkování i u těžko ozý
vajících se rejstříků. jako u pian s anglickou mecha
nikon. Hmat pružný a lebký, stejný u 1. man. i 3.
man. stroje. Poslední stavba pneumatlckých var
han Domažlice, Staňkov v Čechách. Počasí neb elb
kost kostela bez vlivu na stroj. Nejnovější intonace.

Opravy a stavby všech soustav se přijímají.
O přízeň prosí

Ant Mělzra synové.
WB-Založeno 1843."8

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově nad Kněžnou
doporačuje

svůj hojně zásobsný sklad zlatého a stříbrného
zboží, hodín kývadlových, kapesních v cenách

mírných ašee zárakou Též na splátky.

Starý závod. 1909.
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"Cheoreticko-praktiocoká

Rukověť

chorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro
kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele

církevního zpěvu.
Bestaril

Dobroslav Orel,
vicerektor bisk. stadont. semináře, učitel církevního zpěvu

-ne bohosl. učilišti v Hradcí Králové.

ného 4 zl. 60 kr. vázaného v ozdobné oeloplá
těné vazbě 1 zl. 80 kr., poštou o 10 kr, víoe.

Kniha první toho drabu vydaná v mateřštině
naší německé ačebnice, na něž dosud odkázání jerno
byli, « mnohém nhleda předčí. V době, kdy utěšeně
vzmabá se chrályhodná snaha po přesnosti ritu bo
hoslnžebného, bude zajisté všeobecně vítána kniha,
která v české řeči uvádí nás v krásy přesného cír
kevního zpěvo, chorálu gregorianského. Praktická část
přináší přesné nápěvy zpěvu z misálu a rituálu, gra
daálu, pontifikálu, vesperálu a kantorina marně v ji
ných příručkách hledané, jeko při pohřbech, různých
svěceních,při gelner. kanonické visitací, (Ecce
sacerdos), pro litanie ke Všem Svatým, nově posv.
sborem obřadů povolenou litanii k nejsv. Srdel
Páně a j. četné pochvalné kritiky z poraodborníků:

řed. Nešvery, Zelinky, P. Albana 0. S. B. aj.

Vzhledem k množství překrásné notové sazby, enýchilustrací etarého notopisu je cena velice mírná.
Objednávky obratem pošty ochotně vyřídí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové, Adalbertinum.

pravý, z italského vína, tříletý, 1 htr
Úognac po 3 zl.

Cognac
z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po
1 21. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po Bo kr.
' álenou z tatránských jalovčinek, 1

Borovičku Her po 82 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přimeřených. na

bízí zívod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se.z uherských továren 1
litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává ado Prahy
v značném množství dovátí, nzmůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť « litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
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.
Prodej jen ze hotové beze srážky. — Při

odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro
cent.

IOO00X

K stavební Salsoně,

Lesní inepekce v Týništi n. Orl. klade ci
za čent ozoámiti, že v lomě na Dřížnách n Vo
jenic všdy v zásobě nalezají se

plotny římsové, chod
nikové, kanálové atd.

X

:
rovněž sásobeny jsou sklady

u Týništi -n Orlicí v Častalo
vloloh s na Bědovicích.

Jakost a způsobilost pro technickou po
třeba ploten zjištěna zkoněkami při c. k. te

"chuologickém museu ve Vídni, při c. k. sta
vebních úřadech státních a užívá se materiélu
nadeho u drah a u slavných okresních a obec
ních rastapitelstev.

Plotny neobvyklého tvara buďtež u lesní
Inspekce neb u spřávy lóma v Uhřiňovicích p.
Častolovice za účelem včasného dodání laskavě
předem objednány.

Ceanfky ploten brabých i pravených jakož
i schodů, obrab chodnikových na požádání

dodáme.

Lesní inspekce v Týništi n. Orl,

X

NĚ



Umělecký ústav
pro soohařetvá, řezbářství a vnitřní zařízení chrámové

- Antonína Kindermann-Amlera
na Smíchově Karlova ulice číslo 102

dopofučaje P. T. veledustoj. duchovenstvu

Oháře,kaznininy, Božíbreby, zpovědnice,křiltelny,kostolní lavice, klekátka, podstavce, konsole, baldachyny,

polky. kanon. tabulky, svícny, a svítilny. —Sochy, kříé cesty, jesle, Boží Těta, kříže se Gpasitelem ze
a 5 kam. masy. Oltáře skládací pro slavnost Božího

Těla s obrazem žehnajícíhoKrista na plátně malovaným
OBP“od zi. 100-— výše. "SN

©O0000000000000000000

FRANTIŠEK JIROUŠ
závod řesbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporačoje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřěižkya 1. d.
© slohu čistě gothíckém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrznje náležitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a al. úřadům proti 8dennímn vrácení.

Plány u rozpočty shotovují edarma.

.©

S>'ha P. Marie Lourdské dle franc. modellu 126 cm vys. jemné po
lychromovaná a zlacená 40 ui., ve avlášté jemném bobatě zlaceném

brokátovém provedení 60 3l.
Eestanrovaní, předělání, nová polychromle a zlacení starých ollářů
a kasatelen přesně v původním slohu. — Bospočly, barevné má
kresy, sklzzy, fotografie a vzorky sašlou se mapoládání franko
na pvžádání. - Cesty k bližšímu dohodnutí, a shlédnutí místa ko

nají se bez náhrady.

Ukázky z četsých poděkovacích příplsů: umemNejstarší závod v oboru tomto. am

Zoe áno om otákomýmpotrrůjti Váry tímto veřejně, že oltářePanny Mariea r. Josefa, obuve slohest nám milýmpotéšením potvrditi Vám tímto veřejně, že oltáře Pann e aav. Josefa, obave slohu
čistégothickém,kteréž pro nášchrámPánéve Vešemústavujsme objednaliatyto Vámidodánybyly,náspřekva- 900000000000000000
py dek co do provedení, tak i co do ceny. Práce umělecká a cena mírná tak, že ústav Váš a dobrým svědomímémr co nejvřelejidoporuěltimůžeme. DěkojíceVámtímto ješté jedenkráte, přejeme Vařemnpodniku muobo Dlabačovy
sdaru, a anačíme se v plné úctě A. Fiala, stavitel Leopold Mazač, probošt.

Poděbradech, dne 25. února 1899. w P P

Nižepodepssnýusréděujetímto,že panAnt.Kindermaon-Amlernový,u něhoproděkanskýchrámPáně české zákusk
v Slaném objednaný, gothickýoltář av. Vavřince k úplné spokojenosti zhotovil, s jej umělecky, jskož i za cena ve
lice mírnou provedl. Ž té příčiny doporouší nížepodepsaný jmenovaný závod co nejvřeleji. 

©o0000000000000000000000
©t0000000004000000000000

jsou jakosti nedostižené bal. 25 [kr., 50 kr.
V Slaném, 5. listopadu 1898. Magr.Josel ICandler, kn. arc. vikář a děkan.
PřiobnověfilialníhochrámuPáněve Slavošověletosprováděná,svěřenobylopaneminženýremFr.Doab- L.omnické suchary

kem z Čechtic dodání nového oltáře se vším příslalenstvím, nové kazatelny a opravení starých oltářních obrazců 1 kg 80 kr., 1— zl., 120 zl.
ct. Vaší firmě. — Dodávka v hs stanovený stala se, vše velmi krásně, slohově, jednodoše, však vkusně provedeno, v
tak še podepsanáduchovnísprávacítí se povinnadíkyVámvadáti,jsoucochotnafirmuVali co nejvřelejivždydo- Cisařské suchary
poruěiti s nejlepším avědomím, což také při každé příležitosti učiní. 1 kg 150 zl.

Farni úřad Pertoltice, pp. Zbraslavice,4. listopadu 1898. V. Šalránek, farář. Čajové zákusky
T 9" A t kg 150zl.,180zl.,210zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin, Novinka!

JanHorák,imm pg 250 zl.

l vRychnovemK 1 OV Velkývýběrcakrovinekna vánoční
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci stromek krabice 1'— zl. až 450 zl. a výše,

nových vzorků pravých vlněných látek = Velký výběr dortů, cukrovinek ku hovlastní výrob stinám a pod.nd NA Prodej 332" sničměs5 4pěn
pro dobu jarní a letní. |, z 137. maVelkémnáměstí průvora- frankostanice.Zasílá| E osčhodía důmč, 244,v Ko.| Karel Dlabač, Jičín, Čech

Též velejemné rečný o 2. poschodí a dům č. 244. v Ko- are abač, Jičín, Y.
látky na taláry, menského třídě o 2. poschodí se zahrád

Četná uznání zvláštěz kruhů veledůstoj- kou co volnou stavební parcelou, Bližší
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob- k doptání u firmy

sluzeméhokřesťanskéhozávodu. J A N H U T L A yUčiňte prosím,malou objednávk , 20
ZP zkoujku. jean první českátovárna na zbožíuzenářskéa vývozšnnek Výbornouchut kavy docilite

Přihromadnémobjednání větší výhody. w Hradci Králové. přísadou

TAžnasplátkybaszvýšenícen! 6006000060000 50:

: Unoumono ozn
KE oů8nždoprotidně,—Spae——

Velectěnému duchovenstvu | A zoyra ind: POUMAŘSMU,eds.
o . vlázníchnověpřista-pheum. Ischias, Ó

Karel Zavadil, 0000000!
zlatník a pasíř v Chrudimi | Nejstaršíčeskýrenomovanývelkozavod.

svůj hojně zásobený sklad. Prodá se
ná C.a k.dvorní dodavatel .

činí bohoslužebn ;25 Josef kudla, Ž6a t 0uf 5 ml át l Čk 0Uvše alině v ohni zlacené n střihřené začze rně- a“ iacino. 68
Vlastnívýrobaumožňuje veškeré objednávkyco nej j bi 6 0 li ilevněji vyříditi.Platiti možnotéž ve lhůtách. Opravy, v Jabloném n. Urlici, K doptání u p. Josefa Škardy, č. 25.
znovnzlacení a aiříbření starších věcí vykoná se rychl ibč

ználouBejiž svěcenése stvrzenímJeho bisko s 4Mi- čd. Be Dech ve Lhotě pod libčany,
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval

Mešníroucha,plu-| -mem

koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelení
tácků na křest, svícnů, pacifikéhů, schránek ma Nejsvě

tější, patenek atd. co nejtíce.

nebesa, prapory škol
ní 1 spolkové, koron
hve, koberce oltářní,
příkrovy,alby, roche
ty, monstrance, kali
ch „pacifikaly, cíhoře,

nými přípisy P. T. zákazníků a odporačuje se tedy k za
vlály, dalmnilky, véla

7, daimaliky, vela, , , , ,

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi ECrálové

(sv.-Janské náměstí č. 77)

svícny, lampy oltářní,
kaditeluice. kropenky

kostelní lustry, lechn.,
pracov. křížové cesty n

oltářní obrazy od nejlepě.
akad. mistrů atd.nid. vyni

kající svou nejvkusnější úpravou

dleZá KAY mirnýmice. dopcračuject. obecenstvusvůj hojnězásobenýtrvachvo 7

EHumpolecká ž

ň sklad klenotů, zlařých, stříbrných a pravých

M Azemsolidnostia pocti- č granátovýchšperků, stříbrnéstolní

sukna'a lodny.
Dámské lodný.

Modnílátky oblekové na zluaníky a
haveloky z čistě ověl viný v lévných

Inhování jest mnoho 1l- náčiní % nového ačínského stříbra, ozdobné
je čečtnýchdoporučovacíchuzná- etola: nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky

ní a trvání závodu od r. 1810 první jakosti (dále pendlové hodiny s budíčkyIustr. cenník různých druhů se zárakou 1—3 roků za ceny
Žadejie “ levnějšínež všude jinde.

Veškeré zboží jest úředné zkoušeno a značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty ee kupují « vyměnňají.

cenách doporučuje

rozpočly, vzory a
předměty k výbě.
ru franko.

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolol.
Vsorky k nahlédnutí framko.

|IFIRIICIFA

Monsir ance románská (nádherná) Adresa
bronzo vá, celá v obni zlacené 160— Pro dopisy vždy
178 al., celá z ryzího stříbratěřká doslovně úplná

v obni zlacená b5U zl.

Adresa telegramu: Drorní dodavatelství, Jablonné u. Orl. AICCILOOCACIEOKINICAC



pronajmou se v domě bisk. konsistoře, býv, ho
telu „u zlatého beránka“ Č. 30.v Hradci Králové,
vedle kostela P, Marie. Krám jestv přízemí a
pronajme se spolu S bývalou jídelnou a
kuchyní; byty jsou v I. a II. poschodí do předu i

do dvora.

Činže dle ujednání. Byty budou opraveny a
upraveny dle přání pp. nájemců. Bližší zprávy
podány budou buď v konsistorní kanceláři
(bisk. residence) aneb od splnomocněného
správce domu v kanovnickém domě Č. 37.

na Velkém náměstí.

3E3CIC2C2C262626DE

Hradec Králové.

doporačuje

=== ku jarní saisoně ===
Stanislav Jirásek,

epeciolníobchod klatovským prádlem
Hradec Králové, Velké náměstí čis. 136,

Pro P. T. veldůst. duchovenstvo:

kněžské kolárky a náprsenky.

Do Hradce Králové a šírého okolí!

Frant. Beran,
kožešník v Hradci Králové,

Svatojánské náměstí v domě pana Hanuše

odporučuje.

plátěné a látkové čepice všech druhů vlastní
výroby, od 30, 40, 50 kr, a výše, dále hojnou

zásobu nejmodernějšíchjslobouliců

Veškeré druhy kožešin přijímajíse přes
léto k uechování pod zárukou

za levný poplatek.

PW“ Nejlepší "JN by
slováckou slivovici a statilzei celý

borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňa) v Uherském Brodě
(Morava).

vysdubudk nakashodu duabadnctuoka tanka é

y 6

poštou 3 zl. 40 kr.

"Továrna
na umělé výrobky z cementu

a prodej
veškerých stavebních potřebJosef Patzák

v Králové Dvoře n. L

Nejnovější pat. cementové tašky se spodní uzávěrkou.
Provádění veškerých prací s pěchovaného betonu.

Cementové roury všech dimense, pro stoky, vodovody atd.
Cementové dlašdice ruční i atrojové mosaikové též i na způ

sob národního vyšívání.
Cementová prkna na stropy (místo rákosových stropů).

Cementové duté stěny.
Fagádní ornamenty, přesně dle nákresů.
Roury kameninové v nejlepších cenách.

Cement portlandský, hydran!. vápno, rákos, lepenku, dehet,
šamotové cihly atd.

Oenniky na požádání zdarma a franko.
VTYVTTTFVTVT
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plstěpých a slaměných vydáním : >
jlevnějšíceny,jakoži veškerézbošív ob s výP opada sešitu EKI. n

táramí mánla: Kotva.

LINIMENT. CAPSICI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

usnává se za vyborné, bolesti utišující natirání; jest
ne skladě ve všech lékároách za 40 kr., 70 kr.a 1 al.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředekn
žádejvšdy jen v původních láhvích snaší ochrannou
známkou„kotvea“ z Blohtrevy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto [i/oN)

ochrannouznámkouza původní přípravku. ĎPRichtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

Antimerulien poli eva NÍ
domáel, záruka20roků : BYT

aneb na celý
rok jest

k pronajmutí,
Sestává ze třech
pokojů, kuchyni a
velké zabrady
b'fzko lesa na No
vém Hradci Král.
č. 59. Blitšíedělí
paní Marie Vac
kova číslo 2%.ve
Střebši p. Hradec

Králově.

RZA AKAAA AAO RAKA DneBOBO EVK bh
| R

* Společná cihelna ©E
vo SvobodnýchDrorech u Kress Král, © (RE

nabízí RS
veškeré své do oboru cihlářského spadající výrobky © BÝZK

uznané nejlepší jakosti při nejlevnějších cenách. Zvlášť E
upozorňujena své trativodní trubky všech bore
rozměrů, dílo na patentní faloové taše (Wč
(nejlevnější, nejáblednější a nejosvědčenější krytica), na No

své lisovanécihly,dlážky,patentní Hčnlovy kle- el
novky (na rovnáklenutí)atd. S

Ctěnýmvodním družstvům a p. t.stavitelům S:
poskytnou se zvláštní výhody. + k

BOBO, P BOTNA



Číslo 20.
ž

Letnice a vzdělanost.
Zásluhou liberalismu, jak se pěstuje jistého

druhu listy a hospodami, žijeme v době, v které
Be sice náramně mnoho o vzdělanosti mluví,
v které však pravé vzdělanosti čili všestranného
ušlechtění dachů děsnou měrou ubývá. Nemoblo
Be ani jinak státi. Kde, jako zvláště u nás, oa
místo hlubokých vědomostí nastoupila často až smě
šná povrchnost. tam 80 na místo na skále staví
Da písko, na blíně. Což divu, že celá ta vzděla
nost na místo nějakého velebného velechrámu vy
padá jako moderní a pyšný činsák, který však v
krátkém čase jest rozpraskanou chalnpon, do níž
věnde tečo a všemi skulinami vítr fučí.

S úžasnou povrcbností odbývá ae u nás ob
zvláště základ evropské vzdělanosti — katolické
křesťanství. Učení, které z jedné strany vyplňuje
veškeré dějiny lidstva, £ druhé pak strany nej
hlabší a nejvznešenější filosofií jest, učení, ku je
hot prostudování ve všech oborech jeho ani čas
života člověka jednotlivého nestačí, odbývá se u
nás za (ři, ze pět minut. Nějaký „neodvislec“ na
píše článek plný nevědomosti a pedoučenosti, a
padesáte čtrnářů má katolicismus za překonaný.
Ale j mnozí v jistých oborech světského vědění
vzdělaní patří bohužel k těm, kteří o katolickém
křesťanství mají tak chatrné a povrchní vědomosti,
že se od „vzdělanců novinářských a boapodsakých“
v tom ohledu mnobo neliší.

Čítáme nyní často, že do Japanu vniká
evropská kultura čili vzdělanost. Mochý japaneký

poban přijme něco evropských nezážitých vědomo
stí a způsobů, ale s nimi i evropský liberalismus
čili nevěru, která eměje se pohanským boncům
(kněžím) tak dobře, jako dělá vtipy na katolicis

mus.A tak potomS delaneojaponskýjeevropský avěták, bozka: roí bezbožec, zkaže
nec borší nešli pohan.

A takovýchto karrikatur (pitvorných obrázků)
vzdělance máme nyní plnou „křesťanskou“ Ev
ropu. Základ a tudíž vlastní podstata vzdělanoslii
zmizel, nátěr zdetal. Jak prospěšno by tedy bylo,
kdyby Evropa a s ní i národ náš rozpomněl sena letnice.

Letnice totiž byly předKristem památkou
na udělení zákona Čili deseti příkazů.Aprávě
tento zákon čili těch deset příkazů posky
tuje základ pravé vzdělunosti.

„V čele jejich stojí: V jednoho Boba budeš
věřiti. A to jest právě to, bez Čeho pravá vzděla
nost možná není. V tom právě záleží velký blad
liberalismu, že prvá tři přikázaní týkající se Boha
Vymazal a přece chtěl, aby se ostatních sedm,
která ustanovují jak se k lidem chovati dlužno,

zachovávalo. První tabulku s třemio Bohu jedna
jielmi příkazy zahodil a rozbil, ale nenadál se, že
potom lidstvo rozbije i tu drahou, která počíná
slovy: Cti otce svého; nenadál se, že lidstvo
začne roztloukati vážnost otcovskon čili autoritu
každou; nenadál se, že přijdou doby, za kterých
krok za krokem půjde anarchista, utheista a 80
Cialista a rozbiv čtvrté, začne viklati i pátým bá
zeje pumy do lidí, vysměje ae i šestému a devá
tým a zavede si „volnou lásku“ nebo zreguluje
— zákonně upraví — nestoudnost hampejzů čili

bordellů a rozvody manželství; nenadál se, že
buae rušiti i sedmé a desátým, a že lži a pomluvy,
jak je pěstaje židovsko-helvetako-radikálně-libe
rální-zednářské novinářetvo, mezi staré haraburdí
sabodí přikázaní osmé, jež dí: „Nepromluvíš kři
vého svědectví proti bližnímu svému; nenadál se,
že po rosbití tabulky prvé, po zničení víry v Boba
a úcty k němu rozbije se i lidskost čili humanita,
ač se právě liberalismus jí tolik chlubil; nenadál
Be, že šuvedením athelsmu — bezbožectví — do
srdcí, zavede i bezohledné sobectví a zvířecí po
žívavost. ©

Jest tadíž svrchovaný čas, aby se ta prvá
tabulka o Bohu jednající sase z romu a prachu
vydobyla a v čelo všech zákonů postavila. Jest
zapotřebí, aby se národové vzpamatorali a na
letnice — ten základ veškeré vzdělanosti —
se rozpomněli.

Ale to mluvíme až posud jen o letnicích ve
významu jejich před Kristem. Vime vňak, žo let
pice nové byly počátkem hlásání zákona nového a
tudíž i zdokonaleného degatera oněch pří

kazů. Letnice křesťanské jsou počátek hlásání zá
kona Kristova Duchem svatým osvícenými apo
štoly 8 Petrem v čele, počátek velikého působení
církve Petrovy, církve římsko-katolické,Jsou
to narozeniny pravé a dokonalé vzděla
nosti na základě učení Kristova církví svěře
nébo. Toto učení zdokonalilo deset příkazů,o nicbž
jsme mlavili. Aleprávětím zdokonalenímde
satera příkazů zdokonalilo pohanskou
vzdělanost anebo položilo základ ku vzděla
nosti mezi kmeny nevzdělanými, mezi divochy.

Ale právě proto taky klesá vzdělanost ayní,
že pohrdá zdokonalenými oněmi příkazy v Bohu
a lidech.

A právě proto n. p. vidíme, krom zmahají
cího se sobectví a aurovostí všeho druhu idi
vošaké nakládání jednobo národa s druhým.

A proto nemáme mnoho důvěry v ten ně
jaký juzykový zákon pomocí článku 14. Neboť i
rakouský liberalismus dal mezi staré harabnrdí
prvou tabulku zákonů o Bohu a nyní má z toho
ovoce — barbarství, divošství — národnostní.
Zdokonalené Kristovo zákonodárství pojalo oněch
deset příkazů ve dva, jež zní: Milovati budeš
Boha z celého srdce svého — a bližního jako
sobe samého. Rakousko však svým neblabým li
beralismem ve školách a zákonech samo bubí v
srdcích lásku k Bohu, což divu, že Wolf nezná

ak lásky k bližnímu, není li to jeho stoupenec.
Rakousko svým liberalismem přispělo k vymazání
tří zákonů, tabulky prvé o Bohu jednajících, nyní
má za to ovoce, že ge vymazuje to první na ta
bulce druhé, čili v celku čtvrté, jež dle učení cír
kve ukládá j úcta k panovníka a úřadům.

A mnozí naši poslanci nemají, jak se zdá,
ulic tak důležitého, jako svými protikřentanskými
řečmi na schůzích a svými listy vymazávati pří
kazy prvé tabulky o ctění Boha, obzvláště o do
konalém ctění jeho ve smyslu církve, jež o letni
cích působiti počala,

Ovoce se dočkávají i oni. Vážnost jejich
klesá na mnohých místech a národ z veliké slávy
té jim prokazované počíná střízlivěti.

Namísto však, aby se spojili a křesťany a
hájili základ vzdělanosti, totiž příkazy o Bohu,
leají se k radikálům a na obhajce Boha pořádají
zrovna honbu jako na divokou zvěř. Visitační ce
sty na Hradecku jsou tobo důkazem. Blud ten
všek přece přinese nejen jim, ale i národu če
skému škodu nezměrnou. Kdybyste i desetkráte
vymohli výhodná jazyková nařízení a třebas i ko
runovaci, to vše přece neuchrání národ úpadku a
zkázy.Neboť národ s nedokonalou vzdě
laností musí slábnouti. Ale dokonalévzdě
lenosti není bez pravého křesťanství. Potřebujeme
tedy krom politických výhod ješté něco jiného.
Letnic křesťanských jest nám zapotřebí.

A proto, jestliže o nastávajících letnicích na
plní davy lidu českého avatyně uaše a oživí v aobě
víru v Bobaa ochotnost v plnění jeho příkazů,
jestliže slavením letnic v tisících a tislcích lidu
českého hlonb do srdce zapuštén bude základ
vzdělanosti, totiž dokonalý zákon Kristův, tu právě
ti nenávidění Vámi klerikálové vykonali pro ná
rod více, než Vy na tisících schůzích Vašich,
v kterých ze strachu o poslanectví podrýváte zá.
klady vzdělanosti v daších.

Z lásky k národu voláme tedy: Nechat le
tošní letnice oživí a vzpruží mravní sílu národa
našeho!

Oko za oko a zub za zub.

Pravíme předem, že to není naším heslem a
naší zasadou, neboťneníto ani křesťanským ani lid
ským, ač zásadu nutné sebeobrany vždy aznává
me a uznávati musíme. Heslo to je heslem pana
dr. Herolda, který občas nutí k obraně nejen nás
katolíky od něho napadané, ale i vlastní jeho
straníky mladočeské.Tak píše „Jičínský Obzor“:

„Políček žurnalistům udělil minulých doů je
den z mladočeských pámbíčků, pan dr. Herold.
Prohlásil totiž na schůzi holešovické, že jedině po
slancům přísluší prý dělali skutečnou a vášnou
politiku, jelikož prý oni také jsou zodpovědni,
kdežto u novinářů co dnes je pravdou, zítra již
pravdcu býti nemusí. Panu dr. Heroldovi připo

„eny poštadm | V.Ročník,

míváme ty služby, které mu žurnalistika proká
zala, bez ní může býti p. doktor ujištěn, že nebyl
by bohorovným velitelem a vůdcem národa. Při
pomínáme p. doktorovi dále Eima, — aniž bychom
snad k němu rovnati so chtěli, — ale on byl ta
ké novinář a on to byl — který klub vedi a za
klub vlastně dělal politiku“. :

My jeme ku gardě pana dr. Herolda nikdy
nepatřili, naopak my jsme citáty z řečí pana dra
Herolda panu doktorovi Heroldovi dokázali, že je
to především p. dr. Herold, který ty „svépravdy“
mění někdy jako košile a kabáty a že nejméně
vážnou a důslednou politiku dělá on sám.

Heslo oko sa oko — zub sa zub blásané dr.
Heroldem pro poslanecký náš klub naprosto ne
platilo. Dr. Werunský nebyl zbaven mandátu pro
nechodění do sněmu, nýbrž zvolen byl za příse
dícího zemského výboru s platem 3000 zl., aby
tam vymobl hájiti zájmy — Němců. Při sněmov
ních volbách v městě Českých Budějovicích byl
r. 1895 prohlášen za zvoleného poslance Němec
Wunderlich. Stalo se to následkem neslýchaných
volebních šmejdů a podvodou, o čemž redaktor
Obnovy jako tehdejší redaktor Budivoje a jedna
tel polit. spolku napsal celou řadu článků. Vůdce
badějovických Čecbů, p. dr. August Záťka podal
jmenem české většiny v Budějovicích proti volbě
Wunderlichově protest. Po více než tří letech na
vrhla legitimační komise českému sněmu zrašení
volby Wuaderlichovy, protože tento obdržel vedle
988 platných hlasů 618 neplatných hlasů a mél
býti poslancem dr. Zátka, který dostal 1322 hlasů
a tudíž většinu 344 hlasů. Bez 152 hlasů židov
ských byl by měl Němec Wuaderlich jen 836
hlasů. Poměr 836 k 1322 hlasůmodpovídá také
početnímu poměru Němců a Čechů v Budějovicích.

Od českého sněmu mohli Čechové badějovičtí,
kterých je v Budějovivích asi 20.000 vedle asi
13.000 Němců, renegátů a židů, očekávati, še 86
jim stane po právu. Zrušení volby Wanderlichovy
přece pranic nevadilo, že dr. Zátka byl zatím
zvolen za poslance od českých rolníků na Budě

městský a mandát za venkovská obce byl by mi
lerád postoupil rolnickému kandidátu. Opakujeme,
še Čechové budějovičtí, jichž vůle jen pomocí úplat
ků, hrozeb, vyhánění z úřednických a jiných míst jest
po léta falšována a znásilňována, očekávali od če
ského sněmu pouse spravedlnost. Dobře praví „Ji
hočeskéListy“: 2

„Áno taký hlas ozýval se v celé veřejnosti
české: hlas jednomyslný od klerikála až po
po radikála! Ale národ míní, poslanci mění.

Také poslanec venkova budějovického, pan
dr. Zátka, přesvědčilse o tom v posledních dnech.
Čechové města Čes. Budějovic přesvědčí se o tom
v málo dnech. Návrh legitimačního výboru na zru
Banf skandální protizákonné volby Wunderlichovy
do sněmu království českého nemá už býti ple
nem sněmu v tomto zasedání vyřízen. Wunder
lich, jemuž scházelo do většiny zákonem požado
vané několik set hlasů, má zůstati nadále poslán
cem na nejméně ještě přes půl roku, ano snad —
kdož ví, jaké poměry budou v přištím sněmu —
až do konce šestiletého sněmovního období! Ne
uvěřitelno, viďte! Ale jest tomu tak: nemá býti
zjednáno po právu ani — zákona ve sněmu. Ce
sků delegace amiřuje se prostě s přáním, aby ne
bylo dotýkáno ae citlivosti německé a to také
tam, kde citlivost ta znamená pro nás Čechy útisk,
urážku a ztrátu! A zastoupení Č. Budějovic nezá
kovně zvoleným mužem znamená pro nás túfisk,
urášku i strálu“.

Tak píšou mladočeské samostatné „Jihočeské
Listy“. A jakou odměna dustanou mladěčeští po
Blanci, předáci a 8 vimi český lid za to, že Úe
chům se nedostane práva a spravedlnosti, aby se
nedotýkalo citlivosti německé? ,

O tom píše jiný samostatný mladočeský list
— „Plzeňský Obzor“. V dopisu z Prahy praví,
že v sobotu 20. května musí býti nezbytně po
slední schůze eněmu, že český sněm bude ne odro
čen, ale uzavřen, protože ve Vídní si nepřejí odpo
vědí na nejvyšší reskript, akcí na opravu volebního
řádu atd. Návrhy ma sněmu činěné, byly tedy mar
né, budou se opakovali znovu a potřeby českých
rolníků a živnostníků budou opět na příšlí létu
odročeny. A budou potom naděje našeho lidu lep



ši? Nikoli. Tentýš „Plzeňský Obsor“ razaje
SE oDAvouktanskýh, a bdí vobčcm
českým to Híd:

„Není vyloučena ostatně možnost, če napří
ště budeme státi m=jen před sněmem smovu sahá
jeným,mýbrávůbecpřed sněmem novým.

Možná, že pokusí se vysoké kraby, + nichž
— vděk sa naše soberapírání z posledních měsí
eův — vítězí stále více proud nám nepříznivý,
dokonce až i k rozpuštění sněmu a k zjednání na
něm majorito německé. Jest to možné, jak známo
jen tím, že tlakem a vlívem vládním neroshodní
a méně pevní živlová ve volebním sboru nesvě
řenského velkostatku, kterýž volí jsko jeden celek
nedílný 64 poslancův velkoatatkářův, přiklonili by
se ke kandidátní listině velkostatkářů ústavověr
ných os místě dosud od r. 1883 volených velko
statkářův konservativních.

Vůči situaci tak nejisté a nebezpečné jest
litovati, že nepodařilo se prosadili směnu volebního
řádu právě v této jeho nejchoulostivější pro nás
partii, na kteroužto opravu se, jak víme, pro toto
susedání vážně pomýšlelo“.

Hrozí nám tedy opět horší časy, než-li byly
doby punktační, které aspoň Čechům zabespečo
valy na věčné časy většinu na sněmu království
Českého. Dnes jeme v nebezpečí, že většina če
ského lidu octne se na českém aněmu v menšině
a to vinou vlastních našich poslanců.

Nestátnění severozápadní dráhy.
Kdyš se 19. dubna r. 1896 jednalo na říšské radě
o sestátnění severozápadní dráby, odsoudil nynější
finanění ministr Kalzl roshodně vládní předlobu
tehdejšího ministra veřejné dopravy gererála Guggen
bergra. Vláda mohla trať A ihned postátnit a s tratí
B mohla počkat do r. 1900. Vláda věak projevila
ochota poskytnouti za trat A tutéž renta jakosa trať
B, což snamensio hrozné přeplacení trati A. Podle
výnosův až do r, 1895 nemohli žádat akcionáři ani
halíř více renty nežli činí minimální obnos stanovený
koncessní listinou, jenž representuje 8 al, 11 kr.
Vláda však chtěla platit 1Atizlatovou rentu na skčli,
což u trati A znamenalo přeplatek v obnosu 700.000
sl. Přeplatek 700.000 zl. renty na trať A ropresen
toje kapitál 17'/, milionů zlatých. Trať B se má vy
platit r. 1900, ule miulstr přál si její postátnění hned.
Po srážce daní 600.000 zi. a poplatku pro věřitele
obligační zbývalo dle výpočtu dra. Kairzla pro akci
onáře rentu 1,600.000 zl., což při jedné akcii zna
mená pro akcionáře trati B rentu 12 zl. Akcionáři
proti A i B měli obdržeti za 100 zl. akciového ka
pltálu asi 160 zl. ve 49/, státních dlahopisech. Místo
kapitálu nyní obíhojícího v minimálním obnosu 65 mi
Honů sl. mělo se rozdělit v nových titrech rontových
©5 mil. 21. Dr. Menger vypočítal tehdy, že stát chce
přeplatit severozápadní drábu 20 miliony a dr. Laegar
vyčetl vládě, že ji chce přeplatit celými 30 miliony
ve prospěch několika židovských milionářů, kdešto
ministr financí řekne, že není peněz, když o něco žá
dají sedláci nebo živnostníci. Indenýr Kaftan vypo=
četl v dubnu r. 1896. že na jedna akcii soverozá
padní dráby připadá dle průměrného výnosuza posledních
7 let 10 zl. 60 kr., tedy o 1 sl. 50 hr. méně, neš
dle smlouvy měl stát akcionářům od r. 1891 platit.
Inšenýr Kaftan pravil tebdy, že si přejeme upřímě

severozápadní, avšak nikoliv postátnění za kaidon,
velmoži diktovanou cenu. Následkem téměř všeobec

ného odporu říšské rady, uvázla tehdy poatátňovací
akce v písku, Nuže, jak se mají věci dnes? „Čas“
dovídá de bezpečně, že vláda hodlá na základě$ 14.
severozápadní drábu co nejdříve postátnit. Trať lit. A.
má 628 km, délky. Trať lit. B. (polabská) jest výno
nější. Roku 1868 udělena koncese ke stavbě trati A.,
stát ručil za b"/, čistý výtělek (zl. 985.000 za 1 míli),
vybradiv sl právo po 30 letech převzíti drábu ve svou
správou. Avšak r. 1885 byla smlouva obnovena: stát
zvýšil garanční příspěvek o 478.260 zl. a vyhradil si
převzít dráhu již od r. 1895. To so ovšem nestalo,
ale obě trati se mají postátnit r. 1900, Obě dráby
jevu světové, pro Čechy zvláště veledůlošíté. Dne 24.
května £. r. koná se valná bromada akcionářů a správní
rada navrhuje, aby kupon lit, A. dne 1. července r.
1899 aplacen byl sl. 660 a zbytek zl. 227.173 aby
převeden byl jakožto hotovost na účet nový. Severo
sápadní dráha prý v.r. 1898 atátní zálohy nenšije,
ale prý státu aplatí ještě hotovýchzl. 46.000. Dosad
splatila státu r. 1896 asi 11, r. 1896 asi 142%, a
r. 1808 tedy chce aplatit 46 tiso, čili dohromady
asi 200 tisío, obdržela však od státu od r. 1891
záloh asi 2,000 tiso al. čil dra miliony. Čistý výnos
trati byl r. 1801 a 1892 pod 4 míliony, od té doby
de. přea 4.až přes 4'/, milionů. Roku 1894se platila
5%/,9/,. dividenda, záloha státní obnášela 270 tisíc,
čistý výnos trati hyl 4,716.660 sl., na nový účet so
přeneslo 54: tisíc. Roku 1895 so platila stejná divi
denda, stát nedal šádnou zálohu, naopsk splaceno
státa 10.952 zl., čistý výnos byl 4,049.78L sl. a na
nový účet se přeneslo 69.415 sL Roku 1896 stoupl
vynos o 280 tisíc, státu splaceno o 131 tisic více a
na nový účet přeneseno 212 tisfo zl, více. Letos ob
váří výnos 4, 667.143 zlatých. Stav příjmů, vydání,
čistého uisku, dopravy osob a zboží od r. 1891 aš
1898 je skoro atálý. Stále stoupají vlastnějen výdaje,
nicméně kupon nešel výše než 5'/,9/,. Proč má tedy
býti v roce 1898 placen 8'/,9/,? „Čas“ praví, že
zvýšení dividendy na 6'/,“/, není přirozená, nýbrá

umělé. Drába severozápadní jerí dále ansbu nezžívasí
atátafeh záloh, naopak opláceti je státu. Tím má býti
zbaven stát svého práva, ne základě kterého sml -Ústi
řísení u garantovaných drah, kterým poskytuje sáloby,
kterážto právo pro stát však přestává, jakeile dráha
po tři leta oa sáloby nečiní nitádných nároků. Když
se jednalo o postátnění dráby, noužíla tato státních
záloh r. 1805 a 1996, ale když bylo zmařeno, vzala
dráha od státu hned vydatnou sálobu 475.687 zl. a

213.858 ul. na nový účet. Nyní stává se postátnění
opět akutní, severozápadní dráha přestává bráti xá
lohy a platí o 1'/,9/, větší dividenda oproti r. 1807.
Proč to činí? Všemohoucí milionář Taussig chce státu
namluvit, jak výnos dráhy roste s že tedy stát musí
dráhu vykoupit velmí draze, že jim musí dáti důchod
odpovídající průměra čistých výnosů, Věc má však
hóček. Každý ei stěžuje na malý počet vlaků, zejména
rychleji jezdících vlaků, na malý počet a Špatný stav
vagonů. Cestující se dopravují často ve vozech dobyt
čích a ne moc lepších. Dráb. má mít dvoje koleje
na Vídeň, Stokerava, Chlumec, Osek, Lysou, skiadišté,
čekárny, materiál jsou nedostatečné a špatné, oprava
osob i zboží vásoe, úřednictvo jest bídně placeno,
cestojící obecenstvo sekýrováno. Tu nastává státu po
viunost dountit drábu, aby nařízené dvojité koleje
zřídila, aby skladiště, nádraží rozšířila, dopravní a
nákladní vozy novými doplatila, dividendu aby snížila
a napřed provedla, co je nutné a potřebné. V $ 8.
zák. z r. 185g stojí: dráha je povinna při sostátnění
odevzdat trať 1 3 příslušenstvím v zachovalém stava

a v 6 19. stojí: Jestliže dráha nařízení vyšších úřadů
neplní, ministerstvo naříditi může sekvostraci dráhy.

Ne splnění těchto požadavků tákona at stojí fi
nanění ministr i vláda, pak jistě bude platit severo
západní dráha malé dividendy a slát pří značně zmen
šeném vynosu ji konpí lacino. — Avšak máme na
severozápadní dráhu a sovero-jihoněmeckou dráhu ještě
jiné stížnosti, Je to drála v českém krají ponémčo
vací, němečtí úředníci a zřízenci chovají se vůči
Čechům často nepříslněně a vyzývavě a tyto zlořády
odstraniti myslíme, jest povinností vlády i poslanců.
Ohecenstvo má dále právo žádat cestovatí pohodlněji a
vněji, má se mu teké zboží dopravovati levněji, při
měřeněji a rychleji. „Ale ču mnotí novináří a veli
káši mlčí, protoše mají volné lístky na. severosá=
padní dráse atd.

Drobné zprávy.
Zprávy diecésní. Ustanoveníjeou: pan

Vine. Lašťovička, kaplan ra administrátora v Chotě
boři. p. Vojt. Lebduška, kapl. Starobacký, za kapl.
do Čbotěboře, p. Vác. Vaško, za kaplana do Starých
Baků, p. Jan Veselý, koop. Ždírecký, za koop do Jo
sefova, p. Jos. Najvrt, kapl. Bojenovský, za koop. do
Žamberka, p. Jos. Profous, koop. Žamberecký, zs ka
plana do Bojanova, p. Jos.Kadlec, koop. ve Chvalči,
za koop. do Kunštatu.

Dar „Adolbertima“. Místoobvykléhosti
ny při generální visitaci věnuje vedp. městský děkan
a kanovník Mat. Musil 50 sl. na „Adelbertinum“.
„Zaplať Pán Bůh“

Dva večírky na rozloučenou. S na
ším městem rozlončili se právě pan professor Spřesa
a c. k. zem. soudní rada p. Josef Stolla. „Pánprof.
Spieas, rodák písecký působil na hradeckých realných
školách 29 let a odebral se nyní na zasloužený od

jnek na Král. Vinohrady. Pan professor byl též
iterárně činným a obíral se jmenovitě též studiem

královéhradeckých písemných vramenů a památek.
V posledních letech, kdy v Králové Hradci vystoupila
v popředí strana salaristů, byl vynikajícím její členem
a jako takový působil táž v obecním zastupitelstva.
Po letošních volbách vzdal se veřejné činnosti a ubírá
se do Prahy, aby tu mohl pokračovati v literární své
činnosti poblíže bobatých pramenů císařské nniversit
ní a musejní knihovny, jakož i četných archivů. V 80
botu večer byl pořádán na jeho počet večírek na ros
loučenou v Besedě za účastenství četného zvláště pá
nů profesorů. Pan ředitel realných škol Broš vylí
čil půeobení pana prof. Spiessa na zdejších školách,
p. prof. Hlavatý vylíčil jeho činnost a zásluhy v Be
sedě a p. starosta dr. Ulrich zmínil se o veřejné čin
nosti puna oslavence. Pan prof. Spiess všem srdečně
poděkoval. Ve středu večer loučila se velectěná rodina
pans prof. Spiesaa s kroužkem přátel v Grandhotelu.
— Včera rozloučila se epolečnost pánů v hotelu u
černého koně « panem soudním radou Jos. Stollou,
který porolán byl do Prahy. Pan rada Stolla, bývalý
vynikající člen státního návladnictví v Kutné Hoře a
v Praze a soudu tamtéž i v Hradci, vyniká šovialní
a dražnou povahou jakož i rysím vlasteneckým smý
šlením. Jsa důkladně obeznámen se světovou litera

tarou, společenskými a veřejnými poměry, přispívalnemálo k oživení debat přátelského kroužku, které
kořenil případnými žerty a vtipy. Loučení e p. radou,
který byl mifým společníkem a rálcem, a jenž přispěl
též do „Obnovy“ řadou článků „o novém soudním řá
du“, bylo srdečné a všichni členové soukromé společ
nosti přejíce panu soudnímu radovi mnoho sdaru,
těší se opět na brzské abledání v Králové Hradci.
Pan rada Stolla byl za čtyřletého svého pobytu v ce
lém kraji snám jako vynikající předseda a člen porot.
soudů, civilních i treatních senátů. Jako bystrý práv
ník a odborný spisovatel byl vášen a vysoce oceněn
téš ve zdejších kruzích právnických a soudoovských.
Svěděilo o tom též přečetné účastenství na sobotním
večírku v Grandhotelu, který byl pořádán na počest
loučícího se pana rady Stolly.

Pan MUDr. Leopold Batěk, oblíbený
lékař v Plasích a zámecký lékař kněžny Pavlíny Met
ternichové, zahájil tento týden lékařskou činnost v
městě našem, kdež byl otec jeho váženým c. k. notá

řem. , „zdejší konal stadis
lbečkě oo rs úl, nato navštěro
valrůzněkiiafky,nědostal onkundářemu úze
prvníte asistentem pens dra, Elseltn za |
vaitřní nemoce. Přítem novětěvovalp. dr. Batěk p.
ské nemocnice a mem. bláslsec, konal vůbeo pllné

stadiu,vktetch ústavechv Pafíši,v Borlíněane jiných vymikaj úatarech lékařských. Jea vysoce a
všestranně vádělán, vynikaje jemným taktem s uhble
seným chováním, stal se pak zámeckým lékařem v

Plasích. Jako muž tiché, svědomité a vážné„práce získal si veliké zásluhy o lid na Manětínsku, ma
Kralovicku a Plzeňska s patří téš k vynikajícím če
ským lékařům vůbec. Pan MUDr. Batěk jest oběta
vým lékařem a snamsnitým diegnostikem sejména pro
vnitřní nemoce. Naše město a celé Královéhradecko
získá v pann doktora Batkovi avědomitého odborníka
i národního pracovníka a protojeho usazení v me
tropoli českého soverovýchodu srdečně vítáme.

Výběr dávek z mápejů bylzadánvKrá
loré Hradci: z kořelky opět udejším kořalečníkům

kteří původní nabídku o tisícorku zvýšili, oněradůjinak by město kořalečné vybíralo samo. Vinnýtác
bude jménem edražených vinárníků vybírati i na dále

p. Cyril Vlach.
Konmeert Kubolikův bude se v Hradci

konati dne 4. června. Později nastoupí pan Kubelík
okružní cestu po Severní Americe. Za kašdý koncert
prý se mu nabízí 1.000 slatých.

Na Pražském Předměstí zvolenbylza
starostu hostinský p. Josef Vodičkaa sice jiš po třetí.
Soudě dle osobních útoků „Osvěty lidu“ nebude míti
ani při třetím starostenství me růších ustláno. Na
Pražském Předměstí bývá těžko vyhověti. všem.

Osvěta lidma nepadáobvyklýmsvým surovým
způsobem Obnovu. Co se týče Nechanic, objeví se v čas,
kdo hájil pravdu a kdo šosáctví a nepravdu. Dále to
otírá „Osvěta“ o „Obnova“ohledně člénka „o mamatn“.
V Hradci každý primán věděl, že zprávy Obnovy o dří
vějších mamutích nálezích pocházelys Vesmíra, který
nám laskavě k použití zapůjčili páni profossoři Můhl
baner a Hoffman, a dále z Niederlova spisu Pravěk
země české a ze staršího vydání Brockhansenova kon
versačního lexikonu. Články ty se čtly v jednotlivých
třídách adejších škol a prameny byly udány každému,
kdo si bližšího poučení s obšírnějších těchto spisů
přál. Tyto věsobecně známé s nikým netajené věci
zůstaly po mnoho neděl sastřeným „tajemstvím“ je
dině redakci „Osvětyobrné“. Od některého primána
dala se konečněi socialisticko-pokrokářskáOevita po
učiti a její redakce vypétrala „že ještě r. 1780 byly
veliká stolička a hnáty mamuta ve Valencii vyhladu
vány za zbytky sv. Krištofa“ Tato „Dedokásená“
povídačka je „Osvětě“ vším, neboť se jí hodí k snro
vosti proti katolíkům.

Úmrtí. V Náchodě 'zomřel tamní měšťan a
snámý majitel vinárny pan Václav Šrůtek, bratr
vys. dp.praeláta Jos. Ant. Šrůtka, sekladatele Dědi
ctrí Maličkých a zasloužilého spoluzakladatele sdej
šího hospodářského spolku, v němš po dlouhé léta.
byl nad jiné vynikající měrou činným. Také svěčnělý
bratr, p. V. Šrůtek, bylv národo úřekémobleda
činným a ziskal si četné zásluhy o obec náchodskoa
i o založení tamního pivovaru.

Známý Sedláček, bývalýmistr řesnický
a majitel Plovna, pohřešnje se v Králové Hradci jif
od soboty. Protože nikdy nedlel mimo Hradec v době
noční a míval při sobě větší zásobu peněz, má ze sa
to, že byl utopen neb savrašděn. V jeho majetku na“
lezeny mnohé věci, mezi jinými rozbité zbytky bron
zového náramku, které dle popisů starých pocházely ze
starého sloranského pohřebiště na bývalém kopci
perku mezi Hradcem a Slezským Předměstím.

Autoním Jelinek, obávanýpro svoudra
vou a řravou povahu,nevítaný a častý host sdejší

pole byl zatčen. br opět pro nobezpečnévyhrožo
Sirky bunduder DontschenlaBěh

mem prodává v Hradci Králové český jeden ho
stinský.

Chrámová hudba a cyriliské exer
elele v Kutné Hoře. Kdo více let v Kutné
Hoře nebyl, žasne nad pokrokem, který učiněn jest
v obnově a dostavbě velechrámu 6+. Barbory i jiných

mátek v oboru stavitelství posvátného i světského.
el ani církevní hudbe nezůstává u, jsk o tom

pisatel těchto řádků so přesvědčil na den nanebe
vetonpení Páně. Po cyrillských exercieifch konaných
v Hradci Králové ve dnech 9., 10. a 11. srpna1808
nastal reformní ruch i v Kutné Hoře přičiněnímkat
nohorských účastníků eyr. exercicií v HradciKrálové:
dp. Váci. Bartoše, staršího kaplana « p. Jana Jande

ry, profesora hudby při e. k. učitelském ustavu,k nimě ochotně připojili se ředitel kůra a slovutný

skladatel p. Strébl „pola a varhanníkem p. učitelemPtáčkem. Rauch cyrillský patrným se stal na pasda
ogii nejen při bohoslužbách ústava alei při mimo

řádných pobožinostechvečerních, které nově zavedeny
v kostele svatojanském a každou sobotu shromášdily
nesčetné obecenstvo naslouchající e potěšením krásným

apěrům pp. kandidátů učitelství. Že účastenství četnéhoobecenstva bylo zaslouženým uznáním chraliteb
né snahy p. prof. Janderya Pp. ústavu uči

telského, přesvědčil te a těchto řádků v den
nanebevstoupeníPéně.J psů: „Jako dítky k Otciavému“, kterou zapěli pp. kandidátise ovičnou ško
lou, tak i dhlasá vloška: „Zdrávas Maris“ přednese
ny a plnými porozuměním vzorně. Lze očekávati, fe
pp. kandidáti učitelskéhoústavakutnohorského značně
přispějí k zvelebení ofrk. hudby, až rozejdou se sa
svým povolánímpo vlasti české. A sbor arcidě.
kanského chrámu taktéš jeví anahbuvšeho
hodnou. Slovatný sbor tento čítá přes 50 dovedných
pěvců, jenš dík vzácné píli pp. Bartoše a Streble na
ovičil v krátké době řadu oanných skladeb, s nichž
uvádíme zejména Wittovu mší in honorem s. Luciae,
kterouš s průvodem varhan a 4 trombonů rovedl se
zvláštním sápalemna den nanebevstoupení áně. Zpě

vy ke gradualu aofertoria. pocházely z dovednéhopera p. Strobla, ješ dají vati, še nennavný
skladatel i v oboruchrámové hudby podá podobně



cenné skladby, jskýchá mnošatví vydaljiš k účelům
svěrským. Mimotuto mešní skladbu nasvičil obor
kotnoborský ještě Wittoru měj ja honorem s. Fran
ejeci, dále mši Rempisovu, cenou ou mši od
Stebla, Nešverovu jednohlssou m nejnovější ve Vídni

ojnoa pootěnon-měi téhož akladetele, 2 Te Deum,drojelitonio a mnodství vlošek. Las se nadíti, že vytrvé li
sbor vó: vé horlivoski cs- bode-li pilně navštěvovati
skoušky jako dosnil, neršední měron přispéje.z pae
degogiemko.zdarneyrillských exercicií, kte

:nék-letou va dnech od 7. do 9. srpna nepo
řádá krůlověbradecká. diecésní jednota
cyrillská sa přispění pěrců kutnohorských

"+ Kutné Hoře. Přátele círk zpěva jiš předemupo
'sorňujeme na exercicie ty i kojíme +9 nadějí, že na
větíveny budou Četné téš i a důvodu, že při exerci
ciích těch přiměřenéčasn věnovánobude prohlídce

-vsácných stavitelských památek, kterýmiš
Kutná Hora slyne i v dalné eisině, Pilným círillístům
kutnohorským jiš předem přejeme mnoho zdaru.

Musica saera. Při pontifikálníměi svaté
© poutisvatojánské v kněš, semináři, jiš obětoval

J. M.nejdhatojnější pa Generální vikář Dr. Al. Frýdek,přovedena byla polyfongí mše sv. od Dr. Fr. Witta
in honorem «. Francieci, proměnlivé části chorálně

: kromě offertoria, jež trojhlasně slošil D. Orel.
Platnost nákladních listů. Podievý

nosu c. k. ministeria financí ze dne 19. dobna 1899
č. 21.750 byla platnost atarých nákladních listů pro
interní doprava původně jen do konce dubna t. r.
stanovená výnosem o. k. ministeria Železnic ze dno
16. dnbna -600 Č. 10.456 až do konce října běžícího
roku prodloužena,
-| Sendel Čechovi, p. dra Jeklíkovi

mdělema důtka. Soudníadjunkt p. dr. Joklík
ednaje ve emysla ministerských jazykových nařízení,
ájil práva českého jazyka veSlezska. Proto byl od

slezekých Němců napadán. Protože ae proti útokům
hájil v novinách, ovšem fe českých, a dokasoval správ
nost svého jednání, býl vedlejší vládě na Moravě a
ve Slezska nepohodlným. Následkem její vlivu byl z
tre+ta přeložen do Provtájova. Pan soudní adjunkt dr.
Joklík cítil se tím uražena a dal se penaionovati.
Moravský vrchní zemeký sond vedl proti němu nic
méně vyšetřování dále a udělil mu tento týden důtku.
Jen mimochodem podotýkáme, že čeští poslanci ne
chali dra Joklíka na boličkách. A pak se má český
úředník pro českou,byť i spravedlivouvěc rozohoiti
* vydatí po případě v šanc existenci avon i celé své
nevinné rediny! To ae Němci zastávají nacionálních
svých úředníků jinak. — Nevíme, zdali důtka p. dru.
Joklíkovi udělená bude míti vliv na výši jeho pensi,
vědyť přece nezavini) daleko afairu, která by se po
"dobala jen stínu události chebské. Panu dra Joklí
kovi vede we stějně, jako setníkovi 76, pěšího plaku,
který byl z trestu přeložen do Haliče a bude trpěti

* při povýšování, protože při hlášení českých rerervistů
trpěl -české slovo „edé“. Češf po I. se p. netníka ne
zastali a tímtrpí nejen národní uebedůvěračeských
důmojníků u úředníků, ale tíhon mravní této po
rášky trpí strašně též sebedůvěra českého lidu.

Spolek českých stemegrafů v Hradel
Králové súčustnísekorporativněv pundělíavato
dušní 22. c. m. slavoaati. odhaloaí Erbenovy desky
v Miletíné, za kterouž příčínou původně na tento den
stanovený výlet ce odkládá, Výjezd s liradce Králové
do Hořic o 8. bod.2raní. V Hořicích připraven bude
poroz k odrezení účastníků na místo slavnostní; vá
vrat o 9, hodině večer přeš Bmiřice, ©

Vážný sond s veselím zakončením.
O volbáchv Popovicích, které se konaly před pohnu
tými volbámi do výboru občanské záložny v Necha
nicfch, padlomnohé ostré slovo, pro které se dostali

pp. A. Teichmannze Sobětně a p. starosta Jedličkao sporů s pp. statkářem Kadečkou a rolníkem Fr.
Bednářem. Spor aetýkal staré záležitosti, Bednář. Teich
mann a Jedlička želovali, Poněvadě pp. Kadečka a
Bednář přišli. k přeličení bez svědků a boz advokáta

a „proto ol, v kterém sporná záležitost zanešena býti
měla se nenalezi, ahójeno jednání o smír a konečněse sporné Strany za protřednictví pana soudního rady
a p. notáře dohodly, že žalovaní nemajíce arědků po
dají v Ratibora odvolánía zaplatí soudní útraty. P.

Teichmann„plakal a pode de je nevinnej a hodnej,p. Bednář jej konejšíl,aby tak moc neplakal, že jeho
pláč není poctivej od ařdce atd. s konečně p. Teich
manndomnlvajeae, že redaktor Obnovyje přelíčení
přítomien,pravil panu soudnímu radoví, še prosí ještě
o malé slóvo a žádal při tom, aby bylo -zanešeno do

protokolu, aby. rédaktor ničeho se „neopovašo
val“ dáli do Obnovy. P. Teiobmann si patrně přál,
aby moc zajímavé výpovědi nepřišlydo Obnovy. Či rada
před Obnovou a její redaktorem rešpekt ? Pan rada
jej s úsměvem Ea všsobesoné veselosti upokojíl, že v

soudní víni přítomnýjn, není pan redaktor, ale pan c.k.soudní anekultant uček,Nato dli šalovaní a žalu
jigí na pivo ke Kudrnáčům, kde debatovali ta věc
obecné pozornosti a živé. nálady. Pan Bednář a pan

Teichmann dostali sePosláno opět do kříšků, povědělisi opět mnobé ostré slovoa konec konců byl, še na
radikální řeč pana Toiobmana odpověděl p.Bednář,
aby-si nemyslili,že nyníbudou míti v okresuveli
kou Aůvěru. Nu, to si myslíme konečně také, neboť

obní. věcipopoviché nemají s okrsaními záležitostmi
co činiti. —- .

. 1 = = “

1. pi , 1 .- Politický přehled.
Čínský císař uznal v celé své Ffši

katofickou víro a přiznalvšethmisstondřům
úřednickouhodřiost. Francouzský protektorát se
všemiprivilegiemi byl rovněž uznán. Tuto ra
čostnou zprávu přinesly . Časopisy o svátku pa
trona země České, svatého Jana Nepomuckého. Až
dosud: byli katolíci a. katoličtí missionáří v Číně
pouze trpění, Vzdor tomu, že katoličtí missionáři
v Číné a činským císařům velké služby za 300 let.

prokázali, byli občas pronásledování, tajné čínské
spolky ve srozumění s čínskými mandariny mis
sionáře a katolíky časem olupovali, vypalovali a
vraždili e statisíce katolíků byly povražděni za
velkého povstání Tajpingů. Nevíme, zdali auto
tite čínského císaře zjedná si platnost v celé říši,
jest věsk naděje, že aspoň v pobřežních králov
stvích se katolíkům čínským uleví a že kstolická
víra, mravouka a vzdělanost svobodněji a rych
leji než dosud se bude rozvíjeti.

. Busko a Anglie prý se dohodly o vliv
a moc v jednotlivých krajinách Číny. Než v po
sledních dnech dormohlo ae Rusko nových úspěchů
ohledně stavby nových železničních tratí. V An
glii je proto nedůvěra a znepokojení. Špatná to
předehra pro zahájení porad ohledně uskutečnění
světového míru, které měly dle programu započiti
včera v holandském hlavním městě H+gu. Ruský
ve vyslanec baron Staal měl býti zvolen za před
sedu konference a ruskému carovi, jakožto navr
hovateli světového míru v dotyčných porad v Hágu
měl býti v zahajovací schůzi poslán telegram po
zdravný. Stalo lí se tak. do této chvíle jest ne
jisto. Transválský stát hollsndských sedláků v ji
žní Africe nebyl následkem zakročení Anglie ku
konferencím míru pozván. V transválském Johan
nisburgu prý bylo 16. května zatčeno 7 anglických
důstojníků, kteří prý špehovali. Možná, že se tato
zpráva popře, ale o trvalém míru mezi Anglií a
Hollandskem nesvědčí. Burové hollandští nechtí
rovněž na svou samosprávu připlácet. Následkem

utěšené,
BRucko-rakonská shodaf Rakouskýge

nerál Sacken velebí cara jako podporovatele míru,
chvájí jeho návrh na odzbrojení a zavedení svě.
tového míru, je proti všeobecné branné povin=
nosti a žádá, aby armády byly zmenšeny. Neméně
pozoruhodny jsou události v Pljevli. Ruský car
dal tamnímu svému rakouskému pluku svou po
dobiznu. Na místě, nu rozhraní mezi Černou Ho
rou a Srbskem odevzdal podobiznu osobně ruský
vojenský zástupce ve Vídní, plukovník Voronin,
Plukovník Kemenovič provolal slávu ruskému ca
rovi, načež rakouský pluk před Kemenovičem de
filoval. Při hostině připil Kemenovič caru Miku
láši II., oluxovník Voronin našzmu císaři, brigádní
velitel Goumoens sultánovi jako zeměpánu pa
šalíku novopazarského, načež připil ruské armádě,
Která ještě kdy proti Rakousku nebojovala, ale
často sápasila po boku Rakušanů. Události tyto
jsou politicky významné.

Český sněm projednal zemský rozpočet
na r. 1899.. Výdaje činí 23,386.041. zl., příjmy
1,781.788 zl. Schodek 20.604 253 21. uhradí se
55 proc. přirážkou (jež vynese 169 rnil. zl)pří
platken: z osobní dané příjmové 0768 mil. zl. a
půjčkou 2,925.805 zl. Zítra neb ještě dnes bude
sněm uzavřen,

Zvěsti z východních Čech.
Z Lochenle, Den av, Jana Nep. byl letos

pro osadu naší dvojnásob slavným —neboť od zalo
žení fary ponejprv navštívil katolický biskop farní
osadu naši. Katolíci pochopili význam tohoto dne —
a snažili sc všamožně, aby přivítali slušně svého bi
skupa ve atředu svém — aby ukázali tak, že váží si
víry katolické. Ačkoliv z rána veliká byla nepohoda
— vyjelo vetříc vrchnímu pastýři asi 80 banderistů
na hranice farnosti a doprovodili jej ku elávobráně,
kde přivítal Jeho Milost mfetní duchovní eprávce p.
Alois Soukup, starosta obce p. Josef Ponr, a jako
zástupcové slavného patronátu p. rada Pilňáček a p.
důchodní Theodor Peřina. Špalír do farní budovy
tvořili vysloužilci, ozdobení válečnými medajlami. Ndp
biskup poděkovav srdečně všem, kteří přes všechen
nečas zúčastnili se slavnosti té — odebral se do farní
budovy — aby ne oděl rouchem církevním. Přede mší
sv. posvětil nejdp. biekup dvě překrásné aochy Bož
ského Srdce Páně a Nejav. Srdce Penny Marie, které
osadníci nákladem 300 zl. opatřili na památka sv,
biřmování. Po prvním evangeliu vystoupil nejdp. bi
skup na kasatelnu a přesvědčivými slovy ukázal, že
Bůh sám nezvratným zázrakem pr. Jana Nep. za sva
tého vyhlásil — zachovav po 300 téměř Jet jazyk jeh>
neporušený a poukázal na to, kterak Bůh zázrakem
tímto potvrdil víru v Boha vůbec a církev katolickou
zvlášť, která jediná má sedm svátostí a mezi nimi
svátost pokání — pro jejíž část totiž pro tajematví
spovědní byl av. Jan umučen. Biřmovanců bylo přes
400, mezí nimiž mnoho maožů dospělých. Lochenice se
zachovaly, jak se na katolíky sluší. „Osvětoví“ štváči
neměli zde půdy. Jednání jistého „vzdělavatele mlá
deže“ se všeobecné odsoudilo. Odporočujeme mu, i všem
jemu podobným pánům didaktika Komenského. Pře
Čtěte ji pilně a shledáte, že Komenský byl tím nej
větším klerikálem — který chtěl, aby všecko vyučo
vání bylo proniknuto Krietem — chtěl tedy vyučování
na sákladě náboženském — učte a vychovávejte páni
dle Komenského a zajisté že se sejdeme,

Z Vosle. Die uvítání katolického biskupa na
vísitační cestě jeho poznává se — jak lid váží ci sta
rých dobrých českých mravů a náboženství avého —
jak živá víra žije v srdci jeho. Z té příčíny podává
me tuto zpráva o generální visitací v osadě naší —
abychom nkázali, že rolnictvo naše drží ee pevné ví
ry katolické a že nedá dosnd na hlas těch různých
novinářů, kteří píší, jak jim kdo poroučí — za paní
ze — aui na hlas těch, kteří jaou katolíky jen dle
matriky — a náboženatví vůbec neykonávají. hatolíci
farnosti naší konali co mobli, aby nejdp. biskup cítil
se jako otec v spořádané křesťanské rodině. Bande
riom asi 30 jezdvů vyjelo vstříc svému biskapovi na

hranice farnosti, kde několika ordečnýmiolory přiví

tal nejdp. biskupa Inteligentní rolník p. Čeněk Jeřábek rodák vosický. — Před farní osadou očekával JI
M. sbor dobrovolných hasičů s hudbou, který dopro
vodil nejdp. biskupa ka slavobrámě, -kde zasloužilý
p. farář Šínkora, vítai Jeho M.losť a představil zá
stapce všech přfatených obcí — jichž jménem vítal
J. M místní p. starosta Procbázka. -Jménem školních
dítek uvítala Jeho Miloať školačka Aninka Jeřábková.
Moený dojem učinila a víra v -srdcích věřících.otvr
dila řeč nejdp. biskupa. ; .

Z Wubence. Zs příčinoublíského dokončení
nové budovy zdejší Matičné školy usnesl se místní
odbor Úatř. M, Š«. v Dubenci veřejnou sbírkou opa
třiti této škole za příčinou pečlivějíhbo výcviku ve
zpěvu chrámovém harmonium, jakožto paměť dokon
čení této stavby, již celá léta kladeny se strany na
šich nepřátel nejmémožnější překážky. Na zdar! Př
apěvky příjímá místní odbor Ú. M. Šk. v Dabenci a
doufá, že účast krahů veškerého českého okolí bude

co největší! Dáleprojevaje týž odbor své ardečné díkyP. T. p. dárcům, kteříjiž předem svou hřivnon na
zakoupení harmonie přispěli, jsou to: Jebo B. Milost
Edvard Jan Nep. Brynych, biskap královéhradecký
částkou 10 zl., vdp. P. Beran, vikář a děkan králo
vódvorský částkou z zl., P. Alex Jareš, farář Dube
necký částkou 2 zl Za místní odbor Ustřední Matice
Školské v Dubenci. Frant, Horáček, předseda. Antonín
Malý, jednatel.

Z Dokalie. V ú'erý konala se v hostinci p.
Růžičky echůze pánů a dívek z okolí Dohalic Sádové,
ohledně velké národní slavnosti ve prospěch Ustřední
Matice školské v hraběcím Harrachovekém lese po
blíže obce Klenice. Páni a dívky súčastní se v národ
ních a hístor. krojích a pojedou nejméně na 4 allegor.
povozech. Dívky volily- hlavně kroje cikánské, postil
lionek, billetářek, selek a j. Slavnosti se súčastní
hlavně Dohalice, Sadová, Dohaličky, Mokrovousy, Tře
sovice, Mžany, Sovětice, Stračov, Klenice, Hořiněves,

istoves a j.' Slavnost, které se aúčastní asi nejširší
okolí a mnobě spolky vzdálenější“ projektována jest
na den 11. června, a bude-li toho dne nepříznivé po
časí, tedy na 18. Června.

Výtržností v Náchodě majípořadsmut
nější důsledky před soudem. Václav Klugar, obavník
podněcoval před Pickovou továrnou lid proti židům,
Dostal pro zločin veřejného násilí a přestupek shluk
nutí v I. instanci 10 měsíců. V II. instanci ua odvo
lání stát návladnictví zvýšen mu trest na 2 roky.
Dělnici Fr. Andršové pro krádeš zvýšen trest ze 2
na 4 měvíce atd. Odeouzení ze slosti udávají nezná
mé dosad spolovinníky.

Z Vrehů u Čáslavi. Časně ránu na 9.
května vypokl ve statku p. Myšičky požár. který za
krátko ztrávil celé obydelní stavení. Dle všeho založen
byl zločinnou rakon ze msty. Pohořelý utrpěl škodu
ohromnou, neboť. shořely ma všecky šaty, několik
kusů dobytka a erární tůň. Sotva s rodinou uhájil
holý život. Podirno bylo, že v blízké Čáslavi nevěděl
nikdo o požáru až ráno, Proto také odkázání byli
pohofelí na svépomoc.

Z Vrdů-Bučěle. První bouře,která v minu
lých dnech nad námi se unesla, předatavila se něko
] kerým udeřením blesku, Při jednom uhodilo do te
Jegrafní tyče u samé továrny a to 8 takovou prudkostí,
že byl roztříštěn na padrť. Po drátech tel grafních
rozlét) se pak blesk na dvě struny s pochrournal ještě
několik sloupů a rozbil více isolátorů. Následkem
toho bylo přerušeno na delší dobu spojení = Pardu
bicemi. — Společenský život pohybuje se v zábavách,
z nichž poslední býla dosti četně navštívena. Už proto,
že pořádali ji mládenci.

7 Habrů. Z našeho kouta nepřijdenikdy ani
zprávičky do „Obnovy“. A přece jak živo bylo tady
v poslední době. Měli jeme tu otázka přímo — kabi
netní, způsobenou několika dopisy o našem školství
v čáslavské „Pravdě“. V dopisech těch bylo s pravdou
i Jeccos přehnaného, jak ani jinak nebývá. Jísto jest,
Že jsme koutkem zapadlým, o který se málo kdo stará.
a stará-li se, jenom tehdy to činí, když něco chce.
Nevíte, čím to je, že všecek život je tak ospalý.
Jestli snad působí to nepříznivé spojení se světem,
nebo chadoba nobo snad vliv semitského živla. Tolik
věak je jisto, že toto zbahnění věřejného života ne
přináší ničeho dobrého. Slibujeme wi trochu nové avě
Žesti. z přednevzaté akce pro novou měšťanskou školu
chlapeckou v našem městě. Doufáme na jisto, že s ní
přijdou i nové proudy; čerstvější, zdravější. — Za
ložená lidová knihovna rozšiřuje se vůčihledě. Nalezla
hojně příznivců v řadách zdejších občanů i bývalých
pánů zde působících. Sešlo se dosti knéh í příspěvků
peněžitých, Úškžepočne se jiš s půjčkamí. Prosíme ©
dálší podpora.

Ze Zbraslavic. K protestantůmze Všesok
přidaly se v nejnovější době i ČervenéJanovice, ne

přejíce si okresního soudu a zastupitelstva u nás.úvody občanů červenojanovických jsou tak malicherné
že o ních netřeba ani mlnviti, zvláště když, pak do
bře víme, nemají je ani ze svého, ale £ toho všeobec
ného prameniště protestovacího, které ae správně hle
dati může a hledá v Kutné Hoře. Jest to ale velmi
hloupá hra a může se pánům s Kutné Hory špatně

vyplatití. Pravíme fo přímo, Že si zapamatujeme rýnání'toto do'té doby, až se zase přijdes pytlem slíbů
před volbami. Naše občanstvo dovede si udělati pak
krátký soud, Jak ty mně, tak já tobě, Ostatnězačíná
mladočešství i u nás mlíti z posledního. Čím dále
tím více šíří se v rolnictvu našem hnatí agrární hlavně
z Vlastějovic, kde je statkářem bratr poslance Práška.
A podceňovati toto hnutí dnes i u vedoucí strany
dávno vyšlo z mody, proto nesmyslné jest podkopá
vatí ai půda pod nohama a připravovati jí agrární
kům ještě štvaním obce proti obcí. Rosume, kam jsi
ae podál?

Ze Stěžer. (Výatavka v hospodyňskéškole).
Dne 7. t. m. uvpořádaná výstava střihů a obleků zbo
tovených v kursu šití školou hbspodyňskou pořádaném,
podala zjevný důkaz, jak mnohému se účastnice kureu
tohoto za tak poměrně krátkou dobu naučily. Veškeré
nakreslené etříby a zlotovené obleky vynikaly bez
vadným, čistým provedením a vkusem; zač těšily 50



-davé účasti četného které hlavad vdobě
odpolední četně výstavka mavětivilo. Oovějěte ne, šo

pořádání kursu takového vp volep ro obovanky i pro ty dámy, které toužily nabýti vldomostí
v šití šatů. Výstavka tato dokázale, še dobr: pověst,
které učitele kursu tohoto, p. H. Kopeckého s Pardu
bio předcházela, nikterak nebyla lichou, ale že cí v
plné míře sesloušíl uznání, jeboš se mu u přílešitosti
t dostalo.

Z Helie. Dne 12. kvétna £. r. o 58.hodině
odpoledne zavítal k nám sa příčinou generální vici
tace ndp. biskup s Chrastě prorásen vdp. kanovníkem
Dr. Janem Soukupem a svým caremonářem dp. Jos.
Novotným. Zástupcové obecních starších se staroston
v čelo vyjeli v kočárech na rozhraní mesi Holicemí a
Bovni svému nejd. vrchnímu Paatýři v ústrety, do
provázení jsouce velice četným banderiem statečných
občanů Holických i Ředických. Když střelbou oznámen
brský příchod nejd. vrchního Pastýře do staroslavného
města Holice, spojily se před městem sbory dobrovol
ných hasičů Holických a Ředických voj. vysloušilců
všecky spolky a společenstva, co jich město Holice
čítá, a ze svaku hudby a přibylých zatím malebných
banderistů bral se imposentní průvod až na hořejší
část náměstí, kdeš u záloženského domu u slávobrány
národními barvami ozdobené, stanul. U alárobrány,
kde přítomna byla celá slavná městská rada se sta
rostou v čele, obecní zastupitelstvo, duchovní hodno
stáří, veškeré úřady s p. t, p. okresním soudcem v čele,

zástupcové všech přifařených obcí, cechů a epolků p.patrona, školní m údež, a veškerými p. učiteli, oslovil
ménem celé farnosti místní duchovní správce nejd.

Vrchního Pastýře. Jménem školní mládeže Holické

promluvila žákyně Bofena Čepské z Holio. Na toodebíral se průvod přes náměstí k farní badově. La
hodný hlahol zvonů prorývaný střelbou dodával slav
nostnímu tomu průvodu milovaného nejd. Vrchního
Pastýře, velkolepého lesku. Neačlslné prápory vlájící
a domů věnci ozdobenýminejen v náměstí ale i v uli
cích dodávali městu zvláštního slavnostního rázu,
Z farní budovy oděn rouchy liturgickými vetupoval
po malé chvílce nejd. Vrchní Pastýř do chrámu Páně
v průvodu duchovenstva sa zpěvuAntiphony „Ecce
sacerdos magnus“ a přišed k hlavnímu Oltáři udělil
věřícím Apoštolské požehnání. Na to vystoupiv na
kazatelnu uchvátil nejd. vrchní pastýř v krásné pro

mluvě srdce všech. Chrám Páně be věřícími tak naplněn, že nemohl poskytnouti místa převeliké části
těcb, kteří toužili slyšetí nejd. Vrchního Pastýře. Po
ardce všech jímající řeči nejd. Vrchního Pastýře ná
aledovala zkonška ze sv. náboženství s veškerou mlá
deší školní, přikteré ndp. biskup nám s mládeší šk.
se obíral. Na to následovalo udělování Svátosti biř
mování, jež přijaloprvního dne S-átoat tu 630 biřmo
vanců a druhého dne 860 biřmovanek. Z duchovních,
kteří slavnost naší poctili, jmenujeme bisk. vikáře a
osob. děkana z Ostřetína, bisk. tajemníka = Rovně, p.
faráře z Bejště a s Chvojna s j. Z civilních hodno
stářů byli přítomni úřednictvo c. k. okr. soudu s c. k.
okr. soudcem v čele, členové městské rady, zástupce
p. t. p. patrona a j, c. k. lesní úřad, c. k. notariat
atd. atd. Vzájemná tato slavnost potěšila všecky a
utkví v milé paměti všech. Odjezd ze Sezemic byl
slavný. Do Ředic provodila Jeho Milost rolnická ban
deria z okolí Sezemic a Ředic. V Ředicíchu slarném
průvodu žáků, učitelů, spolků, kněží katolických m
množství lidu z Ředic, Holic std. uavštívil ndp. bi
akup školu a pak v chrámu Páně konal slavné

Z Nechamicka. Pod tímto záhlavímuve
řejnil p. B. Vančura v Nechanicích v č. 20. „Osvěty
do“ sasláno, v němž praví, že nebylo by bo dů
stojno poušeěti se v polemiku s člověkem, který psal
o něm v Obnově a meze veřejné kritiky překročil
v drzost a vymydlenou lež, Vědomí jeho bezúbonného
Života a svědomité práce, pak pochvalná uznání, jichž
ae mu po čas jeho úředního působení dostalo, jsou
mu prý dostatečnou satisfakcí za útoky rozsnřené vášně
pisatelovy; soudný člověk poměrůzdejších znalý otroří
prý si sám o celé věci úsudek. Jakým prý není, bo
nikdo neučiní. Jednání jeho prý prostě ignoruje. Známo
všoobecně, že pisatelů o tomto pánu muselo býti více.
Známo také, že veškeré články, jak v „Obnově“ tak
i v „Ratibora“ byly psány velice šetrně a uaskrze
pravdivě, Pan Vančura bude věděti přece, že o rů
sných osobách uveřejňojí se různé horší věcí; které
však přece musí býti pravdivy a pro pravdu žo se
lidé nejvíce zlobí. Může se na příklad o někom ua
peati: Stal se členem spolku a prohlašoval, že bade
kandidovati jsko řiditel, Abytsk mohl učiniti, skládal
nějaké zkoušky, při nichi mu pro nedostatečné před
běžné vzdělání bylo připomenuto: „Doufáme, že jich
nepoužijete tam, kde by ve jich vyžadovalo, nýbrž
jen pro svoji zábava“, což učiniti alíbil; poroce vy
stoupil jako kandidát řiditeletví slibiv svýmnádhončím
tačnou odměnu a šťastně propadl. Po té ne vymlouval,
že nekandidoval, nýbrž v poslední době, někdy před
rokem jako kandidát ku kroku tomu byl přinusen,
Dále se může o někom psátí, že nemohl, když do
mahal se svého nynějšího postavení, předlošiti své
Špatné školní vysvědčení a předložilipouze průkas, že
navštěvoval IL třídu gymnasis. Jak s s jakým vý
aledkem, tam nestálo. Jiný se na příklad mobl do
moci svých postavení jen pomocí kdo ví jakou, ale
přece jen svučnou. O někomse může psáti, le ob
držel dobré vysvědčení (pochvalné uznání), dokud

dyl podřízeným úředníkem. Jakmile jím přestal býti,
mstil se bez příčíny ne svém býralém chlobodárci a
učiteli tak, še by mu on pak nemohl vysvědčení po
dobné vydati. O někom se může poáti, še udával
anouymně spolek „Sokol“, když nebyl v něm zvolen
za funkcionáře; dovedl se ale jeho fankcionářůmpod
lotiti, když je potřeboral, aby ho volili za obecního
tajemníka. O někom ne může psáti, še jako úředník
rozeštval celé město. Že nikdy v městě tom nebylo
tolik nesvárů jakoza jeho působení. A to jen proto,
abyse mohlstátiřiditelemdivadla,—Oněkomze

o

může pedti, že při volbě jednoho úředníka, kde do
brodinec okresm rozdával jmenem kandidáta volitelém
stovky, problásil svým přátelám: „Dvě aoci jiš ne
spím v obavě, še přijde Lo na veřejnost, že měl jsemvtomtakérace“ — Oněkomsemůšepsáti,že
chce-li svýšení olužvého, alíbí více dobrodinci 0
kresu. — O někom 6e může psáti: „dokud někobo
potřebaje, dovede se mu podříditi, jakeilo však se
mu někdo stal nepotřebným, dovede se po něm ba
nebně voziti. — O někom mobou |jeho přálelé peáti:
+To nea člověk, to jest ďábel v lidské podobě“ —
U někom se může práti, že dovede dělsti mrzutosti
v rodinách, jak sám jest vzorným manželem a jak si
doma počíná a se snáší, myalí, že nikdo noví. Tukové
věci p. tajemníku přece alyšíváte čacto, víte že bývá
pravdivé, šo se k jednání takovým nepřibírají svědci,
víte že dotyčné osobě přece nemohou býti po chuti,
vypadaji tské jako bozúboné a nelse o ních pouštěti
se v polemiku s pisatelem a přece nejsou to jen
útoky rozuřené vátnéě pisatelovy, ježto lidé poměrů
místoích snalí utvořili si sami o celé věcí úsudek.
Lidé tací bývají nenepravitelní, jinakými je nikdo
neudělá a jednání jejich musí se jednou sprotiviti.
Jejich železné ardce se může utrhnouti, kdyá vidí
kolem sebe klid, Buďte tedy rád, že se o Vás tak
šetrné psalo, aby sa o Vés nemoblo paáti Čakó hůře.
Víte že poplatníci jsou k Vám velice schovivaví aže
by Vám vedlejší placenon fonkci trpěti nemoseli.
Nechte každého na pokoji; hleďte sl svého pěkného
postavení a nikdo sj na Vás uevspomene, aby o Vás
něco psal. Buďte pamětliv pěkného pořekedla: „Co
nechceš, aby ti jiní činili, nečíň ty jim.“ — Neštvete
proti nikomu a nebude štváno proti Vám. — Nic na
světě nezůstane tajno. — Intrikami ae niltdo dlouho
neudrží. — Všeobecné jest dnes mínění: „dostal 00
zaslonžíl a nyní nechť dá pokojl“

Z Nechamie. Ctišnéredakci časopisu „Ob
nova“ v Hradci Králové! Časopis „Obnova“ přinesl
ve svém čísle 17. ze dne 28. dabna 1899 ve stati
„Zvěsti s Východních Čech“ článck pod zállavím
„Z Nechanic“ a poněvadž obsah zprávy té není prav
divý, žádáme ve smyslu $ 19. a 22. tisk. zákona, ab
v nejbližším čísle časopisu „Obnova“ v těchže místec
s pod tíměe záhlavím jakož i tímže písmem aveřej
něna byla tato úřední oprava:

Není pravda, že nynější zastupitelatvo okresní
si přičiněním p. Ant. Teichmana a p. okresního ta
jemníka B. Vančury prodloužilo úřadování ze 3 na
7 roků, neboť stížnost proti volbám v roce 1896 pro
vedeným podalipp. Josef Pázler zo Stěžírek a Josef
Halberatadt z Charbusic, které bylo vyhověno, prove
dená volba částečně změněna, a novou doplněna. Jest
sice pravda, že přirážka okresní stoupla ne 86 pro
cent, to stala se však teprv pro cí rok za tím
účelem, aby se aplatil dluh porstalý následkem toho,
že slevením daně pozemkové po prokázaných škodách
živelních nevybráno na přirážkách okresních tolik, co
předchozími rozpočty bylo preliminováno. Že přiráška
okresní od dob, kdy byl starostou okresním J. 0. p.
Jan hrabě z Harrachů poměrně stoupla, jest přiroze
ný následek toho, že od doby té přijato bylo do aprá
vy okresní 156253km. nových siln.c, že zvýšila ae vy
dání okresní o pravidelné položky: od r. 1891 o ce
stovní paušál obrodním lékařům ročních 873 zl. 67 kr,
od r. 1895 o výslněné p. tajemníku Bybovi ročních
704 sl., od r. 1896 o výlohy vydržování okresní stra
vovny ročních 600—800 zl., o zvýšený náklad na
udržování okresních silnic, e že naproti toma přímá
daň v okrese, která v roce 1888 obnášela 82.400 al.,
klesla následkem nového zákona o dani osobní na
74.700 sl. Není pravda, že toto zastupitelstvo okresní
„nahospodařilo“ dluhů přes 40.000 zi. Passiva okres
ní koncem roku 1898 obnálšejí 36.287 zl. 61 kr.,
v nichž zahrnuta jest nevybraná přirážka okresní
s posledních3 let k dani pozemkové, která následkem
pohrom živelních byla odepsána a kterýžto odpis při
rášek do konce r. 1898 přes 22.000 zl. obnáší. by
tek dluhu 18.000 zl. táhne se od r. 1890 a povstal
stavbou železných mostů u Bohárny v ceně ročně přes
10.000sl. Není pravda,že silnicena Nechanickujeon
v tak žalostném stavu, že rychle po nich jeti nemoš
no, a že se za ně poplatníci muef styděti. Jsou-li
některé tratě, ješ od bývalých zeměpanských úřadů
okresu byly předány, nízko položeny, a od základu
špatně stavěny, a podlehají-li v době abnormální, kdy
ma mnose i erární silnice těško jsou ojísdny, více po
dkození, nelze jich při nepoměrné jich délce nejednou
napraviti, a tím méně nese toho vinu nynější zastu
pitelstvo. K tomu dlužno uvášiti, še okres náš zelez
ničního spojení postrádá, i že silnice našeho okresu,
v němě jest mnoho oddílů velkostatků, dva cukrova
ry, více cihelen, mlýnů a sušáren nea čekanku, nepo
měrně jsou frekventovány. Jest pravda, če cena štěr
ku stoupla, není však pravda, že stoupla kartely, že
stoupla na všech tratích, a není pravda, še stoupla
na cenu dvojnásobnou proti ceně dřívější. Štěrk sa
dává se ve vořejné dražbě a zcela přirozeno, še cena
na některých tratích některý rok stoupne, někde ne

opak zase klesne. Není rovněšpor še štěrk přijímá se blátivý, drobný, z ohledů na udržení přáteletví

a„přímo řečeno z ohledů osobních. Navožené zásobypřijímají se 2 členy okresního výboru, kteří, nevyho
vaje-li podmínkám dražebním, jej nepřijímají, v ně

kterých případech podmiňují příjem jebo přiměřenýmiami. Nenípravda, še diety členů okresního vý

boru jen čímdále vyšší; účtoje-li některý člen, který má pod dozorem více silničních tratí, aneb je mu
přiděleno více komissí neš druhému, více na dietách,

jí to zcela přirozené. Kašdý člen musí účtované poožky osprevedlniti a nepřekročuje výše jejich výši
rozpočtěnou neb dodatečně schválenou. Účty okresní
po řádném jich achrálení okresním sastupitelstvem

předkládají se k rovisi král. Českému zemské účtárně,terá nepřiměřenost účtovaných položek až dosud ne
vytkla; stalo se pouze, že výbor zemský království
Českého ku stížnosti k němu podané rozhodl, de die
ty, které pan Theodor Matějovský účtoval za súčast
nění se chůzí okreaního výbora v letech 1895 a 1896

vobaosu48 zl. nejsouoprávadny, ap. Th.
ský obnos <tep paklednéokraml také vrátí ení

pravda, že orryt výbor uznal, še nenáleší členůmúštovatí ochůse, a še tito podalí
rosbodnutí tomu stížnost k oprávníma uwoudu,

vaníklo jim 90 al. výloh i že na to odhlaso
vali v okresním výboru, aby jim obnos tea okres na
hradil, že p. Theodor Matějovskýse proti tou ohra

dil a stížnost . ppor ten vede-n byl v náhradu
hotových vý vzešlých venkovským členům súčastněním se schůsí okresního výboru, k čemuá sluší po
dotknoutí, še správní soudní dvůr stlžnosti vybověl
a rozhodl, že členůmokreaního výboru náhradu ta
kovou úštovati přísluší, i že títo, ač hájili utižností
právoplatná v té příčině nanesení okresního zastapi
telstva, výlohy jím vzešlé samí zo svého zaplatili a
od usnesení se okresního výbora upustili. Jest prav
do, že p. Theodor Matějovský ze stížnosti nevychází,
není pravdu však. že jimi bájízájem okresu, neboť
stížností jeho vyššími úřady spravialabývají zamít
nuty. Jest prevda, še členové okresního zastupitelstva
schůze na den 10. dubna t. r. položené se nezúčast
nili, není ale pravda, še nesáčastnili se též echůze
ne den 24. dubna t. r. přeložené; ochůsi této obco
valo = fongajících 16 členů 18, celý pořádek jednání
řádně vyřízen, účty okreaní za rok 1808 uchváleny,
a král. Českémuzemské účtárně k revisi předloženy.
Není pravda, že p. tajemník Ynnčara působil na sté

dovatele, aby stížnostNv volbám okresním odvolsli,© že, aby so p. Th. Matéjovskémupomstil, protí né

ma ve příčině nových voleb okresního výbora sgituje.P. Josef Pásler problašuje, že sepanem Halberštadtem
stíšnest zcela o své vůli vzali spět, kčemuž vedla
je ta okolnost, že nynější okresní zastupitelstvo ve
veřejnosti jest tupeno, a s nehovpodářetví neopráv
něně obviňováno. Konečněnpravuje výbor okresní cel
kový refarát „Obnovy“ v předu uvedený v tou smysl,

že „i jním okreením nehospodaří jednotlivec, nýbržcelá korporace okresní, še rozpočet i účty okresní
bývají kašdoročněpo jich sestavení výborem okresním
ne dobn 14 dní vefejně vyloženy, že o tom dává se
věděti vyhláškami všem obcím zaslanými, aby do nich:
kašdý poplatník mohl nablédnonti, že pak bývají řád
ně zkoumány s še po schválení jich okresním zastu

perem, semskémavýboruk revisi se předkládají.tedy každému o řádném hospodaření jměním okres
ním se přesvědčovati. Z výboru okresního v Necha
nicích, dne8. krětna 1899. Okresní starosta: Franti
šek Bednář.

Ze Rezemie, V moravských listech jsem se
dočetl, že obce na Prostějovsku žádají nejd. knížete
arcibiskupa olomouckého, aby vědy za fadulet udílel
ov. biřmování v Prostějově, v přirozeném to středisku
okresu, aby biřmovancí ajejich kmotři nemouailivážiti

nepříliš dalekou, ale přece es obtíšnou a dosti nákladnou cestu do Olomouce. Nášnejd. královéhradecký
biskop koná únavné generální visitace a udílí urátost
biřmování každoročně i v téch nejmenších farnostech,
aby jednak poznal a v katolické víře utvrdil mílé své
diécesany, jednak aby biřmovancům a jejich kmotrům
ušetřil vzdálené a nákladné cesty do KrálovéHradce,
spojené též a velikou strátou času. Při generálních
visitacích a udílení sv. biřmování mají zcela přirozeně
větší výdělek a zisk téš místní a okolní obchodníci,
knihař:, řezníci, pekaři, hostinští a ve spojení u nimi
stojící živnostníci, dále krejčí, obuvníci, slatníci, ho

dinaři, knihkupci atd. a přece napadán bývá biskuphradecký neurvale, kdykoli do toho neb onoho místa

savítati má, ačkoli místa tato = příchodu nejdůstojnějšího biskupa nikdy škody memivají, nýbrž naopak
snačaý pros duševní i hmotný. Také v našem
městě, kde duchovenstvo žije v stálé nejlepší shodě
a ostatním občanstvam, vysk se obryklí štráči a
hanobitelé, ač jimhradecký iekup nikdy ani v tom
nejmenším neublížil, ač jej ani neviděli a ač jejich
potupy, hany a podeaříváníani nejmenší oprávněnosti
neměly. Že hradecký biakup není Němcema nepřítelem
českého lidu, ale naopak še je tím nejlepším Cechem,
že není výbojným tyranem ale Jaskavým a dobroar
dečným i zbožným Vrchním Pastýřem svého katolického

lidu, o tom se mohl přeospřesvědčitiksždý na vlastní
oči. Naše „osvícené a extrasvobodomyslné“ obecní za
stupitelstvo prý sice v uásraky a čáry nevěří, ale vůči
svému biskupovi nemá přecedobré svědomí, věří svo

bodomyslným výšpleché z Pardubic — a proto se
PB i9s u ndp. biskupa schovalo. Pan náměstekk Blahouš, (starosty již dvě leta nemáme) ve
atředu odpoledne (10. května) omobné dostavil se na
farua dp. farářisdělil,še s městskouradouJ. B.M.
jménem města přivílé; ale pakne lekl těch čertů a

satanášů, které malaje P. T.obeoenstru pardubickýJuklíček, a ačkoli je starostou sesemi Sokola,
dal se statečněna útěkjiš v k. Vsobotu tele

graficky doSezemic il, že za příčinou chura
vosti „jakési své příbuzné“ nemůše se k uvítání do
stavit. Tím sešlo = veškerého uvítání nemalým ss
přičiněním p.Fr. Velinského, hostinakého. To jsou tí
papíroví h vé naší doby! Bojí 60 „svobodomyal
ného“ Juklíčka a nevěreckých socialistů. Tak se vy
snamena! statečný p. náměstek Blahonš, sláva mu,
trubte mu! VWměstě panovalo nad jednámím

půlpůlmistra a měst. rady jednak. veliké zoshořkení,
jednak smích. Kolovaly namnoze šťavnaté vlipy, kde
všude byli naši vezdy stateční, múdří aopatrní otcové
města za příjezdu mejdp. biskupa echováni. — Za to
všechna čest našemu u rolnictvu všech
řených obcí a to Cboče, Koloděj; Veské, Lukovny,
Kladiny,. a Počápal,které bez básně včet
ném banderiu přijelo jiš do Ředic ke kostelu vítat
J. B. M., kdež jménem všech uvil Jaroslav
Pánek, rolník =Chočetakto: Vaše Biskupská Milosti|
Slovy p mi ale ze srdce jdoucími vítám Vás, nej
důstojnější VrchníPastýři dj, jménemrolnictva veš

kerých obcí farnosti Sezemické. Jako aš na poparnvýminky veškeré rolnictro, oslý venkov chová k Vaší
Biskupaké Milosti neobmezenouúctu a dětinnon lásku,
rovaěš i v erdcí rolníků v našem Polabí
hije vřeleardce láskouk Vám, statečný vrchní Pa
stýři náš, který jako druhdy veliký apoštol národů
av. Pavel neohrošeně rossé a utvrzujete v lidu
sobě Bobem svěřeném ty vznešené pravdy Bošského

našeho e. Ujišťajeme Vaši B. Milost slavně, še
velečianákoVrokníko Pastýře svého ovočkami nesta



Původní Singerovy šicí stroje

velikostech.

Hledá
1 pro každé domácí šití. /

ŠicístrojeSingerCo. těší se světovépověstípro polenůů
s vkladem

1 od 3.000 do 0000 :1
pro zcela nový patento
vanýstroj, hodícíse pro
veškeré chemické Lo
várny, .cakróvary, pivo
vary, nemocnice, soudn
budovy, hotely, jakož iP

Dekorační malit a pozlacovač

JAN BARTA
vBychnověn. Kn.

| Staré náměstí čís. 73.
doporučuje se P. T. duchovenatvu a pa

tronátním úředům

MÉpro malby ohrámů a po
4 zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podoblzen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se-ručÍ.
Osmy co nejmírnějíí. 369

Plány na malby kostelů vypracují na
. požádání ve všech alozích: s přilože

nými rozpočty.

Unicum Annenskéslat. lázněvBělohraděpošt.,telegraf. a železniční stanice
baiaona trvá Založeny 1885.

od,8.až.do proti dně, ——Skvělé—

U láznívystavenrheumatismu, us,nový velký hotel,

v lázníchnověpřista- rheum. ischias. Ď
vena rostaurace.

C<OAOOGOOGOO+

Dlabačovy

české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 [kr., 60 kr,

L.omnické suchary
1 kg 80 kr., 1— zl., 1:20 zl.

Císařské suchary
1 kg 150 zl.

Čajové zákusky
t kg 150 zl., 1:80 zl., 210 zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
. 1 kg 250 zl.

. Velkývýběr emkrovinek na vánoční
stromek krabice 1"—zl až 4'50 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, enkrovinek ku bo
stinám a pod.
Poštovní sásilky 2krát denně od 5 al. počínaje

franko stanice. Zasílá

Karel Dlabač, Jičín, Čechy.

| VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a etříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(ev.-Janaké náměstí č. 77)

doporučuje ct. obecenstvu svůj hojně zásobený
uklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné etolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a badíčky
různých druhů se zárakou 1—3 roků za ceny

levnější než všade jinde.

Veškeré zboží Jest úředné zkoušeno a značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizojí.

Vše za levné otny.
Staré skvosty se koupojí u vyměnňují.

ALICIICOKCCI ICI

pro větší soukromé byty.
ocha do Nabídkypod chiffrou

učení J. H. čo administrace
„Obnovy.*

hospodyni

z řádné rodiny

přijme J. Kleslleb,
závod pozlacovačský pro
chrámové práce a výrobu

rámců v Hradci Kr.

čenímidokázati může,Jest
úplně zdravá. ale „nedo

* olýchá“, na plat věnk ne
bledí. Ct. nab. pod ndre
eou Jindřicha Procház=
ková, Ostrahová ul. č.29.

Praba III.

vysazování | stromy ovocné
vysoké i kraky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné, |

konifery, divoké stromy
pro stromořadí, pláňata ard
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. —| Výborné
zboží. Paucný cenník zdarma

vše V, Vacek, neb kuchařku do menšídomácnosti se nabízí starší
„ závod spořádanó dívka, která se
školkářeký | učila vařiti v klášterské

„| kochyni n dpp.Křížovníků

v Pamět v Praze e která.po něko-|
, lik roků na faře i jinde

u Chlumce podobné místo zectávala,
nabízí pro zimat a. jarní | což vše pěknými vysvěd

: NM

oSfozentin Králi
Novinka!

čistěvíněná fáthal | pravé čistokrevné
v barvě temno- „anglickéberanovité králíky

hnědě.
| 7 měsícůat., 10 zl.

Vřele doporučitelnélát- ó m atoů at.,Bárek 8 a
ka na obleky.

Metr zi. 380. W- prodáON
Naúplnýoblekatocm:| | Frant Mechač,

Zl. 11*75. "kaplan ve Zlebech.
Vzorek této látky, ja

kož i bohatý vyběr mo
derních drabůna obleky,
syrchníky, jen zaručené
jakosti a v míných ce

o.
Křestní listy

h žádání k na

hlédnutíanko. ználon. „9 uffo

Prvníčeskýzasýl,zárod 40 bově.19 by.. nabizi

Ed. Doskočila | | pyskknihtskérna.“
v Chocni.

O
w i- . “ .Josef Krejčíkv Praze;

umělecký závod sochařský a řezbářský
Pieárna a dílny na Letné, č, 612.-VIL

Sklad. Eliščina třída č. 24.
doporučujeubo

acéchvalněsnámé: Bochy, oltáře, křížové cesty,
jesle, Božíhroby, kříže, kazatelny, zpovnice, křilteřny, konsoly,svlcny,, lustry, pultyald. dle slohu kostel 205:

Renovace starých oltářů -8 kostelnio.
Zařizeni. ..

Původní nákre.z, cenníky a rozpočty bezplatně
franko. .

1.

(OD

——
Letní

BYT
aneb na celý

rok jest

k pronajmutí.
Sestává ze třech
pokojů kacbynla

velké zabrad
b.fzko lesa na No

"vém Hradci Křál.
č. 59,Bližší sdělí
psnl Marie Yao
kova číslo 27. ve
Střebši p. Hradoo

Králové.

Nejstarší český renomovaný velkozavod.v

C.ak.dtorníW dodavatel

v Jabloném n. Orlicí,
č, d. 86 v Čechách

odporočuje:
Mešní roucha, plu

vlály,dalmatiky, véla,

nebesa,prapory školní | spolkové, korou
hve, koberce ollářní,
příkrovy, alby, roche
ty, monstrance, kalí
chy, pacifikaly, cíboře,
svícny, lampy oltářní,
kaditelnice. kropenky

kostelní lustry, techn.,
pracov. křížové cesty a

oltářní obrasy od nejlepě.
; akad. mistrů atd. atd. vyni
kající svou nejekosnější úpravou
dle církevních předpisů, hodnotou.
trvanlivostí © velm mírnými ce

ami. ,
Důkazem solidnosti a poctí

vébo obslubování jest mnoho tl
síc čestných doporučovacích uzná
ní s trvání závodu od r. 1810

Žádelte Hustr. cenníky,
rezpočty, vzory a
předměty k výbě
pu iranko.

Monetrance románská (nádherná) Adresa
bronzová,calá v obni alacená 160— Pro dopisy vždy
178 zL, celá « ryzíbo stříbratěšká doslovně úplná

v ohni zlacená 6du zl.

ČESVCS
-= Právě vyšla=
"Theoreticko-praktioká

Rukověť

chorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro
kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele

církevního zpěvu.
Sestavil

Dobroslav Orel,
vlcerektor bisk. studest. semináře, učitel církevního zpěvu

na bohoal. učílišti © Hradci Králové.

Stran 250 velké 8%—Cena výtisku brožova
ného 1 zl. 50 kr., vázaného v ozdobné oeloplá

těné vazbě 1 zl. 80 kr., poštou o 10 kr.více.
Kniha první toho drabu vydevá v mateřštině

naší německé učebnice, na něž dosud odkázání jsme
byli, v mnohém ohleda předěl. V době, kdy utěšeně
vzmahá ne chrályhodná snaha po přesnosti ritu bo
hoslužebného, bude zajisté všeobecně vítána kniha,
která v české řeči uvádí nás v krásy přesného cír
kevního zpěrn, chorálu gregorianského. raktická část
přináší přesné nápěvy spěva z misálu s rituálu, gra
doálu, pontifikálo, vesperálu a kantorina marně v ji
ných příročkách hledané, jako při pohřbech, různých
evšceních,při gener. kanonické visitací, (Ecce
sacerdos), prolitanie ke Všem Svatým, nově pos.
sborem obřadů povolenou litanii k nejsv. rdol

Páněa j. četné pochvalnékritiky s 85 odborafků:fed. Nešvery, Z-linky, P. Albana Ó.S. B. a j.

Vzhledem k množetví překrásné notové sazby, četných
illastrací etarého notopisu je cena velice mírná.

Objednávky obratem pošty ochotně vyřídí

Biskupská knihtiskárna
v lradci Králové, Adalbertinum.Z „S



| >Založeno1843.S
JAN KALIS,

* hodinář a slatník

v Rychnově nad Kněžnou
doporačaje

avůj hojně sásobený sklad zlatého a
boží, hodi adlevý ka U

Pe pre pribteníTéžnasplátky.

PE, Volodůstojnámu OUChOvORSÍTI

doporačají :

K ÁVU Monado-Liberilvelkozrnou jemné a dobré
choti

B kl. balíček pražená | 21.8-50,
B kl. balíček nepražená 2i. 7-50

franko obal a franko každou stanici rak.-uher.
říte, vždy úplně Čerstvě pražená a zeračeně

všech přísad prostá.

Zvláště pozorna činím veled. dachovenstvo. že
budu na farní úřad z každé 5 kl. zásllky
odváděti 3 proc. nu zhotovení vyhořelého
chrámu Páně sv. Prokopa ve Vamberku.
Kaddá zásilka bade od farního úřadu potvrzena.

U velectěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARÁSEK,
VAMBERK, král. České.

Chrudimská spořitelna
přijímá a zůrokuje vklady v každé výši

- aE, o
počínaje nejbližším 1. a 16. dnem dotyčného měsfce.

Důchodkovou daň £ úroků platí epořitelna sama
ze svého bere srážky vkladatelům.

Zápůjčky hypoteční, zálohy na cenné papíry,
-eskont amének, jakož ivšechny ostatní záležitosti spa
dající do působnosti peněžních ústavů vyřizují se
v době nejkratší za podmínek nejvýhodnějších.

Účet poštovní spořitelny č. 8+8,v64. Telefon č. 12.
Vklady koncem roku 1898. „ zl. 5,224,018'98
Zápůjčky hypoteční roku 1898.. „ —,4,411.428*30
Raservní fond (vlastní jmění spořitelny), © 291.928*41

Z výboru chrudimské spořitelny.
V CHRUDIMI, dno 1. února 1899.

JUDr. Jos. Sýkora, Jenet Klímeš,
ředitel kanceláře. purkmistr, co předseda.

0

„b | soukeník

J dl Horák, vRychnovéz.K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
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.

Té na spláky boz zvýšení con!

DOMY
a sice č. 137. na Velkém náměstí právova
rečný o 2. poschodí a dům č. 244. v Ko
menského třídě o 2. poschodí se zahrád

k doptání u firmy

JAN HUTLA,
první česká torhrna na zboží uzomářskéa vývozšunek

w Hradci Králové.

———,,
Právě dokončenv tisku

= celý
PRUVOD

VARHAN
k Nápěvům „Oltáře'

vydáním

sešitu HEHE.
Bešit JII. obsabuje vedle dokončení

litanií a příslušných k nim částí průvod
chorální stálých částí při zpívané mši
av, slavné a zádušní (Kyrie, Gloria, Creda
atd.) — Stojí 1 zl. poštou 105 zl.

Sešity I., II. a III. zbrožovány v jedno
stojí 2 zl 60 kr., poštou2 zl. 75 kr. Do
stati lze i celý Průvod varhan v dů
kladné vazbě (kůže a plátno) se zla

cením na přední desce za 8 zl. 20 kr.,poštou 3 zl. 40 kr.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

1909.Starý závod.

Promalieké vadan
Antonina Mólzra vedením Synů

w Floře IKutné.
Dlouholetá zkušenost nebytá v zahraničních zá

vodech umožňuje nám atavěti stroje nejdokonalejší
Ozev tonů jest precizní, žádné předznění a okamžité
uzavření. Nejrychlejší hra a trilkorání i u těžko ozý
vajících ee rejstříků, jako u pian a anglickou mecha
nikou. Hmat pružný a lehký, stejný u 1. man. i 3.
man. atroje. Poslední stavba pneumatických var
ham Domažlice, Staňkov v Čechách. Počasí neb vlh
kost kostela bez vliva nu stroj. Nejnovější intonace.

Opravy a stavby všech soustav se přijímají.
O přízeň prosí

Ant. Mělzra synové.
OPOP YAP DPP WPA

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

“ rolkerých potřeb umění cfrkovního; též zhbotovoje sochy světeů ze dřeva i x kamene. — Starší
práel, uměleckou cena mající, bedlivě opravuje,
pozlacoje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. 8 úctou veškerou
Antonin Sucharda.ro DD

Kostelní

koberce
vázané, celovlněné v nádher
ných, naprosto stálých bar
vách, trvanlivosti téměř ne

| obmezené, různých vzorů a Ve
likostí vyrábí firma

A, Gergoh a synové
továrna na koberce

v Josefově.

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.Gognac
z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po

(0 nac 1 al.75kr. :7

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakost! přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, Který se z uherských továren i
litr po 80 až t zl. ve velkémprodává ado Prabý
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť r litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
z appsrátu teče, 1 zl. 50 kr. (3

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys, Mýtó
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 nejméně25 litrů sleva 15pros

cent.

ddnaní znám: Kotva.

LINIMENT. CAPSICI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborně, bolest! utišující natirání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádejvždyjenvpůvodníchláhvíchenašíoohrannou
známkou „kotvou“ z Richtrovy lékárny. P=—==
Buď opatrmý a přijmi jen láhve € touto 9M
ochrannou známkou za původní přípravku. A

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze, jh

Založeno r. 1860,

Velectěnému duchovenstvu
doporučoje .

Karel Zavadil,
zlatník apasířvChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a střibřené zaš seruč
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možnotéž ve lhůtách. Opravy,
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou Be již svěcené ge styrsením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučnje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monetrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelení
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, echránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.

aakocke edice

i

FXumpolecká
sukna a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové na zimníky a
haveloky z čisté ověl vlny v levných

cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpololi.

Vzorky k nahlédnutí franko.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEKKNEPR
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

daného

Bu" pérovky a žíněnky, "D8
spony a záslony do oken, bladké i zdrhované dle

frane. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.



První královéhradecká velkovýroba nábytku
Hradec Králové. LADISLAV KNYPL. | "S pošižínímano-880010 —e

Společná cihelna
“ ve Svobodných Dvorech u Hradog Král. "Epro pány a dámy m

nabízí v cenách solidních a jakostech nejlepších
veškeré své do oboru cihlářského spadající výrobky doporačuje ,

o uznanénejlepšíjakostipřinejlevnějšíchcenách.Zvlášť © ————ku jarní saisoně
upozorňujena svótrativodní trubky všech == .
rozměrů, dílo na patentní falcové taše > ,
(nejlevnější,nejáhlednějšía nejosvědčenějšíkrytina),na Stanislav J irásek, |

o svélisovanécihly,dlážky,patentní Hónlovykle- o speci elní obchod klatovským prádlem
novky (na rovná klenutí) afd.

Hradec Králové, Velké náměstí čís. 190.

Pro P. T. veldůst. duchovenstvo:

. Umělecký ústav
pro sochařství, řezbářství a vnitřní zařízení chrámové

Antonína Kindermann-Amlera
na Smíchově Karlova ulice číslo 182

doporučuje P. T. veledustoj duchovenstvu
Oltáře, kazatelny, Boží hroby, zpovědnice, křtitelny, ke
stelní lavice, klekátka, podalavce, konsole, baldachya »

ultiky, kanon. tabulky, svícny, a svítilny. —Sochy, ke
ové cesty, jesle, Boži Těla, kříže se Spasltelem ze

dřeva i kam. masy. Olláře skládací pro slavnost Božího
Těla s obrazem žehnajícíhoKrista na plátně malovaným

SRP"od zi. 100-- výše. "JE
So:ha P. Marie Lourdské dle franc. modellu 125 cm vys. jemné po
lychromovaná a zlacená 40 zl., ve zvláště jemném bohaté slaceném

brokátovém provedení 60 zl.
Restaurovaní, předělání, nová polychromle a zlacení starých oltářů
a kazatelen přesně v původním slohu. — Rozpočty, barevné ná
kresy, sklszy, fotografie a vzorky zašlou se na požádání franko (/
na požádání. —Cesty k bližšíma dohodnutí, a shlédnutí místa kus *=

nají se bez náhrady.

K stavební saisoně,

Lesní inspekce v Týništi n. Orl. klade ci
za čest oznámiti, še v lomé ne Dřížnách u Vo
jenic vědy v zásobě nalezají ze

plotny římsové, chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

v Týništi m.Orlicí v Častalo

:

Jakost a způsobilost pro technickou po
třebu ploten sjištěna zkouškami při c. k. te
chnologickém museu ve Vídni, při ©. k. ata.
vebních úřadech státních a ušívá se materiélu
našeho u drah a a slavných okresních a obec
ních rastapitelstev.

Plotoy neobvykléh) trara boďteš u lesní
inepekce neb u »právy lomu v Uhřiňovicích p.
Častolovice za účelem včasného dodání laskavě
předem objednány.

Ceaníky ploten hrubých i pravenýchjakož

da schodů, obrab chodníkovýchnapožádáníúme.

Lesní inspekce v Týništi 1, Órl

Ukázky z četvých poděkovacích přípisů:
Panu Aateninu Kindermann-Amlerovi v Praze.
Jest nám milým potěšením potvrditi Vám tímto veřejně, že oltáře Panny Marie a sv. Josefa, oba ve sloha

čistě gothickém, kteréž pro náš chrám Páné ve Vašem ústavu jsme objednalí a tyto Vámi dodány byly, nás překva

0 m co do provedení, tak i co do ceny. Práce umělecké a cena mírná tak, še ústav Váš » dobrým svédomímémr co nejvřeleji doporučiti můžeme. Děkujíce Vám tímtc ješte jedenkráte, přejeme Vašemu podniku mnoho
zdaru, a značíme se v plné úctě J. Fiala, stavitel Leopold Mazně, probošt.

Poděbradech, dne 25. února 1899.
Nížepodepsaný usvědčuje tímto, že pau Ant. Kiodermann-Amler nový, a něhe pro děkanský chrám Páně

v Blaném objednaný, pPtbický oltář sv. Vavfimce k úplné spokojenosti shotovil, a jej umělecky, jskož i sa cenu veice mírnou provedl. Ž té příčiny doporoučí nížepodepsaný jmenovaný závod co nejvřeleji.
V Slaném, 5. listopadu 1898. Msgr. Josef KKandler, kn. aro. vikář a děkan.
Při obnově filislního chrámu Páně ve Slavošově letos prováděné, svěřeno bylo panem inženýrem Fr. Doub

kem a Čechtic dodání nového oltáře se vším příslušenstvím, nové kazatelny A opravení sta ch oltářních obrazců
ct. Vaší firmě. — Dodávka v čas stanovený stala se, vše velmi krásně, slohově, jednoduše, však vkusné provedeno,

tak že podepsaná duchovní správa cítí se povinna der Vám vzdáti, jsouc ochotna firmu Vaši co nejeřel vědy doporašlti s nejlepším svědomím, což také pří každé příležitosti učiní.
Farni úřad Pertoltice, pp. Zbraslavice,4. listopadu1898. V. Šatránok, faráf.

- 7 o ———————————————
VR VVAUSAE || n | Slatinnélázně

GAGAGACAJ:; vhodJísdy
| se VELICHOVKY sm:

Jaroměř. od15.května

5ŽN k4C ahp
Jan Stoupa v Praze, © 7hod.zVídně

m t p z j S král.České.| 4 hod. z Prahy. | 4 bod.s Brna. do15, ří4% 3 , . -13 -3
. Z Václavské náměstí číslo 39. o Velicevydatnáložiskarašelinová,analysovanépanemdvornímradouprofees remNO,ot sol veodántajnémudoohoromru(S | KAOEA donatistonho ao ink ae

Í jsolidnější jtevněj v , koupelí. podnebí, rozkodná poloha upro: * a rabízí v nejsolidnějšímprovedenís cenáchnejlevnějších pltnou rodou i koupal Velkeré DO prětení P nel „u odk: oloh : uproMed dr. V. Sperber, jišmích v slatinných láamích VelichovkáchvČechách.

Velichovská láseňská společnost.
va

A50)

Železný nábytek,
matrace žípěné, £ jemné dřevité vlny neb moř. řasy, matrace párové I drátěné.

85)

na PAS

Ú VOa LL Z E
“ Přikrývkyflanelové,ze srstí velbloudívaichované, v |

R 7. „P Erny proírané pw || 900000000000006000000000990
A uně všech druhů,veškeré potřeby ové, koberce do j<EE , , - 

5, ložnic,jídelen,salonů,voskov.parketovékoberce, = O eškeré. původní šicí stroje ©
+ pravéanglickéinolleum, p

MEGA| záclony krajkové i látkové, slory, draperie, konsole, závě VaV . ,

s " dooken, " 8 pro domácnost a živnostníky
PESM| elegantní židle, křesla, houpací lenošky, klehátka, A sárukou, též na splá

W jskoři všectennábytek z ohýbaného dřeva. we= dodává pod 6 letou “ plátky
P Podrobnáobráskovécenníkysdarmaafranko. 5:| | LALbexrt Ev. Sftourač „A

92| Úplné zařízení dobročinných ústavů. Úplné zařízení v . ©
a bytůsoukromýh. B Ó -ve Svitaveoch.

© EVEVE VS | © | Cemfkysame. Oestajícíse přijímajína rtálýplats naprorišlAHO GDE CYGW| 2560 (G5GWYESEOA i E ATANANAk 6 OO000000000G000000

u
Majiter a vydavatel Politické družstvo tiskové vIirudci Krůlová. — Zodp. redaktor Frant. tábi — Tiskembisk. knihitskárny v HradciKrálové,
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",B-BBÍDK A.
slu Kna idylky. Vysocký.

„Bylo to věru ku podivu,co všeckotěchně
kolik.úsměvů jarního slunce způsobilo. Po za
mláených a dobrým deštěm urousaných dnech
vyskočilo tak náble, tek půvabně, že všecka pří
roda zdívena a jako poděšení otevírala rázem ro
zespálé své oči. Všude cítiti bylo rychlejší bušení
jejlčh:tepén naplněných novou, bujnou životní
silod.
-Na zahnědlých trávalcích vystrčily maličké
běloačké hlavičky sedmikrásky, nlnými zažloutlými
ústy“ pijíce vlshé paprsky u zelené špendlikovité
vlésky travim prodíraly se z podsuchého, dohní
„vajtého listí,

« Všude bylo cítiti dech jara, Od těch vrobčíků,
křičitích v korunách ozlacených větví ještě holých
toppíů. až do těch koš'láčků válících se a rvoucích
se na výsluní zastrčených koretů předměstí.

Ani professor Kalcus neubránil se tém jasným
úsmévům jara. Citil, jakoby jeho nitro nějak
omlád'o a všecka ta mrzutost stařeckéhu, opuště
ného života jakoby se lámala, rozplývala a vypa
favalu. Tak ho to táhlo ven, že opustil i oby
čejnou hodinkovou stestu svon na sedřelém, pro
ležetém divané, jen aby stopil se již do hřejícího,
vůtií čerstvé hlíny prosyceného vzduchu.

:"Dlouhá, sbrbená jeho postava v hnědém
slyncém prorudlém kabátě zná va byla kde komu
v celém městě. Hlodce oholený obličej jeho usmí
val. se. brázdami vrásek, sotval vkročil na ulici,
na:vše strany kývaje na pozdravy mladých i sta
rýcby kteří měli rádi tohoto starého pána, ne že
by je byl upoutal nějskou obzvláštní přívětivostí,
ale“že-tážil tak mezinimi...

" -Dén co den v pravidelnou hodinu viděli ho
výcíkizeti z domůř, den co den kráčíval touže ce
stou, opíraje se nebo poklepávaje tenkou hůlčičkou

kolem Sivě, a : |»Služebníke,. rovaoval ho silný, zdravý

ms“ vě, zvou bolí pstřně některýz rolníků, ;+pam:profejšor ráčil si dnes pospíšiti«,
| oMauste,- maucta«, děkovol usmívaje se, když

taystysjčko- človýku.oedán.
„1„Však už jsme se na ně načekali, no zdrávi

V 841
r Děoji, děkuji«.. Bylo něco tak srdečného

v-oabto-slovech:,že p. profesor byl Jako okou
zléta, "A':to- vše — to Muničko! Zdálo se mu jako
ví, tek- lahodné, čisté, hřející, Celým tělem pro
sftfbóvalo jeho tepl.. Zrovna jako víno, jako to
mléko starců, jak Fíkávali ve vinárně, do níž cho
díval občas. Ale trochu silné bylo přece to mléko.
Cifil, jak mu noby umdlévají, když octnul se
v parku, v zadní části jeho, zde bylo kousek le
sičko,"v němž tměly se svorky a jako skotačivé
divky rozběhly se bílé břízy.

-1 Tenhle koutek býval mu nejmilejším, Bylo
tw'ték ticho jako v kostele, jen divokánezbednice
vevějka přeběhla po omšené větví, shazujíc kou
sky mechu nebo šupiny rozkousaných šišek. Tu
přaseděl celé hodiny na zčernalé, hrubě sbité la
vicí dívaje se do pronikávající modré oblohy
nebo do drobných stránek svých novin, nerušen
ve svém snění i ve svém čtení.

„; dnes usednul na svoji lavičku. Potřeboval
tobo, nohy: se mu chvěly a v těle cítil únavu ja

- kdbý vykonal cestu milovou.
5. sbštáří je 'stáří« vzdychnul otíraje si šátkem

zpocené' čelo braň se mu, j k chceš, ono je sil.
nějiď, ono tě porazl«.

, — Zamyšlenjzableděl sedo spletí větví a pak zrak
jehé zamížáný 4 těkající KTGožslse dolů po bí
lýčh: (člech. bříz až zastavil se náhle na jednommé
4. „Pen profesor vyskočil. Na sněžné kůře vy

rým. bylo veliké písmeno: M. Byl ještě čerstvý
těm-řez -do měkkého těla stromu, kolem stékala
jem šťáva“ v- drobounkých kapkách padajíc na
tašgoddzemi
Ci "Půlsed da to -pobouřil pana profesora. Ty

řezy ve itromě, který tak miloval a které všecky

Mp pužktk hrýděon své-ptíkládal, zdíly se mučhhá brýtátním, Bolely ho jakoby byly vtisknuty
vě Wlástolnájeho těle a ta. jasná šťáva jakoby bylačern jeho-krví...
11+Neš pabouření (o trvalo jenom chvilku. Před

dushovním zrakem jeho objevil se rázem dávno
zdpádlý“ obraz. Vidět se přel podobnou břízou
me3Mrsji temného ftsa s nožíkem v race, vryvu

ně sdo“GALkbry stejté písmeno: M. Achjakdiřstetóntit" již1 Pag“professor počítal. Ano bylo
te W,už Eeyřicetlet Právě v tento čas v tu
dobu,kdy -s probouzející se přírodou probouzí se
iniladé sedoaa kdy s písníslavíkazapadáv nitro
ingládká.:plaoří.lésky. — to bylo. Po dlouhém strá
dámlůecteuš'se u cíle své tužby, slal se professo
read: Bylo Co © ma'ém městě středních Čech, kam

h -byb'pli 'odvěhy a naděje v budoucnost.
úrdřé byl kvoboden, otvlraly se mu brány všech

společnostíi Branky všech srdcí, zvláště těch,
které nebyly ještě obsazeny, branky všech srdcí

dívčích, o

Žádná však neudělala na něho hlubšího
dojmu až na jednu, jejíž jméno počínalo právě
touto písmenou M.

Dnes musil se tomu usmáti, vzpomínaje, jak
sledoval všecky její kroky, jak zachycoval letné
jeji pobledy, žárlivý na každé slovo, kleré pro
mluvila s jiným, na každý jasnější ton jejího
smíchu, kterým přijímala poklony ji doprováze
jících maloměstských dandyů a při všem tom ne
smělý jako dítě, aby ji sám oslovil, sby ji sám
provázel.

Trvalo to dlouho, celý rok to trvalo, než
se spolu setkali sami, než octnuli se sobě tváří
v tvář s rozbouřenými nitry, s chvějícími se rty,
Hle! jak snadné to bylo dorozuměti se. Neřekli
si ani slova a přece cítili oba v tom okamžiku,
kdy dotkly se jejich ruce, že jsou svoji, že jsou
si drahými. Jediný pohled vysvětlil všecko.

Pak nastala ta sladká doba rozkvetající lásky
prosycená vůní úsměvů a vzpomínek, Vidívali se
málo, vždycky jen tak úkradkem, ale i to jim do
stačilo úplně.

Jak rád by byl předstoupil tehdy před její
rodiče a řekl o ní. A přece nemohl — nebylo to
možn;. Mohl se dívati jen z dáli na tu zlatou
číši tichého, útulného štěstí, ale přiložiti ji ke
rtům nebylo lze.

Nebyl svým pánem, nebyl pánem svého jed
nání. Všecka rodina čekala na něho, rodiče, kteří
se pro něho utáhli a sourozenci, kteří pro něho
byli odstrčení. Na ně především pamatovati musil,
jim především se obětovati musil, V prvním opo
jení lásky slíbila mu, že bude čekati, že ho ne
přestane milavati, byť to bylo sebe déle, Byl spo
kojen tímto slibem zpečeténým dlouhým polibkem,
ale jak málo znal srdce ženy.

Poměry zavedly ho na ústav jiný na konci
Čech. Psali si, sle dopisy přicházely stále řidčeji
až konečně přestaly na dobro. A to bylo právě
v tu dobu, kdy mobl uskutečniti své sny mládí.
Rozběhl se k ní, než na cestě dozvěděl se, že
přicházípoedě...

Vrátil se zdrcený, bez chutí k dálšímu ži
vo'u, o němž věděl, že bude pouhým živořením,
soumrakem bez naděje a tmou bolestnýth vzpo
'mínek.

Ovšem uvykl si pak, leta otřeja hrany ne
pokoje a ulamala ostří bolů. Ale vice nicí

A tak po dlouhé, síly vyčerpávající službě
octnul se sám a sám jako shrbený, v hrob se klo
nící pengsista,

Penu professoru pří těch vzpomínkách za
mžely se jaksi brejle. Sundal je a otíraje je kou
skem měkké kůže, zadíval se na to vyryté pí
smeno M, a pak korunami stromů vzhůru k mo
dréobloze...

Slunce zacházelo do temného pozadí, Vstal
a volným, podlomeným krokem vracel se k městu.

Usmívavý obličej jeho stažen byl v tichý žal.
Hlouběji než v bílou břízu bylo vryto v srdce to

Zvěsti z východních Čech.
Ze Starých Ohnišťan. Bývalanašeosa

da vždy klidnou, jen hvizdnutí vlaků několikráte den
ně přerušovalo ticho ve vesničce. Již tomu asi pět
roků, co pan Emil Belšán, říd. učitel ve Sv. Kateři
ně, vyměn:| sí místo se zdejším p. řídícím a přistě
hoval se do Obnišťan; od té doby lecco 8e změnilo,
Chtěl bych bez rozpaků staré Ohnišťany nazvati sta
rým ohoištěm plným doutnajicích jisker. Když ea do
dědioy naší přistěhoval p. Belšán, činnost jeho byla
obecenatvem pozorována a pozoruje se už dosnd. Ro
zepře, nesváry a soud nejsou žádné obci vítány a jest
právě poroláním kněží a učitelů, aby proti to juto
zlu všemi slušnými a dovolenými prostředky praco
vali. Není žádným tajemstvím,jak si u nás kdosi
vedl proti zemřelému, stařičkému P. faráři Machovi,
co podnikal proti administratoroví P. Ramešovi, co
měl s nynějším duchovním správcem u krajského son
da atd. Neméněžádoací jest svornost ve sbora uči
telském. Jak sle někdo žije se svými domácími kolle
gy, jsk kollegové z přifařených škol raději se tomu

by tomu pánovi poraditi, aby se tahanicím s vlast
ním školníkem a půtkém s leckterou tetkou co nej
více vyhýbal, neboť nejsou to známky míramilovnosti
a taktu společenského. Pan řídící tomu někomu ne
radí, snad nesmí a nechce, snad není lepší rám. Tak

si ned'vno obral za pemět své pozortósti celý hasičpředsedou. Na krátce před veli
kou nocí konány byly volby ve ebora hasičském. Ve
řejná m'nění oznamuje, že p. říd. boru ae vnntil opět

jsko jeho předseda Či starosta s co takový si nmínil,
že sbor nesmí so zúčastniti dojemné slavnosti, na niž
každý pozemčan Be těší, slavnosti vzkříšení Páně, ja
ko to činíval kažďoročté dle dlouholetého obyčeje.
Velitel p. Hanuě natanovil, že sbor na vzkříšení pů
jďe. Naproti tomu svolal o avé vůli p předseda echů
zl abora na veliký pátek,elyš, v den nejhlubšího
smatko, kdy snad nikde ve neúřadoje. Členové hasiči
nechtějíce si dojem emutkového toho dne kaziti a
předvídajíce, o čem bude jednáno, nezúčastnili ae této
ze achválnosti a jizlivosti svolané schůze, a měl býti
také problížen pracovní oblek hasičův nepochybně,
aby byl program schů'e bobatší a závažnější, Kdosi
nazval to případně intrikami. V sákladě nepoalašnosti

k obecnímu p. starostovi Pulcovi nadiktovati, aby
tento o své moci basičů sbor rozpustil. Divný to pa
tron naší samosprávy a obhájce vrchnopanského co
pařatrí. Na bíloa sobotu obecní slaha oznamoval
obci rozpuštění sboru s dokladem, aby hasičská vý
sbroj ihned odvedena byla v obecním úřadě. Vzdor
temo basiči neposlechouvše zúčastnili se vzkříšení
Páně kromě velitele a jednatele. Velitel p. Hanuk
nejprvé byl pro to, aby ebor šel do kostela a sutvs
zavál návodem způsobený větříček p obecního staro
sty, jako slabá větvička odevzdal kroj s zůstal seděti
doma; rovněž i jednatel p. Khar, V Hořických Novi
nách ze dne 15. dubna a od té doby tuším již dva
kráte octla se lokálka plná hany a lží o hasičském
sboru zdejším a duchovním správci. Pan dopisovatel,
každý hádá, kdo to je, kydá hana a lež na abor, je
hož předsedvu byl a členem jest. Pane dopisovateli,
odložte péro a nepište, až zmondříte, opravojte a co
nepravé a lživé jest, vypoťte, abyste to těžce nemusil
odrolávati. As za půl léta opravte zase a opět od
ložte. K c. k. okr. hejtmanství také nepodávejte stíž
nosti; že by následkem této atížnosti proneslněnost
členové sboru byli stíháni, že šlí do kostela, tomu
nevěříme. Páni stěfovatelé dostali nepochybně od c.
k. hejtmanatví vyrozumění, de žádný jednotlivec nemá
práva spolek rozpouštěti, jedině c. k. místodržiteletví
a pak valná brumada spolková. ke konci dle mno
kých náhledů jednotlivcův sondíme takto: Pan řídící
má ei hleděti školy, správu její svědomitě vésti a do
obecních a epolkových záležitostí prstů neatrkati, aby
si je někdy nepřiskřipnul. Staro-ta a předsedamístní
školní rady p. Pulec hasičský sbor jako užitečný, ba
nařízený má podporovati, nikoli nepřáti mu a roz
pouštětí bo. Jest to veliká vymoženost, kde je řádný
hasičský sbor opatřený vším potřebným. Velitel sboru
nechť jest opravdovekým velitelem = nikoli bázlivým.
Jakmile velitel couvne z bojiště, rozprebne se armáda
sama sebou bsz návodu a rozkazu jiných činitelů.
Každá žapa hasičské dbá o zvelebení hasičatvá, ne
bnde zajisté trpěti, aby ve sborech, zvláště ve slab
ší.h sborech venkovských, panovaly rozkoly. Doufáme,
že p. správce školy jednati budu dle zákonných ueta
novoní, jež pro něho mají platnost, aby nabyl své
vážnosti a nemaosil evým časem opět vvé místé a ji
nÝM zaměňovati.

Z Jíčína. (pkresní sirotčinec.) Na památku50letého jubilea J. V.císaře a krále Frantiáka Jo
eefa I zřídilo zdejší okresní zastupitelstvo z prostřsdků
okresních v bývalé zahradě + zemřelého operateura
dra Kukaly sirotčinec. Náklad na ústav ten činil
24.000 zl., které přirážkou okrosní k tomu účeli v Je
tech posledních byly ukládány. Okresní sirotčinec byl
dnem 1. května 1948 otevřen a nalezá se v něm nvní
38 chovanců, Vnitřuí zařízení celkem pro 60 chovanců,

prostinké, Správa vykonává karatorium od okresního
výboru zvolené, bezprostřední dohled svěřen ctihod
ným chudým čkolským sestrám de Notre Dame s Ho
ražďovic. Pořádek, čistota v domě, mravní výchova a
bezprostřední dozor nad chovanci jest vzorný. Cho
vanci mají velice dobrou a sytou strava a jsou

Ustav má četných dobro
dinců, kteří při každé příležitosti lásku svou k němu
projevují. Poplatek za jednoho chovance z okresu činí
2 zl. 30 kr. měsíčně za mimookresního (činí) 6 zl. —
Kéžby jen četnějí sirotci avěřování byli vzornémo
ústara tomuto. Na rřízení domácí kaple v sirotčinci
mimo mnohé jiné darovali: Nejmenovaný dobrodinec
oltářní obraz P. Marie Karmelitánské, paní kněžna
Trauttmansdorffová obnos 50 zl., paní hraběnka Šli
ková a paní hraběuka Vrintsová po 20 zl. V nedávné
echůzi rozhodlo okresní zastupitelstvo, že naproti okr,
arotčinci postaví chorobinec pro jchuravce z okresu.
Šlechetné snahy tyto docházejí věnde plného uznání
a svědčí, če láska k osiřelým a trpícím dosud nevy
mizela ze ardcí lidekých. Bůb budiž jim odplatitelem.

Z našeho Polabí. Pevodí malého Labe
patří k nejžirnějším krajům českým. Dle úředních dat
z r. 1896 ne zde urodilo:

na ploše ha
pšenice 68.645 1,247.155 bl.
žita 66.935 1,039.015 „
ječmene 113.750 2,493.720 „
08b 66.070 1,172.635 „,

jetele 51.160 1,821.290 „
bramborů© 48.880 5,906.200 „
cakrovky 72.380 16,308.075 g
sena 57.712 1,888.763 „
řepy 2.080 513800 ,
zelí 1.783 176.090 kop.
vikve na sum. 9.169 138.795 „
vikve na krm, 14.445 401.875 g
loštěvin 7.096 92.282 ,

řepky 4.607 75.388 ,
lnu 2.576 B.038 „
V povodí Malého Labe zaujímají dále lesy plochu

125.055 ha čili skoro Bestinn celé plochy k české
nižině náležející, Na ploše této kácí ne každý rok
367.062 m? dříví, a to 289.250 m* (čili 65-29)
k paliva a 127.794 metrů kubických (čili 34-89)
k účelům průmyslovým. Mimo to jest v sousedních
okresích Kosteleckém, Rychnovském, Opočenském, Ne
voměstském, Náchodském, Královéhradeckém, Úpi
ckóm a Skalickém na 70.000 hektarů lesů, v ulchž
se kácí asi 112000 kostkových metrů k paliva a
76.000 kab. m. dříví k účelům průmyslovým. V Ma
lém Polabí jest ovšem také mnoho závodů průmy
slových, dále lomů a podobných podniků, Kdyby so
Malé Labe učinilo eplsvným, ushadnil by se vývoz do
západních Čech, do Německa a do Hamburku. Do to
hoto města vyvážily by se naše obiliny při 1 go
50 kr. laciněji; a naopak osadnické zboží: rýže, káva
atd. by se k nám dopravilo o tutéž sumu levněji.
Naše zelinářetví by získalo rovněž, jak na Hradecka



tak na Eutnohorsku. Do našich krajin dopřsvovalo
by se jmenovitě levněji české hnědé ublí, čimš by
získalo nejen obrodí menšího Labe, ale Polabí vůbec,
tedy 1 Poděbradako, Kolínsko, Kutnohorsko, Chiu
dimsko, Vysokomýteko, Chlamecko s Hořicko. Do
těchto krajů dováší se přes 400.000 a hnědého ahblí
českého a téměř 300.000 a uhlí slezského. Sesplaroěním
Malého Labe usnadnil by se též vývos výrobků ci
blářských. V obrodu obchodní komory liberecké, tedy
z Hradecka, Jičínska atd. vyrobí se cihel 17,640.000,
drenažových trub 2,062.000, tašek 510.000 a v ob
vodu obchodní komory prejské se vyrábí ročně přes
80 milionů kusů cihel, na Ó mil. tašek, na 200.000
kusů dlaždic a ne 900.000 drenážových trub. O tom,
jek by sesplavněním Malého Labe by získala v ne
šich krajích doprava vůbec, se přílešitostně zmíníme,
Regalováním Labe a vod našich předešlo by se teké
mnobým katastrofám, které způsobují skoro každo
ročně so opakující povodně. Škody tyto jsou obrov
ské; dokaroje to nejlépe fakt, že jen následkem po
vodví odepíše ae v Polebí mnoho tisíc pozemkových
daní. Boku 1895 odepsalo se následkem povodní
79.118 zl., následkem krapobití 128.799 zl a ná
sledkem jiných příčin 3.216 zl.

Z Dohalice. Minulou neděli přednášel v ka
tolické jednotě naší dp. Dr. Fr. Royl „O starém a
novém životním názora“. Obecenstva sešel se značný

t, svláště byly zastoupeny všecky krahy úředni
cké hraběcího velkostatku. Přednáška trvala přes ho
dinu a byla vyslechnuta s neochabojící pozornosti za
živého souhlasu všech účastníků. Po přednášce byla
odbývána členská schůze, při níž konstatováno, že

t členů v několika nedělích dostoupil čísla 80.

Piárné činnosti nového tohoto sápesníka na poli kře
sfaneko-socinlním „ZdařBůhl“

Z Caclavi. Katolická naše jednota konala
v měsících: březnu a dabnu zase dvě velezdařilé
schůze. Na první přednášel p. L. Šámal, zahradník:
„O pěstování a ošetřování ovocných stromů“ a vp.
Frant. Beran „O liberalismu a působeníjeho na spo
lečnost lidekon“. Na druhé schůzi přednášel p. Váci.
Myslivec „O rodině a vlastenectví v křesťanském svě
tle“. Obě schůse byly četně navštiveny. Při drahé
napočítáno přes 300 posluchačů. Zdař Bůh!

Z Křesetle. (Svrbíje zas kůže). Starý do

nášeč do Hejnicovy officiny ozval se Opěb známýmzpůsobem v posledním čísle Podvysockého žurnála
pro ostouzení počestných lidí. Snad chtěl tím oslavit
jednoroční jubileum lonských štvanic proti křesetickým
uvědomělým katolíkům. Vybral si však k tomu špat

nou příležitost a ozbrojil se na to dpatnými zbraněmi.Mlaví chadáček „o rozama“. Nedivime se mu, má ho

poárně plnou hlavu, jest-li ne toho ze židovských páenic, tedy toho ze starých chalap. Ale obojí působí
mu stejnou vrtohlavoat. Vypravují si aspoň, že zato
čila se ma z něho jednou hlava tak důkladně (bylo
to o kvartále, kdyš hodiny ukazovaly málo), sž se
mu holínky přes gidlici kácely. Ostatně víme dobře,
odkud vítr fouká. Pálejí ho maše volby do místní
školní rady. Kdyby se tam byl dostal jistý pán, bylo
by dobře. Ale naše občanstvo dávno přestalo obdivo
vati velkou bubu, ono obdivuje jenom velké skutky.
A ty nenalezáme u onoho teď tak rozesleného avobo
domyslníka. Umí ovšem všelicos, umí prý tolik, že

ipřířodě dovedl poroučet svého času, takfe někdebyla úroda zrovna podivuhodna, až to bylo pánům
v cukrovaru divným. Ale teď je konec. Teď netáhne
už nic, teď nepomehá ani přátelství podvysockých
magnátů. Náš lid má toho vlastenectví až do těch
kapes dost! Co pakse týče toho „mincmistra“ pře
jeme ne něm pánům dobré chutnání, jenom aby to
nedopadlo potom tak jako kdysi, když jeden pro ty
velké flašky pomátl si maličké a drabý pro ně nedo
vedl špačky rozeznat od koroptví. Tak a teď porou
číme se páni Pepičkové a je-li libo na shledanou

Z Badboře. V neděli dne 7. května konána

ba v hostinci p. Kárníka zajímavá přednáškap. řídícího učitele s Nebovid J. Žilky: 6 vychování dí

tek“. Pan přednášející vyEkl jak důležitá jest výchova pečlivá zvláště v dobách našich a nazaačil jed
notlivé prostředky zdarného výsledka jejího, při čemž
kladl váhu na náboženské myšlenky. Pan fídící získal
si tím nemalé zásluhy, že tak. poutavě a svěže po
učil náš lid ve věci nad jiné důležité ale také mnohdy
sanedbávané. Po přednášce byla společná zábava, pří
níš předneseny byly plsně a některé výstupy p. assi
stentem cukrovaru Lapáčkem, známým komikem a ji
nými. Přáli bychom si, aby i jiné obce následovaly

příkladu tohoto. V každé nalezl by se p. učitel, kterýy přispěl k výchově lidu našeho nějakou přednáškou.
Jen (řeba přiložiti raky k dílu a půjde to. Návětěva
byla četná a vybraná.

Z Miskovic pad Vysokou. Dopisyod
nás bývají všdycky hledány, ač některým pánům ne
jsou zrovna příliš po chuti. Brumlají, že prý ti Mi
skovětí běží ee vším do novin. Inu ovšem, kdyby to
bylo do jiných novin, to by bylo dobře, ale že je to
do katolických novin, to je plno řečí. Neděláme si
z toho však nic, protože u nás dávno již prokoukli
jsme tu pod ou protestantskou Idisvobodomysl
nost, která by jen a jen komandovala. V novější době

pomýší ee u nás na rozšíření školy. Dosavádní dvěy nedostačují tomu množství dětí, které nama
čkány jsou do lavic jedno na druhém. Nezbývá tedy
neš starati se o třídu třetí. SI. místní dkolní rada
jeat s tím srosaměna a jestli kdo se proti tomu staví,
doufáme, že = nepřítele stane se přítelem této jenom
blahodárné směny. Pomněme, že nepatrný náklad,

který s tím budo ja nahradí se tisíceronásobněna našich dítkách. Uvědomělimužové vedoucí správu
naší obce také to zajisté uváší a provedou! Jínoho
zdaru!

t okresu Nechanického na
správní rok 1900. Příjmy:A. úhrada: L Ná
jemné = okresních pozemků v Sobětuši 13 zl. II. Po

atek sa honební listy 200 £l. III. Paušál silniční
růmyalových velkozávodů) 1.471 sl. IV. Zemská sub

vence na stravovnu 160zl. V.Náhrada obcí na slažné
obvodních lékařů 1.200 sl. VI. 300/,příráška k přímým

daním 24.776 sl. pro rok 1899 předepsaným 30.010
sl. 86 kr., dělá úhrnem 20.002 sl, 36 kr. Pasiva
okresní dle tohoto rozpočtu budou koncem roku 1699,
vybere-li se ros 860/, okresní obná
ščeti:dluh zemské bance 20.000 zl., dluh občen
ské zálošně 5.200 zl, dluh městské spořitelně
8.000 sl., úhrmem 28200 zi. Vydání: B. potřeba:
L slušné, výslužné,činže a potřebykancelářské, ná
hrada členům okresního vý sa odbývání komisí
8.250 si. JI. Vydršování okresních silnic, platy onstá
řům, dělníkům a dozor silniční 11.000 sl. Zdra
votnictví 1.674 sl. IV, aplétky dlohů: Zemské bance
splátky, úroky a daně 2.810 sl. Úrokráložně 360 zl.
Úrok městské spořitelně 180 sl. Velkostatku Žam
berku dlužný obnos za šulu koncem roku 1898—
dle rospočiu 9.950 sl. (dle účtu s A1. prosince 1898
po saplacení 4.500 al. ma dluh 17.267 A. 65 kr.
Obnkšel skutečný dluh ma rok 1809
19.797 zl 55 kr.) V. Přípřeše a bnanecké výlohy
150 sl. VI. Ovodní výlohy %0 £l. VIL Vydršování
okresní stravovny 700 zl. (n. subrence posluchačům

zimních hospodářských škol 60 sl, subvence pokračovací škole průmyslové v Nechanicích 160 zl., licen
tování býků 100 zi. IX. Činše z erarního mýta v Rou
dnici 195 zl. X. Příspěvky a dary 150 zl. XI. Vydání
různá 290 zl. 86 kr., úhrnem 29.952 sl. 86 Lr. Roku
1898 obnášely dle okresního rozpočtu příjmy úhrnem

26.006 zl. a z této sumy obnášela 269, přirážka kpřemým daním 982.558zl. celkem 21.465 z. Vydání na
r. 1898: I. Úřední potřeby 3.109 el. JI. Udržování
silnio 9.000 el, ITI. Zdravotnictví 1.574 zl. IV. Splátky
dluhů 8.968 zl. (v tom obnos za žnla 1.740 si) Po

ložky V. až IX. 1.185 <1.Reservní fond na uhrašení
schodku v másledku odepsaných přirážek povetalého
1.860 zl. XIL Vydání různá 70 zl. Přírášky byly
dle rospočtu se starších let. 1889 r. 14%, k přímým
daním 83.400 zl. (přebytek v rozpod'u vykázený dva
náct set zl.) 1890 r. 11%, k. př. daním 82000 zl.
(přebytek 800 zl.); 1891 roka: přirášky 14*/,k daním
82.000 el. (přebytek z r. 1890 1.000 2l.) Boku 1892

ášela zero. sabvence 10.000 zl. na stavbu mostů a
silnice třesovické, stála 13.616 zl. Přirášky okresní
189/, k přímým daním 82.000 sl. Roku 1898. Přiráška
249/, k daním 82.000 zl. Roku 1894. Přirážka 249,
k daním 82.400 sl. nečítaje v to zem. subrenci na
most u Bobárny. Roku 1895. Přirážka 24*/, k daním
82.000 sl. (Z roku 1804 zbyl schodek 15.500 sl. t.j.
dluh sa dulu s šterk 4.400 zl. s sa stavbu mostu
homilského). Roku 1806. Přiráška %24*/,k daním
83.740 zl. Roku- 1897. Příráška 280, k přímým daním
v obnosu 88.827 sl.

Z Tuchotle u Kutné Hory. Za účastenství
přečetných rolníků s celého blízkého i vadáleného
okolí konána byla sl. hospodářským spolkem Kntno
horským u nás echůze dne 7. t. m. o 3. hod. odpol:

ři níž přednášel p. řed. hosp. školy Fr. Ciovárek.
ak hospodařiti na rolnických statcích, aby poskyto

ku: O zřízení obilního skladiště v okresu Kntnohor
skóm. Oba p. řečníci jsou snámi svými promyšlenými,
důkladnými přednáškami a proto nesmíňujeme sě 0
nich obšírně, jen tolik otýkajíce, še potkala se
slova jejich s plným souhlasem a vřelým porozumě
ním. Byloby dobře, kdyby takorých rolníků oběta
vých a vzdělaných postavilo se co nejvíce v čelo ze
mědělského stavu, pak bylo by daleko lépe. A naše
obce nejsou na ně chudy, jenom vůle tu schází: a
trochu pobídky. Doufáme však, že se to obrátí. —
Tento týden počato s bonráním staró školy, která má
rozšířena býti na dvojtřídní. Učiti se budezatím v
sále hostince. Nová budova má dle plánů vzhled vol
mi hezky a je prakticky zařízena.

Z Čáslavi. V minulém týdna oba peněžní
naše ústavy občanská a houpodářské záložna před
stonpily na veřejnost se svými zprávami konajíce val
né výroční hromady. Ze zpráv těch dozvídáme se, že
poměry obou jsou utěšené. Obě atojí na základech
scela solidních kytujícečlenstva úplné jistotya
sároky. Hospodářská záložna měla čistého zisku
6160-16 zl., kteró rozděleny byly jednak jako odměvy
a remunerace, jednak jako dary vlasteneckým účelům
zvláště místním. 8000 sl. ponechánona stavbu skla
diště. Většího výtěžka docílila sálošna občanská Přes
9200 zl. bylo čistého tisku v minulém roce. Ze sumy
té dáno 1000 sl. gymnasia; 300 opatrovně a 100 sl
škole průmyslové. Zbytek rozdělen mezi reservní a
pencijní fond a účely vlastenecké. Bohužel, že bylo
třeba konstatovati úbytek čistého zisku proti jiným
rokům téměř o 5000 zl. Stalo se snížením úrokové

míry o čtvrt„rosení Obrat peněšní měla záložnaobčanská o jeden milion větší neš loni. Také třetí
peněžní ústav letos saložený teprvé „městská spoří
telna“ stojí si prý velmi dobře. —-Nový n místo
dršitelský rada K. Krejčí nastoupil úřad svůj dne
30. dubna. Přijat a přivítán byl deputacemi všech
úřadů státních i samosprávných. — Hospodářský spo
lek Čáslavský počíná rozvinovati utěšenon činnost!
Na květen projektovány má čtyři přednášky. A to v
Čáslavi, na Klnkách a v Bračicích. Přednášeti bude

p. ©. k. svěrolékař B. Wagner; E Dr. J. Uhlíř, okrtajemník a p. J. Fiale, hospodářský úředník,
Ze Belnice. Solnickáobecní rada slyneode

dávna vzácnou opatrností! Uš ve století šestnáctém
listy nadepsané zástspcům města starobylého sněly
„svláště milé a opatrné radě města Solnice“|! Jenge
tenkráte otcové města byli opatrní v tom dobrém
emyslu toho slova, totiš opatrní v tom, aby majíce
voliti mezi dobrem a slem nesvolili to zlól! Jak si ti

prnějšípočínali o tom podaldůkaz sám „Posel s Podhěři“, který přinesl dopis o tom. jak otcové města
postavili so naproti snahám spolku „Lidumil“, který
v městě Solnici chce stíditi upatrovnu. Spolek „Lidu
mil“ totiž podel žádost na okresní zastupitelstvo
v Rychnově o peněžitou podporu. Okres uvolil se splá
ceti k tomu šlechetnému účelu 60 zl. každoročně s tou
podmínkou, kdyš obecní zastupitelstvo převezmesprá
vu. Starosta obce p.H. S. dal o tom Foshodnoutí ve
výboru obecním. A obecní výbor na popud p. A. M.
rozhodl, še obec takové břemeno na sobe novez

me. Připadlo b obci věnovati opatrovně, ústavutovůbsctak důležitémusai100ul,ročně.Proopa

trovne stovkata povašováns26 břemeno: als kůvů
jak také týš „P. =P.“ e,obecní v trekynedávno tak svaný „Babylon“ stavení, jehož “
jsou prý močůvkou p lé za !300 zl. s koupil tem
„Babylon“protrbany a kofely,tuvidíme,co
6e dnes v Solnici povašuje za důležitější! Amo,

betřte šetřte, kdyš se jedná o náklady dobrého

vedeníoluikamo občanůso jek oh, B ikbotřtonárodůP nikem opattovny su ne koli
zavřete, abyste mělíjednou. vlo, až bude
přikonpiti třeba ještě jeden „Babylon“, nějaký vyšší
ústav pro ony čisté (nučistou pijí rádi) a sovět
16 (illaminace po kořalce je v hlavě také) a vamo
šené (některý trhan kdyš ci „jí“ hodněpopřejeje

p vío nežlisám půlmistr)účely trhanstval —statně jeden ferina tahle po přečtení jednoho zná
mého dopisu „P. = P.“ pravil! „Co se kdo diví, žo
solnická obec koupila „Babylon“? Ta to musela udě
lat"! „Proč — proč“? tásali se dychtiví poslochadí1
Ina proto! V Soloici babylonský zmatek už mají dáv
no a tak pro něj víc nepotřebovali než právě ten

Babylon“! Ale jiný forina v téže apolečnosti probo

il! „Přece jim to mám za zlé, šeprávě ten „Babylon“ kupovali! Proč raději obeo nekoupila ten dům
vedle známé solnické putyky prvního řádu,od níši ta
ké začíná nejprvnější výhled na naši drahou Solmici

Da anámém lístkapohedovém; ano proč slavná obec:nekoupila tento dům, aby to měli kořalové blíž do
mů“! Ale řeč se mluví, voda teče a mnohým štvá

čům není nic na uvěté„recht“. — V „tomdlepebo“ jaké výčitky? Všdyť se může v „Babyloně“
zařídit „filiálka“ té známé putyky a bude odpomoc ©
výhov na všechny strany. Alejen prosíme vás — nio
na opatrovnu — nic na opatrovnul

Z Červemých Pečel. Křeslansko-katoli
cký vadělávací porající spolek „Svornost“ komatí
bade v ponděli Svatodušní 2%. května t. r. o 4. hod.
odpolední měsíčníspolkovou schůzi ve spolkových míst
nostech v hostinci p. Josefa Kuchaře. Program: 1.
Čtení protokolu minalé echůze. 3. Sdílení spolkových
zpráv. 3. Přednáška důst. p. Filipa J. Kom
slovatného spisovatele = kazetele u sv. panny Barbo
ry v Kutné Hoře:„Pryč od Říma a Kam?“ 4. Place
ní měsíčních příspěvků a přihlašování 6e nových čl
nů. 5. Volné návrhy. I nečlenům dospělým vatup vol
ný. O půl 8. hod. bude začátek večerní sábavy pozů
stávající ve solových výstupech, drašení ve pr
Páně v Pečkách nevyzdvišených výher = tomboly a
jiná volná zábava. Vstopné 30 kr.

. . .
Dary na Adalbertinum. Vdp.koneiet.

sekretář, Fr. Kerner 10 si., vdp. Jan er, farář
v Žamberku 20 zl., vdp. Jos. Pospíšil, farář v Luže:
10 sl., vdp. Jos. Kučera, farář v 20 slo

Účetní výkas spořitelny městské
v Náchodé. Běhemměsíce dabna-bylo do
telny městské v Náchodě vloženo 66.158-20 ul., vy
bráno 53.000-38 sl., poskytnuto půjček byp. a záloh
8.672-76 zl, eskontováno směnek 82.616-66 si.,
ceno na půjčky94 463-890 sl. Stav koncem měsíce je
ne následovně: Vklady 1,598.04862 slatých, půjčky
1,416.886-41 zl., přebytky u peněžních ústavů s cenné

píry 176.658-38 al. Obrat pokladniční za město da
ben obnášel 498.186-80zl. M

Barevný karbolíe. Velkolepým
zem v oboru barev jest u í barevného Larbo.
lína, jehož nátěr má veškeré přednosti barev olejo
vých, spolu takó dřevo natřené před hnilobou chrání.
Karbolín bnědý dříve tak rozšířený sloašil témná
účeli, ale pro svou „mrtvou“ barva nenalespal velké
obliby. Barvy olejový ucpou póry dřeva, takže toto
uvnitř brsy spachří, jsou velmi drahé, nátěr odpry
skává, proto ho natno kašdým rokem obnovovati, coš
u barevného karbolínu není třeba. K dostání jest u

M. Barthela a spol. ve Vídní X. Keplerova ul. č. 20.Vzorníky barev i s národem zasílají se sdarma.
Osvědčeným a velmi levným jest téže firmyjantarový
lak na podlahy (1 kilo 90 kr.) Dopisnje se Česky,

„Náš demov“, oblíbený a nejlacinějšíčeský
obráskový čirnáctidenník zábavněpoočný pro lid, na
nějš lze se kdykoliv předplatit na adroseu: „Néd
Domov v Zábřehu. Předplácí se poloročně jem
1-20 sl., celoročně 3:40 i s poštou. Právě vydán rod
níku VIÍL sešit 8 a sejímavým, poučným a rosamani

k

tým obsahem.
Dějin mnevání Karla EV. «

-Karel Vlad. Zap. Nezákladé nových pramenů k m.
béma vydání upravil a doplnil Ph. Dr. Gnstar Frie
dr.ch. S původními ilustracemi Věnodelava Černého,
vydal nakledetel I. L. Kober, knihkopectví v Praze.
Doporučnjeme = plna srdce nejstarším +retvám najelo
lida dílo krásná, kašdéma Čechu milé, jehož vnitřní
cens nad to sveličena jest velkým velkým počtem
krásných vyobrazení. Najdiž volezajímavý tento sple
pro svou láci a snačnoa cenu největšího rozšíření po
české domovině, Jednotlivé sešity stojí 16 kr.

Vilímkovy Jízdní řády. (letní s.202s)
právě dostávají 60 do rakou českého obecenstra a to
e trojím vydání jako Vilímkův 10 kr. jízdní řád

y, Vilímkův 10 kr. jízdní řád pro MoravuaSl
ekoa Vilímkův 20 kr. jísdní řád pro Čechy,Moravu
a Slezsko, kteréš všechny téší se šroké popularitě,

jsouce sestaveny co nejpraktičtěji a mejpečlivějí. Udajeodjezdů a příjezdů vlaků Čerpány = nejmovějších 
ních ů, vynikají svou správnosti a celé uspo

řádání jísdního řádu úpravou svou poskytajepasujícím mošnost rychle a správně se oriontovati o k :
železničním, poštovním a parníkovém spojení osstov
ním. Kromě času udány ještě jízdní ceny, takle Vi
límkův 10 kr. Jízdní řád jeví se býti nepostrádatel
nou kapezní knihou na cesty draha jakéhokoliv, Jako

novinka připojeny jsou k tomuto vydání praktické
nákupní poukázky,opraviující majitele-Jízdního Páduku 8—10 proc. slevě v růsných obchodech a podmi
cích. Jest na našem obecenstva, aby šádalo všado
modrobílé Vilímkovy jísdní řády, o jchá praktické
osně zajisté každý jiš dávno se přesvědčil.KBA



Požadavky Němců.
Svobodomyslným Němcům a zvláště našim

rostomilým krajaným drabé národnosti nesmí 86
peskromnost vytýkati Kdykoli se dovoláváme rov
noprávnosti a rovnocenosti € nimi, kfičí jako by
je na Bidla bral a tvrdí, že jsou „atlačováni“.
V židovako-německém časopisectvu a sousedním
Německu mají Němci vslmi vydatné spojence, tak
vydatoého, že nás považuje za kazímíry celý vzdě
lený svět, ba i úřední Rusko, které čerpá zprávy
O Dás z časopisů německých. Vyšší byrokracie s
vojsko jest smýšlení německoliberáiního, mladší
dorost Ine i k zásadám Wolfů a Schěnererů a
nelze se tadít diviti, že troufalost liberálních Něm
ců stoupá, neboť j v případu parlamentárního ne
zdara nemají se Němci pro svou národovst ničeho
obávati. O nás Češích a Jihoslovanech vědí Němci,
že ačkoli za „naší vlády“ se nám valné nevede,
může se nám vésti hůře, kdyby rozhodující kruhy
ve Vídni následkem maďarských a pangormán
ských vlivů byly nuceny zaujati vůči nám méně
přísnivé stanovisko. Němci žádají změnu vládního
systému, chtějí aby starý vliv Němců v Rakou
sku udržován byl umělými volebními řády a ne
spravedlivostí vůči nám. Aby toho snáze dosábli,
stávají se pojednou loyalními, trvají prý opét na
ústavě, jejíš provádění avou obstrukcí maří, a žá
dají nehledíc k šilhání do Německa a rozpoltění
naší říše na dvě polovice, které sami provedli,
aby náš stát dostal opět společné jméno: Rakou
sko, aby v armádě byla německá řeč ještě více
pěstována, jako by zákazem českého alovička „sde“
nebyla úplné zněmčena. Dále žádají Němci zmen
šení vlivu Haliče na říšské záležitosti, aby jim
polský vliv nemobl škoditi a přejí si lepšího upra
vení vyrovnání 8 Ubry. Tento požadavek má na
vnaditi německé roloíky a antisemity. Mimo to
šádají trvalý spolek a Německem, ačkoli od vlo
žení spojenecké smlouvy do atátních základních
zákonů na námitky vídeňských antisemitů upustili.
Duševní bmotná souvislost s Německem má býti
zachoťána, zejména povolávání Hšských německých
professorů na rak. university, kteří u nás od roku
1866 prušáckého duchu mezi inteligencí německou
úsilovaě pěstují, tak že rakouské emýšlení mezi
Němci stále více mizí. To prý jsou nejmenší vše
obecná požadavky Němců. :

Co se týká upravení jazykové otásky, ledy
úádají Němci sušení všech dosavadních jasykových
výnosů, nařísení a instrukcí.

1. Věeoberným sprostředkovacím jazykem v
Rakousku má býti němčina, jmenovitě v minister
stvech, u nejvyšších soudů a aa říšské radě atd.
Blovanům němčiny neznalým 58e při nejvyšších
soudech připouští tlumočník. Dopisování mezi nej
vyššími instancemi a všemi úřady má býti něme
cké. V armádě, v účtárnách, na poštách, telegra
fech a dráhách mají býti zachovány privileje nó
mecké řeči. 2. Vnitřním úředním jazykem má býti
z pravidla němčina. Obledně polštiny a vlaštiny
mají platit platná císařská nařízení. 3. V nějším
Jazykem úředním v dopisu se stranami má býti
němčina v obojích Rakousích, v Štýreku, Tyrol
sku, ve Voralbersku, Korutanech, ve Slezsku a
v německém území Čech. Na Moravě, v Krajině
a ve smíšených okresích českých mají platit oba
jazyky, v jižním Štýraku, a kde je tomu tak do
sud, má se bájit převaha němčiny a Čeština má
platit pouze v ryze českých okresích. 4. Státní
úředníci při svém definitivním ustanovení mají
prokázat znalost z němčiny. Při zkoužkách advo
kátních a notářských má ne zavést částečně ně
mecká zkouška. Školy, které připravují státní úřed
níky, mají důkladněji pěstovat němčinu. 6. V ně
meckých farních osadách mají býti ustanovení jen
němečit duchovní. Pro amíšené diecése, tedy pro
všecky diecése v zemích českých, mají se zřídit
Samostatné německé semináře. 6. „Poalovaňování“
jmen obcí a příjmění má se přísně zakázati.

V Čeecbách žádají Němci národní ohrani
čení dle jazykových obvodů a zvláštní území správ
ní. Krajské úřady a zastupiteletva se mají dle
národnosti ohraničit a má se jim přiděliti část
agendy místodržitelství. „Ryze německé kraje“ by
ovšem dříve dozrály pro matku Germanii. 2. Or
Ganisace soudů a eprávy má se upravit dle jazy
kového území a vrch. zem. soud a místodržitelství

V Hradci Králové, dne 2b. května 1899

mejí míti české a německé oddělení. V německém
území mají býti dosazováni jen němečtí úředníci,
ale v Prate a ve smíšených okresích má býti za
vedena naprostá rovnoprávnost. V Liberci, Trat
nově, Ústí atd. ovšem nikoli. 3. Jazyková otázka
má se upravit dle požadavků Němců. Poslanci
měst, obchodních komor a venkova mají ge roz
dělit dle kurií s právem veta při změně zemské
skébo a volebního i obecního fádu. Proti zákazu
jedné národnosti nesmí druhá nic nčinit. Tím by
nabyli Němci moci všecko mařit, co by se mohlo
státi na ochranu české národností. 5. Školské roz
počty se ubradí dle národností. 6. Jednání stát
nich úřadů má dýti z pravidla německé. Pokud
v českém území toto jednání díti se může Česky,
teprve se ustanoví. 7. Užívání zemských jazyků
má 8e upravit národním rozdělením a ohraničením
obcí; dále vyjímaje Prahu ustanoví si každý 88
mosprávný úřad svůj úřední jazyk sám. Jednání
obcí různých národností mezi sebou bude se díti
překládáním dopisů. Pře-ládárny zřídí se pro
okresy a kraje. Ve smíšených obcích má se užívat
obou jazyků. Nadřaděné úřady samosprávné jed
nají 8 podřízenými úřady v jejich jazyků. 8. Ve
smíšených obcích se zřídí minoritní úkoly, které
bude vydržovati dotyčná národnost. Němci chtějí
chránit své školy jen v Praze a kde je maji.
Čertovo kopýtko proti Čeobůmje formulováno takto:
V jednojazyčoých územích třeba ku zřízení škol
minoritních také souhlasu obce.

1. Na Moravě žádají Němci ohraničení
obcí a okresů dle národnosti, pokud jest mošmo.
Státní úřady na Moravě mají zůstat jednotnými.
Vláda Němců v celé zemi se má tedy udržet. 2.
Naproti tomu badiž rozdělení školní správy ve
všech inetancích zemských přesně provedeno. Kde
jsou v okresu české i oěmecké obce, mají 5e u
tvořiti dvě okresní školní rady, po případě školy
národní menšiny se mají připojít k jinému školní
mu okresu. Na Moravě se mejí ubradit školeké

vd obou národností dle jistého klíče čili kvoty.a Moravě mejí Němci se šlechton většinu a
tudiž i moc na zemském sněmu 8 proto ovšem
sobě škodit nebudou a nechají na své šk-ly pla
tit bodré Hanáky, Horáky a Slováky. 3. Menšino
vé školy se budou vydržovati ze zemského fondu
Města 6 německou vládou ale s obrovskou větši
non českého obyvatelstva nechtí platit na školy
faktické české většiny ničeho, to opět uvalí na
bedru bratří Moravanů. 4. Vyučovací ústavy jiné
toho drahu kromě škol obecných mohou býti zři
zeny jen za souhlasu příslušné obce. Mésta 8 po
němčenými zastupitelstvy chtí zakázat zřizování
českých škol. 5. Volba poslancův měst a venkov
ských obcí budiž prováděna odděleně pro obě ná
rodnosti a to 7 ten způsob, že počet poslauců,
kteří se zvolí tou neb onou národností, se usta
noví napřed. Obce a okresy obou národností bu
don se konat úplně odděleně. Německá nepatrná
menšina na Moravě chce si tedy šikovně pojistit
volební okresy „na věčné časy“. Pro Němce to
arcit hloupé neni. Národním kuriím Be dává prá
vo veta při změně zemského i obecního řádu. O
okresních zastupitelstvech nechtějí Němci vůbec
nic selyšet, nebot dle okresů organisovaní Morava
né byli by s povalením uměle udržovaných ně
meckých menšin brzy hotovi. Vnitřní úřední řeč
má býti německá, v německých obvodech mají
býti úředníci jenom Němoi, za to do smišených.
vlastně de všech okresů českých budou cpáti ju
ko Němce a židy, a v nedostatku těchto polské
šlechtice. Na Moravě mají vůbec Čechové zůstati
i na dále popelkou.

Ve Slezsku má býti ještě hůře,
1. Při veškerých státních úřadech slezských

jest vniterním jazykem němčina.
2. Všechny veřejné knihy (pozemkové, ob

chodní atd.) buďtež vedeny výbradně německy.
3. Také vnější úřadní jazyk ve Slezsku jest

s pravidla německý. Pro smíšené okresy německo
české, německo-polské a německo-Česko-polské
platí ustanovení následující: :

a) Písemná a ústní jazykem českým buďtež
při zemském soudě v Opavě, při krajském soudě
v Těšíně, při okresních soudech v Klimkovicích,
v Opavě a v Bilovci, Fryšťátě, Frýdku, Bohumíně
a Těšíně, jakož i při úřudech těmto úřatům pod
řízených přijímána — ve všech případech těchto

——

oeůk poledne.| V- Ročník.

však jenom tenkráte, nebyla-li podána advokátem
notářem anebo stranou, kteří notoricky německého
fasyka jsou slovem i písmen mocní.

b) Při oněch úřadech, při kterých se přijí
mají podácí také jazykem polským a českým,
budil v ústním jednání s Českými nebo polskými
stranami, které německébo jazyka mocny nejsou,
užíváno příslušného v okresu obvyklého slovan
ského dialektu /!) Ve všech ostatních připadech
pachf užívají všechny orgány úřadů slezských
v ústním jednání se stranami výhradné němčiny.

c) V ostatních okresích slezských buďtež
jednací protokoly sepisovány jazykem německým.
Ve jmenovaných smíšených okresích mohou v ja
zycích neněmeckých tam pro podání přípustných
výpovědi strau a avědků, na jejichžto doslovném
znění záleží, býti učiněny kromě jazykem ně
meckým také do slova v příslušném jazyku slo
vanském, ve kterém se staly. d) Státní úřady
slezské sepisují a vypravují veškerá písemní vy
físení jazykem německým. Úřady, které jsou po
vinny přijímati podání jazykem slovanským, kromě
toho na výslovnou žádost stranám, které nejsou
zastoupeny advokátem anebo notářem a o kterých
není známo, že jsou mocny jazyka německého,
přidejtež k příslušnému vyřízení ještě překlad va
vyžádaném, v okresu obvyklém slovanském jazyku.

e) Vtrestním řízení soudní předvolání osobám,
o kterých možno se domnivati, že jsou mocny to
liko polštiny nebo češtiny, buďlež vyhotoveny
úřady nahoře vzpomenutým jazykem německým a
budiž připojen překlad v příslušném v okresu 0b
vyklém jazyku slovanském. Státní zastupitelstvo
v Téšíně a v Opavě obžaloby proti takovým osobám
nechať sepisují německy a připisuje překlad v pří
slušném v okresu obvyklém jazyku slovanském.
f) Soudní okres Vítkov budiž učiněn vyloučením
českých obcí a přikázáním jich jinam čistojazyčným.

4 Při státních úřadech ve Slezsku musí nejen
úřadníci, nýbrž také slubové a denní písaří býti
mocni němčiny slovem i písmem. Totéž platí také
o advokátech a notářích atd.

Samosprávné úřady nemohou býti donucová
ny přijímati německé dopisy. Ve školách má zů
stati v platnosti posavadní germanisační systém.
Zkrátka a dobře, json německé nynější ponktace
pro Čechy poličkem, jsou pro Moravany kopancem
a pro české Slezany narodním skandálem.,

V Krajimě se žádá pro necelou desetinu
německéhoobyvatelstva úplná rovnoprávnost, Štyr
ští Slovinci mají býti spoutáni, ba i poroty
smějí pouze německy jednati. U vrchního zemské
bo soudu v Štýrském Hradci wmá se jednat vý
bradně německy, rovnéž na sněmu. Slovinská od
dělení v Cejlu mají býti zrušena.

V Korutanech so připouštíjen v někte
rých okresích trochu slovinátiny a aspoň jeden
slovinského nářečí znalý úředník, po notářích Be
však zoalost němčiny nesmí žádat atd. — Pro
Slovany jsou požadavky Němců naprosto nepřija
telné.

„Boží Tělo“ aosudy národa českého.
Atheismus (bezbožectví) jest domnělá mou

drost,která však odříká se rozumu. —
Světa stroj, v kterém vše jako v obrovských ho
dinách, dle plánů a výpočtů, sestrojeno jest, uka
zuje na rozum, čili na Bytost sebevědomou, roz
omnou, která, po lidsku řečeno, celý plán ten vy
myslela a dle výpočtů vše zařídila. Ale athoismus
přičítá to vše — náhodě. Musel by ovšem do
goudnéno dne čekati a ještě by se nedočkal, aby
se n. p. maličký stroj k hodinový udělal — ná
hodou bez rozumné bytosti, hez člověka. A Bám
atheista by řekl, že jsem blázen, kdybych tvrdil,
že moje kapesní bodinky urobily se tak. že se ty
látky, z kterých sestávají, náhodou tak spojily,
až.z toho povstal ten podivahodný umělý strojek
hodinek mých Tu tedy kdybych původ nepřičital
rozumu, jsem blázen, ale když on původ světa —
obrovských a nade všecko pomyšlení podivných
hodin — rozumu nepřičítá, to je moudrost.

A jako to atheismus dělá se světem, tak to
dělá i s dějepisem. Dějepis jest mu vypravováním
činů lidských, které nižádný vyšší rozum neřídil
a neřídí. Dle atheismu jsou pak události světové



podobny hazardní nějské hře, při které ovšem
cbytrost, vášeň a podvod karbaníků spolupůnobí,
ale hlavní věcí jest náhoda, náhodné namíchání
karet. Aln tak nehledí na dějiny člověk, který
věří v nejvyšší Rozum, a ve všemocnou Vůli čili
v Boba, v bytost,jejíš rozum a vůle původcem «
pánem všeho tvorstva jest.

Kdo věří v Boha, musí připustiti, že jeho
rozum a vůle do všeho zasahá, vše řídí dle věč
ných zákonů svých, s dle zákonů, jimiž se tvorové
spravovati mají.

Proto jsou dějiny ovšem vypravování činů
lidi, jimž Báb svobodnou vůli dal, ale jsou apolo
ličením, kterak Bůh činy lidské řídil, aby se na
konec stala přece vždy všemohoucí vůle jeho.
Dějiny jsou tedy dle výměra jistého professora
z dob starších:Líčení Božího řízení činů
lidekých.

Bohužel! Za dnů našich vypravojí 8e žákům
naším dějiny velmi často bez ohledu ou Boha.
Dějiny jsou za dnů vašich jen jakýmsi chumáčem
činů lidí anebo nějakým velikým karbanem o statky,
moo a slávu.

Avšak jen dosti skrovný pobled na křesťan
ství překvapuje i slabě věřícího člověka tak, že
tuší vyšší moc, která zasáhla a zasahuje od po
čátku do toho chumáče lidských činů,

Od počátku dějin připravoje se totiž kře
stanství a to, čím dále tím zřetelněji. Čím více
se blíží, tím více jest očekáváno. A očekáváno
jest nejen jako náboženství, nýbrž jako obnova
života národů, světlo ovéta. Konečněv očeká
vapý čas přichází. A skutečně obnovuje, zlepšuje
svět. Kde se ho národ drží, tam cítí jebo blahé
působení, kde se od něho vzdaluje, klesá. A co
jest nejpodivnější,to jest to, če dla předpovědí
národ, z něbož vyšlo, že jím pohrdl, rozmetán jest
mezi všecky národy, ono Sámo věak jest nepře
možitelno, takže nepředpojatý lehko připustí, ať
Be změní na avěté cokoliv, pravé, původní,
apoštolské křesťanství bude trvati až do konce
avěta a vždy a vždy bude zasehovati v život a
osady národů. Tak jest to i s českým národem.
Bytost nejvyšší ustanovila, aby pravé křesťanství
jemu přineseno bylo ve století devátém, a aby i
jemubylo konečněobnovou, světlem, silou a
základem štěstí jeho. Ovšemže byla národu
ponechána svobodná vůle lidská, a dle toho mohl
od pravého křesťanství se vzdalovati, ale nepřed
pojatý pohled na dějiny naše učí, že Bůh ustano
vil jako pravidloo Češích:Jak se budete chovati
ku pravému křesťanství, tek buď dobře nebo zle
se vám povede. Křesťanství tedy bylo ve vlasti
naší zavedeno. Bylo to pravé, původní. To s tim
podivuhodným oltářem, na němž se dle původního
učení, podstata chleba a vína všemohonoností Boží
mění v tělo a krev Syna Božího, v „Tělo Boží“,
jak staří říkávali.

Nebudeme se zde šířiti o věroučném důkazu
tohoto učení. Zde rozhoduje jen důsledné my
člení. Jsem-li křesťanem, věřím, že Kristus byl
Synem Božím, tedy Bohem. Důsledné myšlení
vede pak ka správné uzávěrce. Co Bůh řekl, musí
pravda býti. A jak dí svatý Jan Zlatoústý — Bůh
řekl: Tatot jest tělo mé, tedy věřme a přisvěd

me.
A z této uzávěrky Janovy jest však patrno,

jak původní církev ta slova vykládala, a která
tedy vírao „Božím Těle“ jest původní. Jaou ovšem
ještě starší svědectví, k. př. 8v. Justina obrana
křesťanů zřetelně popisuje původní mši — 8 pro
měnou darů a požíváním Krista, ale na tom bu
diž v tomto novinářském článku dosti.

Národ český tedy přijal to původní křesťan
etví, to 8 tím oltářem Božího Těla.

A shledáváme v dějinách našich nápadnou.
do oči bijící pravdu. — Jak se národ český
choval k „Božímu Tělu“ takové byly
jeho osudy, dobré neb zlé.

Známo jest v tom obledu chování se sv. Vác
lava, jenž základy kladl ku vzdělanostia velikosti
národa našeho. Známa jest i víra Karla, Otce
vlasti. Ale známo jest, že to byly doby naše nej
lepší. Rovněž známo jest, že chybami Přemyslovců
uvedenému 8em němectví, právě moudrými zákony
nejzbožnějtíbo ochrance oltáře Téla Božího —
Karla IV. bráz byla postavena. Přišly doby Vác
lava IV. a další po ném. Byly to doby, kdy po:
prvé nastal boj proti oltáři cyrillo-methodějskému.
Národ počal se hádati o „Boží Tělo“, a výstřední
taborité dospěli v tom ohleda až k úplné nevěře
pozdějších belvetů. Byli sice poražení a jak se
zdálo vyhubeni, ale zůstali tu po nich hovadní
adamité. Na místo „Božího Těla“ nastoupilo u
nich užívání bmotného těla k nejhroznějším ne
řestem. Ovšem víme, že po protestantsku nabar
vené dějiny vyhlašují doby bojů proti oltáři „Bo
žího Těla“ za nejslavnější, ale sám Palacký praví,
že zbyly po těch dobách jen nepatrné zbytky
umění, které právě proto se tak vyšinulo, že po
važovalo chrám za sídlo Těla Božího.

Přišlo pak šestnácté století. Ze starých ka
lišníků, kteří přece ještě oltář Těla Božíhov dotě
zachovávali, počalo se vyvinovati protestantství
lutherskéa kalvínské 80 svou úplnon ne
věrou v „Tělo Boží.“ Došlo se tak daleko, že
oltář „Těla Božího“ vybosen byl ze chrámu sva
tovítakého, oltář, u něhož korunováni bývali krá
lové čeští a z něhož na atvrzení přísah svých
královských přijímali „Tělo Boší.“ A na místo

s dějinámívlasti našítak srostléhooltáře,na mí
sto oltáře otců naších postaven byl cisí stůl
stůl kalvínského Němce. A na Hod Božího Naro
sení stoloval u stolu toho, před nímž dřímají krá
lové čeští, cizinec za velkého nářka českého lidu

Pr ářoktem byl jak před přešalostA nářek ten by 0 avěstí
ného pláče vlasti naší. Přišla bílá hora a celé po
ní následující neštěstí.

Konečně odstraněn byl zase stůl nověry švý
carsko-německé a oltář Božího Těla svítěžil zase
a národ český stal se jako člověkem z těžké ne
moci se uzdravujícím. Neboť kde postaven byl ol
tát Těla Božího v krajině dosud neponěmčené tam,
zazníval i jazyk svatováclavský

Za časů pak josefinských vyskytl se tu na
novo stůl kalvínský, alo saso v neblahém zna
mení poněměčování národa našeho.

A dnes? Dnes ovšem konají se dosud slevně
průvody Božího Těla, ale bez porozumění veliké
důležitosti jich i pro národ náš. Dnes všude do
měst dere se opět stůl Kalvinův, a když 8e po
utavuje, dělaji mn slávu purkmistři a radové z
radnic ano i etální úředníci. V Nymburce n. p.
ujišťoval parkmistr Kalvínce tamní náklonnosti své
a pánů kollegů jeho k nim. A „Sokol“ odpírá
všude účastenství v průvodu Těla Bošího, za to
však, pokud víme, v Hradci, v Jičíně, v Roudnici
postavil se stůl ocizověrný v sokolovnách! Tu i
tam jiš odplrají městské rady „přeloučské“ stavení
oltářů o Božím Těle. Což divu, že máme obavu o
osud národu českého. Bojováníproti Božímu Tělu a
stavení stolu kalvínakého vždy mělo v zápětí ne
štěstí naše. Kéž by tedy letošní svátek byl nále

žité ceněn a kéí by bn osvědčenímlásky k tomu,což Prozřetelnost vyvolila za základ sily naší.

Politický přehled.
Schůze výkonného výboru pravice

objasní asi situaci. Parlamentární komise mlado.
českého klubu na říšské radě a parlamentární ko
mise velkostatkářů českých měla ve čtvrtek dne
25. t. m. ve Vídni společnou poradu. Po této po
radě následovati bude pak schůze rozšířeného vý
konného výboru pravice. Také parlamentní komise
jihoslovanského a polského klubu měly dne 25.
1. m. porady před schůzí výkonného výboru.
Hrabě Thun bude přítomeu při poradách výkon
ného výboru pravice. OJ průběhu této porady
bude záviseti další rozvoj politické situace. Po
něvadž směrodatný polský Časopis »Czase rozbodné
odsuzuje přemrštěné požadavky Němců a protože
ani Čechové,ani Jihoslované nemohou mičky
snésti poliček, který jim chce vlepiti spojená ob
strukce a protože též katolické německé časopisy
stojí na stanovisku práva a spravedlnosti, tedy
lze očekávati, že posavadní většina se udrží. Zev
nější zakročení Německa i Maďarů mohlo by
ovšem situaci přiostřiti.

Rakousko uherské vyrovnání při
ostřuje naši politickou krisi. Uherští ministři me
škající ve Vídoi od odhalení pomníku arciknížete
Albsechta, sestoupili se dnes k poradě s ministry
rakouskými, kterak odstranit dosavadní neshody
mezi oběma vládami. Porady súčastnili se se strany
rakouské ministři br. Thun, dr. Kaizl a baron
Dipauli; se strany uherské Szell, Lukacs a Da
ranyi. Neshody mezi oběma vládami jsou prý
velmi veliké « ministerstvo rakouské ani uherské
není náchylné k ústupkům, Ješté ve středu ko
nala se korunní porada za předsednictví císaře, Pro
tože korunní předsednictví císaře a účastenství
uherských a rakouských ministrů nevedla k roz
hodnutí. Padne li dnes Thun, k vůli rak. uherské
bance, padne za zájmy Rakouska,

Konference míru zahájenabyla v hlav
ním městě holiandském, v Haagu, 23 května.
Plenární schůze konference míru zvolila předsed
nictva tří komisí. Čestnými presidenty první ko
mise jsou hr. Můnster a americký zmocněnec
White. Presidentem první komise jest belgický
zmocněnec Beernaert. Komise skládá se z váleč
ného a námořního oddělení. Čestnými presidenty
druhé komise jsou vévoda Tetuánský (ze Španěl),
generallieutenant Turkhan paša (z Turecka) a hr.
Welsersheimb (z Rakousko-Uherska), Presidentem
jest ruský tajný rada Martens Také tato komise
má dvě oddělení. Čestnými presidenty třetí komise
jsou brabé Nigra (z Italie) a Tauncefote (z Velké
Britanie). Presidentem jest Leon Bourgeois. Mezi
něměstky presidentů jest legační rada Mérev z Ka
pesmire (z Rakouska). Zástupce Reuterovy kance
láře dotazoval se jednotlivých delcgátů konference
míru na situaci. Projevy souhlasí v tom, že kon
ference bude moci učiniti jisté praktické návrhy
vládám, alespoň pokud jde o zhumanisování války
rozšířením ženevské konvence na válku námořní,
ustanovení k obraně soukromého majetku ve válce
námořní. Členovékonference jsou si vědomi zod
povédnosti svého úkolu, očekávají důležitý vliv
konferenčních porad na budoucí evropskou situaci,
uvšsk pochybují o možném výsledku otázky od
zbrojení, ježto lze přivoditi poznenáhlé odzbrojení
jen jako přirozený výsledek lepší situace a tím že
válka následkem smírných prostředků k rozřešení
srážek mezi národy stane se vzácnější. Americký
vyslanec White zmocnil zástupce «Reut. kanc.«

k prohlálení, v něuiš se praví, že situace jest
příznivá, on še má za to, te konforence dospěje
k jistému výsledku, pokud jde o rozhodčí soud.

Rusko. Car navštíví na podzim části si
bířské dráby, jež budou odevzdány veřejnému
upotřebení. Rusko chystá půjčku 300 milionů
rublů pomocí angl'ckých a berlínských bank k zří
zení železných drah.

W Bulhorsku svoláno národní sobraní
(sném) na 28. květen do Sofie. Vláda má většinu;
jinak jsou zvoleni všichni vůdcové oposičních
stran, Protože má oposice pramálo blusů, nebude
vládě nebezpečna. 

Drobné zprávy.
Odborný máčelník v mlalsterstva

vyučování, p. Dr. Rezek, súčastnilse Erbe
novy slavnosti v Miletíně a při té příležitosti navštívil
též odbornou školu v Hořicích a v Hradci Erálové,
kdež učinil některé návštěvy. J. B. Milosť nezastihl
v residenci, zanechal zde proto pouze svou visitku.

K eck. zkušební komissí pro školy
obecné a měšťanské v Hradel Králové
dostavili ae 24 kandidáti a kaadidátky pro školy
měšťanské. Z těch byli 2 approborání = vyznamená
ním, 15 prostě, + odutovpili, 6 bylo reprobováno. Pro
školy obecné přišlo ke zkouškám 16 kandidátů a kan
didátek; z těch approbování 8 svysnamenáním, 16
prostě a 8 reprobování. Z jaz. francouzského dosáhli
approbace 2, z jaz. německého pro školy měšťanské 2
s pro školy obecné 7 kandidátů; reproborán | kan
dídát pro školy měšťanské s 1 pro školy obecné. Ze
hry na honele udělena způsobilost 1 kandidátu.

Oznámení sňatku SlečnaMařenkaKa
dečkova z Problaze a pan Vincenc Vinař, stat
kář, ve Sedlicích, mladý, inteligentní hospodář, syn
váženého statkáře s Podůlšan, elaviti badou sňatek
avůj dne 5. června 1890 o půl 12. hod. dopol. ve far.
chrámu Páně Všech Svatých v Problozi. Naše nej
ardečnější blahopřání!

Sjesd absolventů ©.k. odbor. šk
re umělé zámečnictví v Hradci K

evé, pořádaný o svátcích svatodušních dne 21. a
22. května t. r. vydařil se skvěle. Již v sobotu ují
Zděli se z blízka i z dálí kolegové, by sobě v před
večer jubilejní slavnosti přátelské avó pravice stiskil.
V neděli na to ran. vlakem počtem přibyvších absolventů
dovršena byla návštěva na 90 účastníků, ano ještě 1
v pondělí přijelo jich několik. Návštěvníků dostavilo
se z měst dosti dalekých jako: z Prahy, Vídně,
Lvova, Mnichova, Frankfurtu u. M., Drážďen, Lim
bachu, Bentena, Berlína a ještě mnobe jiných měst
v obora uměl. zámečnictví vynikajících. Z Krakova
přivezen od firmy Gorecki vyslaným delegátem krásný
vavřínový a palmový věnec z kujného železa, prove
dený též absolventy u zmíněné firmy zaměstnaných,
který vónován co obětina zemřelým učitelům a kole
gům. V neděli po slatbách Božích sešli se všichni v
budově c. k. odhor. školy, kdež byli sa přítomností
o. k. dvorního rady pana V. Šolty, velého něltolského
bora a více vzácných hostí p. řiditelem Hanělem a
dr. Ulrichem, starostou obce přivítání. Na to násle
dovala přednáška p. řiditele ústava „O výchově do
rostu uměleoko-támečnického“, která byla a nadšením
vyslechnuta. Odpoledne pořádán v Grandbotela ban
ket, při němž ee zapsali účastníci sjezdu do pamětní
knihy c. k. odborné školy; taktéž byly pronášeny
roslíčné přípitky a přečteno značné množatví tele

Ea jmenovitě: z Ruska, Bulbarska, Hercegoviny,výcarska, Polska a jivých krajin. Dále rozvinula se
debata o organizaci absolventů a vanešeno, aby zvo

Lankaše, M. Oebma, A. Václavíka a Fr. Vrabce pod
protektorátem p. ředitele Hančla se staral o písemné
dorozumování se ohledně míst jak mladším, lak star
ším absolventům. Po ukončené debatě a volných ná
vrzích setrvala společnost v dobré náladě do pozd
ních bcdin. V pondělí o 7. hodině ranní šlo se spo
lečně na hřbitov Pouchovský navětíviti hroby zemře
lých učitelů a žáků. Místo položení věnců na hroby
zesnulých, sebráno při bankotu G2 zl. ve prospěch
žákovského fondu. Po návratu do Hradce Král., pro
váděl p. řiditel Haněl účastníky v historickém aprů
myslovém museum a po důkladném vysvětlení přikro«
čeno ka problídce ústavu a prací žákovských. Abaol
venti, zvláště tí, kteří ústav ten před více lety opa
still, obdivovali se vývinu a pokroku na škole docí
lenému. Odpolední doba věnovali účastníci sjezdu
problídco města samého. Konečně nepofádén večírek
na rozlončenon a tím ujištěním, že se opět za Ď let
sejdou. Účastníci této slavnosti odnesli si zajisté blabá
vzpomínky na zažité chvíle v kruhu svých milých ko
legůs učitelů. K vůli trvalé upomloce vydán byl
pamětní spis sepanný p. řiditelom Hanělem, který lze,
pokud zásoba stačí u školníka téhož ústava dostati.

Dlecésní jednota eyriliská v Hradci
Králové koná v úterý due 30. května 1899 v 8
bodin večer v místnosti spolku katol. tovaryšů v Adal
bertinam výroční valnou hromadu, Program:
Zabájení schůze předsedou,Zpráva fankcionářů, Volba

návrby puduné do dvou daů před valnou hromadou
výboru. Závěrečná slova předsedova. P. T. členstvo
ne k této valaó hromadě uctivě zve.

Řádné schůze městského sastapi.
telstva v Hradci Králové odbývatise bade
31. května 1999 o 3. hod. odpol. v zasedací síni s
tímto programem: 1) Rozhodne se o ofertách na



stavbu psedagogis a jatek. 2) Boshodně se o pro
nájmu honitby novohradecké nadlesníma p. J. Štra
ebotovi. 8) Blane se nové msnesení o zadání vybírání
tržních poplatků dle výnosu zemského výbora ze dne
B. dabna t. r. 4) Žádost ubora dobrov. hasíčů sa
protektorát slavnosti žepy hasičské dne 2. července
t. r. a ze přispěvek. D) Udělí se nadace Urbánkova.
©) Žádost p. Karla Paule, městrkého asistenta za
prodloužení dovolené. 7) Verifikace prorokolů. 8) Dotazy.

Ze spolku českých stemografů. (Er
benova slavnost v Miletině.) V pondělídne
92. t. m. sůčastníl se epolek náš velké významné
alernosti v Miletině „Odbalení desky našeho nezapo
menntelnébu Karla Jar, Erbena.“ Impossotuí průvod,
jejž tvořil tosčný počet různých spolků místních 1
vzdáleného okolí, jež přišli uctít památku tohoto na
deho velikána, prošed městem «tanul n rodného domku
Erbenova. Jakou radostí zachvělo se srdce nás všech,
kdyš ovíteti jsme mobli v tomto poborském, útalném
městečku naše pěrce největší, z nichá zvlášť vyjí
máme: Vreblického, Jiráska, Hermana, Hellera a kra
jana tamnějšíbo K. V. Raise, ta pozorovali jsme mno
bou bobaton alzu lásky a úcty, jož saloskla ve v oku
ida našebo| Deské oslarence zasazena na rodném
Jeho domku vděčnosti uvědomělých jebo krajanů —
ctitelů, sestřena byla rouškou, jež spadla při vatopu
na tribunu jednoho s našich nejlepších spisovate'ů K.
V. Raise. Každé jednotlivé slůvko, kterým líčil týž
útrapy Erbenorií po jeho studia a neblabý etav jebo
zdraví a přece ta horoací lásku ku svému rodnému
kraji, ku svá vlasti, rozechvělo celou daši našil Tkli
vými slovy zmiňuje se zde o lásce a obětavostí ro
dičů k dětem ve zdejším kraji svlášť, Za všeobecného
nadšení, s nímž poslacbačstvo slovům Ralsovým na.
slonchalo, ukončil týž svoji řeč a opnatil tribnnu. Na
to zapěl Hořický „Dalibor“ elavnostní abor a o půl
4. bod. odpol. odebrali se účastníci do zahrady, kdež
uspořádán koncert. S nelibosti pátrali jeme aspoň po
delegátech některého r naších různých vzdělávacích
spolků a odborů bradeckých, jež přece zastoupeny
jsou na všech Jiných slavnostech! Či přikládají uctění
památky Erbenovy méně důležitosti, než oněm tucto
vým alavpostem, na nichž jscu vřdy četně zmstou
peny?1 To jest naše národní brdost na naše Volikányl

Královéhradeckém odboru jed
mety katol měltelatva přispěldaremĎzl. vys.
dp. kanovník dr. Jan Soukup. Na podpůrný fond dal
spolku 1 sl. vys. dp. dr. Mrštík. Příspěvky členské
Jakož i dary příjímá t. č. pokladník spolku Dobro
slev Orel, vícerektor v Hradci Králové.

Wrahé poretní období předc. k. kraj
ským soudem v Hradci Králové zahájeno bude dne

8. června a jeho trvání je prozatím rozpočteno asi na14 dní. V prvním týdna budou státi před porotou
Freiweld a Lokvenc,kteří jsou žalování pro podvod
a úpadek. Jest dosti možno, že na konci zasedání
přibudou ještě spoluvinníci činu, jejichž oběť naleze
na byla v neděli poblíže důstojnického parku,

Ukončení školního roku na pokra
čovací škole kupecké v Hradci Králové
koná se ve velké síni vyšší obchodní školy zdejší ve
středa dne 81. května 1890. Pořad: Od 2 do 6 hodin
odpoledne: Výstava písemných prací žáků. O půl 3.
hodině odpolední: Ukončení roku školního. (Zpráva o
návštěvě a prospěchu. Udílení odměn. Rozdávání vy
svědčení.) Vetap volný. Školní výbor.

Náchodská stávka. Stávkojícídělnícijeví
ochotu zahájiti opět práci. Vůdcové hnutí žádají pouze
náhradu ušlé msdy po čas stávky, kdežto podnikatelé
se toma vzpírají. V Úpicia Hronově jest mituace ne
směněna.

Secha sv. Jana Nepomuckého na
Malém náměstí v Hradci Králoré byla přičiněním ně
kolika ovědomělýchkatolíků zdejších obnovenaa rov
něž stará národní lidová | pobožnost svatojanské,
Oprava, pěkné ostření sochy ovatojanské barvou z větší
části svým nákladem hradil p. Fr. Vachek, obuvník
a slaha v sáložně, ostatek uobrazeno z darů dobro
dinců, které s nevšední ochotou sbírali p. Fr. Knepr,
trubléř a majitel domu na Malém náměstí a Anos
Vaníčková, čímě také umožněno adržování světla při
veterních pobožnostech každodenně 38 Iampiček +0
chu ozařovalo a mimo toho ještě v předvečer svátku
av. Jana a o svátku samém, pak © okončení oktavu
ozdobena byla socha zářícími lampiony. Dary na
opravu a udršováví světla složili vys. důst. pp. ka
novníci: kapitulní děkan dr. Frýdek 3 zl., městský
děken Mosil 6 zl., Frant. Fiala Jos. A. Šrůtek a
Jan Barták po 1 zl., dále pan purkmistr Frant. U).
rich a psní Adéla Veverková, po 40 a 30 kr, při
spěla celá fada pp. duchovních, řemeslníků, dělníků,
paní a slečec. Všem těmto vysokomyslným dárcům
vyslovajeme timto srdečný dík a prosíme, aby i pří
ště na pobožnost tuto pamatovali, aby s lidu našeho
nevymizela úcte k naším svatým patronům zemským,
Zdař Bůbl

Bleskem zabítí komě. VBrozanechn Par
dubic sařila v sobotu podvečer jako v celých východ
ních Čechách veliké bouře s lijákem a hromobitím.
Jednomu zdejšímu povosníkovi a pachtýři sabila pár
dobrých koní, takže utrpěl na své poměry ztrátu ne
smírnou.

Neštěstí ma dráze. Kdyžbylo letnicíchos.
vlak sererozáp. dráhy jel kolem stanice Polné, událo
se hrozné neštěstí, V průchoda vozu 3. třídy nalezal
se dozorce Cakl se svou rodinou, Bleté děvčátko Ca
klovo dostalo se v okamšiku, kdy nebylo střeženo, k
dveřím vagonu, otevřelo je a duestslo eo tak ven na
stupá.ko. Noš tomu mohla matka zameziti, spadlo
dolů s vlaka, který dále ujížděl. Matka v sonfalství
skočila sa dítětem. Dítě bylo těžce zraněno a matka
dítěte slomila si obě noby. Obě poraněné byly dopra

veny do Jihlavy do nemocnice. Dosorce Cakl jest usta
noven stále se Vysočanech a podnikl se svou rodinou
cestu nasvátky.

úbelskázášťproti katolické církví
ve Frameli. Ubohátato zemějest úplněve spárech
svobodných zednářů, kteří kde a jak jen mohou, církev
katolickou pronáuledojí. V diecési chalonské spáchány
před delší dobou svatokrádeže. Deset chrámů bylo
násilně vypáčeno, evatostánky <yloupeny, pokáleny a
ov. hostie ukradeny Biskap v Chalonsu, megr. André
vydal k avémn dachovenstva oběžník, ve kterém praví.
„Nejavětější Tělo Páně není více meri námi bezpačeno
Stráž, kterou kněší a laikové v kostele konají, nedo
stačoje. Nařisuji proto, aby od 7 do 14, května Nej
avětější Svátost ze všech kostelů byla odstraněna.
Věčné lampy nechť se zhasnou. Duchovní nechť při
mměiav. konsekrují jen tolik hostil, kolik je komuni
kantů. Požehnání s Nejavětějším nesmí ae v žádném
chrámu ani bapli udělovati. Dne 7., 11. a 14, května
nechť duchovní s věřícími modlí se žalm „Pane, amiloj
se nade mnou.“ Potom bnde Nejsvětější Svátost a oněch
chrámech omístněna. kde se obec zaručí, bdíti o bez
pečnout kostela.“ Tak daleko již klesá ve Fraacii,
v zemi všeobecné korrupce, lideká bestie. — K po
dobnému zušlechtění lida pracují u nás mnohé gi
dovsko radikálové.

Vojenské slavnosti na Hřečheři u
Kolima. Boku 1757 dostal pruský král Bedřichhro
sný výprask v bitvě u Křečhoře čili u Kolína. Měl
jiston naději na vítězství a byl den před bitvou ne
obyčejně vesel noclehuje ve statku Žertovana silnici
Kolínsko-Plaňaneké pod vesničkou Bříství a Kamhbaj
kem. Časněz rana roztařil ee boj mezi Plaňany a
Kolinem, zvláště mezi Chocenicemi a Křečhoří. Pra
šáci po udatném, neohroženém útoku císařských stá

ati, Hval Bedřich Il. na své granátníky: Vy psi, což
chcete váčně žšíti. Marně hnal své věrné do boje v
němž zbylo mnoho hnátů pomořanských a branibor
ských granátníků. Bedřich v sovfalém trysku prchl,
přeplaval se na drahý labský břeh a v selském oděvu
pospícbal do Pruska. Slavné vítězství českých, uher
ských a chorvatských pluků poveneslo sebedůvěru cí
sařských vojsk, dřívějšími poráškami otřesenou a bo
jiště ae přeneslo brzy z Čech do Slezka a zemí pru
ských. Rakouské vojsko jest právem na ové vítězetví
u Kolína hrdo. K slavnostem na bojišti kolínském
konají se rozsáhlé přípravy, jak se strany politických
úřadů, tak se strany apolku pro zřízení pomníku.
V sobotu, dne 27. května, přijedou zvláštním vlakem
Jeho «. a k. Výsost pan arcivévoda Otto, 4 kancléř
řádu Marie Terezie, uherský ministr zemské obrany
bar. Fejerváry. Ráno přijedou z Prahy Jeho Eminence
pdp. kardinál kníže arcibiskap Fran'išek de Paula ze
Schónbornů, Jeho Excell. místodržitel hr. Coudenhove.

Škadrova 14. dregounekého pluku, čítající 111 mužůa 5 dů-tojoíků, dostaví se do Kolína jiš v pátek.
Přihlášeny jsou dále depntace veškerých plaků, které
ze bitvy u Kolína účastnily. Hosté ti pojedou do
Křečboře, kde stojí pomník, asi v 80 ekypážích.
S kopce Hedřichova jes: malebný rozhled na celé Po
labf, Podvysocko, Železné Hory s Krkonoše.

Obecní volební řád ve Vídní projednán
byl ve výboru pro obecní a okresní záležitosti v dolno
rakouském en*mn. Do prvního volebního sboru nále
žejí: čestní měšťané a vydší dachovní křseťanětí a
rabínové, dále všichni k volbě oprávnění úředníci a
ředitelové a p., kteří odvádějí daně pozemkové nej
měně 100 zl. (místo doeavadních 200 2l.), daně po
zemkové a obecní nejméně 200 zl. (místo dosavadních
500 zl.) anebo výdělkové daně a-poň 50 zl. (místo
dosavadních 200 zl.) V druhém sboru volí měšťané
vídenští, duchovní, úředníci, doktoři, magistrové, řidi
telové, prufessoři, nadnčitelé, učitelové měšťanských
škol a všichni ti, kdož daně pozemkové, domovní neb
výdělkové platí nejméně 20 zl. (dosud 400, po případě
100 zl). V třetím sbora volí všichni, kdož platí 4 zl.
daně = příjmů nebo výdělkové = obecními přirážkami
a rok ve Vídni bydlí. Ve čtvrtém sboru volí všichni
státní občané mužského pohlaví, kteří 24. rok věku
překročili a v obci bez přetržky pět let mají avé řádné
sídlo. Co tomuto navrženému volebnímu řádu říkají

E dr. Černohorský a jeho „svobodomyslní“ přátelé,teří inteligenci chléli hoditi do poslední volební
třídy? Pan dr.Černohorský, který učeností nikdy ne
vynikal, nemohl ovšem potřebovati v prvním a drahém
volebním sboru vyšší úředníky a dachovní, profesory,
učitele, lékaře, inženýry, stavitele atd.

Mistr Kubelík ve Smiřicích. Přičině.
ním místního odhoru Nár, Jed. Sev. a zvláštní zá
slabou pokladníka téhož odboru p. Jana Malborga
zavítá mistr Kubelík dne 17, června i do našeho města.
Umění milovné obecenetro jak města, tak i venkova
nedá zajisté ujíti sobě příležitosti, aby vyslechlo mistra,
jemož tak četné chvály předcházejí a jehož nmění i
listy nám nepřátelské na výsost cení. —

Císař potvrdil volby okresních sta
rostů, pana Josefa Schůtze v Kostelci n. Orl. a pana
Václara Pozdílka z Náhořan na Noroměsteku.

Rozrašující lempeža úkladná
vražda v Hradel Králové. ČtenářiObnovy
amatují se snad na některé drobné zprávy o rvač

kách a vybrůžkách Jelínkových i o různých pletichách
bývalého řezníka, 6bletého Sedláčka, jená v Hradci a
okolí kapoval a prodával kozy a kozlata, poskytoval
útulku všelijakým čenštinám a kupoval různé pode
sřelé zboží. Za bývalou, nyní již zbořenou, Moravskou
branou mezi silnicí k Novém Hradci Králové vedoucí
a řekou Orlicí nachází se několik ravelinů, tvořících
poslední zbytky pevnostních bradeb. Ve dvou z nich
vykázala městská obec královéhradecké byty svým pří
elošníkům 4. Sedláčkovi a Antonína Jelínkovi. Óba
tito sousedé žili v stálých nesvárech a půtkách. Je
línek brozil Sedláčkovi zabitím a p. a tím vsbudil a
Sedláčka takový strach, že tento obávaje se, že by
Jelínek vybrůžky své snadno mohl splniti, v bytě
svém ve zavíral pod závory, psa si opatřil a konečně,
oby byl joště jistějším, vzal si do bytu i jakéhosi
Podstata z Pouchova, jemuž přístřeší a stravu posky
toval, ač jinak dle soahlasného líčení lidí, kteří 86
s ním stýkali, byl člověkem snačně lakotným. V sobotu

dne 18. t. m. pustil se Jelínek opětně do Sedláčka

vyhrožoval mu, škrtil ní jej a konečně opustil ho seslovy, že on t. j. Sedláček sde jiš dlouho nebade, še
ho zabije aneb shodí do vody. A v neděli na to Se
dláček smizel. Jelínek pro toto nebezpečné vyhrožo
vání vzat byl do vasby s po smizelém Sedláčkovi
pilně bylo celý týden pátráno, leč bezvýsledně. Aš
teprve v neděli 30. května ráno nelezeua byla jeho
mrtvola v Orlici. Z počátku padlo hlavní podezření
a léto vraždy na Jelínka, ale ve vyšetřování nastal
sensační obrat. Kromě Jelínka byl předveden před
mrtvola k vůli její zjištění zednický přidavač Podatate,
jenž učinil se nápadným svým chováním; bledl a cbvěl
se a byl proto zatčen a vyslýchán. Protože tvrdošijně
sapíral, byl by málem podezření od sebe odvrátil. Jda
od výslechu probodil však mimoděk před správcem
věznice, panem Kohoutem: „To mne do toho ti vojáci

Hivedli! Pan sprárec Kohout ovšem hned zakročil a
Podatata byl ihned k vyšetřajícím soudci předveden
a tu se tak popletl, že označil jako Sedláčkova vraha
vojenského duha pana nadporučíka Blanusche, vese
lého a lobkomyslného to mladíka, který následkem
své požívavosti vědy více potřebovalnežli měl. Pod
stata vypravoval, že důstojnický sluhu Lesák přišel
k němu dne 13. května v sobotu večer, vyvolal jej
ven a pravil mu, že by prodal rád Sedláčkovi ablů
poněvadž nutné potřebuje peníze. Nádeník Podstata

rý Lesákovi již dávno před tím našeptal, aby zabil
Sedláčka, kdyš potřebuje peníze, jinak prý ho zabije
tyto dny jiný. Na vyzvání Podetatovo vyšel Sedláček
ven a Bel s Lesákem, jenž prý jest jediným synem
řádné rodiny v Lišnici u Žamberka. Po mostě kráčel
asi Sedláček s vojákem přes vojenskou jízdárnu a vedl
jej asi na místo za krytou jízdárnon a stájem pro
těžce nemocné koně, těsně při hradebních náspech le=
žící. Na toto místo nepřijde asi žádný Hradečan vy
jímaje některého kluka, který proleze kde jakou díru
v bývalých pevnostních hradbách. Tma bylo jako
v pytli, bylať černá noc. Vojenský sluha Lesák pravil
Sedláčkovi: Tu je to uhlí! Sedláček pro tmu ovšem
stoje ničeho neviděl, eehnul ae tedy k zemi; v tom
okamžiku bodil ma vrah oprátku kol krka, prudce ji
stáhl a šlápl o5ti letéma Sedláčkovi na krk. Stařec
by! okamžitě mrtev. Poněvadž měla jeho mrtvola jazyk
úplně vyplazený, soudí se z toho i z jiných známek,
še byl Sedláček někrcen. Tento má rány též na hlavě
a na race; někteří myelí, že Losák uhodil Sedláčka
napřed tapým nástrojem do hlavy, tento že mimoděk
chranil hlavu rukou a že byl tak i na ruce raněn 8

tom že byl teprve někrcen. Jiní opět myslí, že na
lavě a na race byl Sedláček poraněn teprv při vho

zení do splachovací stoky. Těsně za stájem protěžcenemocné koněnalézá be totiž v pevnostních hradbách
vyklenutá efň, slepá směrem k důstojnickému parku.
Pod klenutou síní teče splachovací kanál a vuíni na
lézá se hluboký cihlami vyzděný otvor zdéli téměř dvou
sáhů a z Míříjednoho eáhu. Uprostřed tohoto otvoru
se nalézá stavidlo, které uzavírá výtok stoky do Orlice
asi 3 až 5 vábů od stavidla vzdálené. Obtíživ napřed
mrtvolu Sedláčkova kameny a připevniv je provazy,
hodil ji Lesák do tmavé prohlubní v síni, domnívaje
se patrně, že krysyohlodají mrtvola dříve a kostru
pak odplaví velká voda podzímuí neb jarní a že vražda
zůstane navždy utajena. Toto nepřístupné, tmavé a
nikým nevyhledávané zaneřáděné místo vyhledal ai
Lesák patrně již dávno před čipam. Náhodou věsk
přišla následkem |ijáků velká voda a atavidlo v hradbách
masilo býti k vůli propuštění vody povytaženo. Pod
ním proplula mrtvola Sedláčkova do řeky Orlice bez
prostředně nad jezem u vojenské plovárny. Naonbřelá
mrtvola ovšem vynořila se nad hladinu a tak byla
v neděli dne 21. května časně ráno, tedy týden po
vraždě, spatřena a vylovena. Na Lesáka, který byl
hezkým bochem a těšil se přízni děveček a kuchařek,
ovšem nikdo nepřišel, že by mohl býti vrahem, vždyť
den po vraždě vesele křepčil v Malšovicích a měnil
tam desítku. Při dělení lupa epolavinníka Podstatu
ovšem ošidil. Když epáchal děsnou úkladnou vraždu
loupežnou a oloupil mrtvolu o hotovosť 29 slatých a
stříbrné hodinky, vrátil se do ravelínu a pravil Pod
statovi, že nalezl u Sedláčka pouze6 zl. a hodinky.
Dal ma tedy tři zlatky a hodinky a tvrdil, že sobě
ponechává pouze tři zlaté. — —Zmizení Sedláčkovo
bylo hned v neděli 14. kv-tna zpozorováno a pode
sření padlo ovšem v první řadě na Jelínka. Když se
jej ptali, kde je Sedláček, pravilneprozřetelně: „A ten
plave jiš dávno kHamburka“, Jelínek byl arcit okam
žité zatčen, nvězněn a vyslýchán. Z'očin rozhodně po
píral. Podstata, jako spolubydlitel Sedláčkův byl ovšem
také podezřelý a proto byl přiveden k agnoskování
mrtvoly. Poznal zohavenou mrtvola určitě, ale vzdor
líčené chludnosti přece při její spatření nbledl a chvěl
se. Po svém zatčení se při druhém výslechu přiznal.
Následkem jeho prozrazení byl vyšetřován též vojenský
sluha Lesák. Z počátku rozhodně před vyšetřajícím
soudcem zapíral. Když prý mu však subatitat stát
ního návladnictví pravil, cona něj Podstata prozradil,
že další zapirání mu nie nepomůže, alo že vlastní
upřímné doznání může ma polehčiti, tu se Lesák chvěl,
pletl se pořad více a konečně se kajícně ke všemu
přisnal. Lesák prý následkem avých lehkomyslností
a polřeb k ukojení svých chlíčů potřeboval více peněz
než-li měl a pomahal si tudíž krádežemi. Tak se asi
seznámil s Podstatou a Sedláčkem. Osudná oprátka a
provaz, kterým sprovodil Sedláčka ukrutně se světa,
stane se mu ovšem osndným, Žalován bude pro lou
pežnou, úkladnou vroždu a postaven bude před pří
slušný vojenský soud. :

Zvěsti z východních Čech.
Ze Ždámie. „Tady jsou sami klerikélové“,

řekl jistý pán, který schválně až z Hradce zajel ei
na velocipedu do okolí našeho, aby štval lid, by ne
vítal nejd. biskupa na visitační cestě jeho. Chudák,
co se našlapal, napotil, namluvil — a vše nadarmo
lid se nedal osvítiti. K něčemu přece „spošťolaká“
tato cesta snad bude mu dobrá, poznal, že lid český
v převelké části váží si náboženství, že prohlédl již
ty štnejdy, jež a ním tropili domnělí oavěcovači lidu,
žo nedá jiš více na řeči bezbožníků, kteří za hel



vetsko-šidovsképooe slovem i tiskem topí neohrožené sastance vírykotolické. Že v okolí našem jeou
klerikálové, totiá dobří katolíci, kteří nestydí se sa
víra po otoích zděděnoa, ukázalo se všade, kamnejd.
biskup zavítej, I v osadé naší s radostí přihlásili se
katolíci k evému biskupovi, e den uv. biřmování uči
nili dnem elavnostním. Dvaačtyřicet banderistů v bí
lých čapkách se stuhatoi národních barev vyjelo vstříc
svému biskupovi až k Libišanům, kde Jeho Milost
přivítal inteligentní rolník, p. Vincenc Zeman sDo
lan. U elávobrány, na níš byl nápis: Farnost šdá
nická co nejuctivěji vítá avého biskopa, přivítal Jeho
Milost místní p. starosta a p. starosty všech přifaře
ných obcí, sbor učitelský, hasiči ze Ždánica « Dolan,
každý sbor se svou budtou, duchovní správce a ne
přehledné zástupy věřícího lidu. Hlavní momentycelé
slavnosti ohlašovaly výstřely z bmošdířů. Jako sáade
tak i u nás uchvátil nejdp. biskup posluchače vý
mlavnými a přesvědčivými +lovy svými. Každý přál
si slyšeti slovo Boží z úst biskupských, škoda jen, še
dvě pětiny přítomnéhy lidu slyšeti mohlo kázaní,ostatní pronedostatek místa v kostele, zůstati ma

seli venku. Biřmoranců všech bylo 17. Hlaboký do
jem učinilo na všecky, když biřmovanci klečíce vy
znávali veřejně víra svou v Ježíše Krista. Kéž by
celá tato slavnost a zvláště av, biřmování utvrdilo
ještě více víru v ardcích katolíků, by vždy a všade

jili a vyznávali víru svou, by statečně odmítali
útoky proti sv. víře činěné od lidí, kteří sami jsouce
bez víry — a tím v srdci roserváni — i jiné ne
šťastnými učiniti chtějí.

Čtyři osoby atomaly. Od Opatovicn. L.
jdek Vysoké i k Střebší a Novému HradciKrálové silnice;
spojuje ji dlouhý mosť přes řečištědivokého Labe. Na
straně k Vysoké obýval při mostu vilniční cestář Rů
žička a opodál mostu poblíže labského jezu trahlář
A. Novák, doblížitel jezu a pachtýř rybolovu, mož to

ivý a pracovitý, Hradečanům velmi dobře známý.
Vtorý večer mezi 6. a 7. hodinou šel s: Novák use
svýma dvěma chlapci, sedmi a dovítiletým, a cestářem
Bažičkou. Na rybolovu se jim stalo patrné neštěstí,
neboť nevrátil se nikdo z nich domů. Utonuly patrně
všichni čtyři; zda nad jezem, aneb zda-li pod jezem
byli do hluboké tůně stržení, noví se. Do včerejéka
nalezena mrtvola p. Nováka ale ne ostatní, ač dal po
nich pan lesní eprávce po horním i dolním toku Labe
pátrati. Mrtvoly nešťastníků vyplojí asi na povrch, aš

ři pokračajícím stavu hniloby nabubří. Politování
hodna jest osiřelá rodina Novákova. Nalézá se v bez
měrné bídě, neboť v loni vyhořela s věřitelé jí zaba
vili i náhradu assekurační, takže nalézajíc se v po
měrně velikých dlnzích, masila před třemi nedělmi

rodati i kravičku, poslední to pramen obživy. Vdově
ovákově zůstala pět hladových dětiček na krku, mezi

nimi jeden mrzáček bez raky. Dnes nemají ani sousta
na šivobytí. Prosíme proto všecky lidé dobré, šlo
chelné a milosrdné, aby rodině na pokraji soufal
ství se nalésající rychle pomohly. Můodary, potra
viny a daly příjme vdičně osiřelá rodina neb
obecní představenstvo ve Vysoké. Penčšmí dárky,
byťby i sebe menší, přijímá, kvitovaji bude a ne
šťastné rodině odvede redakce „Obnovy“. Pomos
proto, kdo můšeš a pamatuj, še, kdo rychle dá,
dvakrát dál

Z Nechamie. Pravým vejlupkem „opravy“
jest úřední „oprava“ s Nechanic, ku kterétendenčně
msteriál abíral náš famosní okresní tajemník Vančura.
Jest pravda, že nynější zastupitelstvo okresní si při
činěním p.Ant. Teichmana a okr. taj Vančary pro
dloužilo úřadováníze 3 na 7 roků. Pan Halberstadt
podal ovšem rekura, poněvadě se mu zdálo, že v no
vě zvoleném výboru jsou přivršenci velkostatku. Má
sajisté kašdý právo míti své přesvědčení, a ctíme je
u pana starosty Halberštadia i p. Pázlera, ale u obou
pánech je přece známo, že sí rekure sami nevymyslili
a nenapsali, a če za tím stáli p. Venčore a p. Teich
man, kteří pořad straší velkostatkem, ač zástupci
velkostatka tvoří proti zástupců.o venkova nepatrnou
menšina a venkov vědy rozhodnutí ve své moci má,
Není pravda, že schodek okresní povstal neobyčejným
přirůstkem (15 km.) okresních silnic. Silnice tyto při
rostly za dobu 11 let ve dvoulobdobích volebních. Kdež
to v dřívějším jednom období 1884—1487 přirostlo
při přirážce 14—16 proc. více ailnic. Přibyla sicá no
vá vydání 373 zl. 67 kr., 704 zl. a 600 zl. avšak od
padla naproti tomu vydání 900 zl. okr. zvěrolékaři
a 800 zl. okr. lékaři. Tojest nepatrné. Snížení daně
o 7700 zl. stalo se teprv v roce 1898. Tím odpadlo

přírádek poure 2000 zl. Že byly v posledních 2 letechč odepsány, jest pravda, ale nesmí ge zapomenouti,
že v období 1884—1887 byla též neobyčejná povodeň
a že bylo velmi mnoho daní odepsáno. Jest pravda, že
nahospodařeno přes 40.000zl. dluhů. Sám okresní výbor
přiznává ku konci prosince 1598 dluhů 46.287 zl.; snad
ale pamatuje, že přijal od cakrovara v Sádové spor
ný obnos na vydržování silnic z r. 1884—1887 pře
depsaný 1700 sl., který ani jako pohledávku (dlah:
v účtech jiš nevedl. Mimo to pro rok 1698 uvedl ve
vydání rozpočtu obnos 1850 zl., který byl jedině na
uhražení dluhu stávajícího obrácen, ježto se sa něj
nic jiného nepořídilo. Ze stávajícího nedoplatku při
rážek odpadne odpisem daní obnos asi 3000 zl. hal
by činiti tedy okresní dluh 41.837 zl. Okresní výbor
uvádí v opravě, co atály mosty, na obdržené sabvence
10.000 al. a na most bohárenský však opomenal. Jest
pravda, že silnice na Nechanicku jsou v želostném
stavu a že se za ně poplatníci stydí. Na podzim ne
může se řepa od Petrovic voziti přes Měany, ježto
tam povozy po nápravy zapadají do bláta a musí se
řepa voziti přes Bříšťany na Milovice po cís. nilnici
do Sádové. Od Přímu nemohlo se jezditi k Popovicím
a Třesovicím na Sádovou, nýbrš muselo ae jezditi
přes Sachou k Jánovu do Sádové. Jest pravda, že ce
me štěrku na mnoze stoupla dvojnásobně. kde dřívo
Štěrk vydrašen za 1'50 zl. metr platí se až 8-10 sl.
Jest také-pravda, že cena štěrku stoopla tak svanými
kartely. Co jest to, kdyš nájemce dovážku štěrku vy
draží a přenechá proti podmínkám dražebním dováš
ku třeba pěti společníkům, kteří sami nedrašili? Rov
něž jest pravda, še štěrk přijímá ce blátivý, a jílkem
a pískem, drobný s ohledu na udržení přátelství. Dle

drašebních podaínek má býti dovážen štěrk ve voli

kosti 1 kup. palce. Kdo měl příležitrat jíti po okresní slnici, zajisté, še štěrk se dodává drobný.
Srášky na štěrku se činí sřídka a nepatrné, jen pro
formu. Jest pravda, še diety členů okr. výboru jsou
čím dále vyšší, na př. diety p. A. Teichmana od roku
1895—1898 činí 18700 sl, 177-560sl., 30150 zl. a
248 zl. Mímo to jako člen okr. výbora vykonával do
zor při stavbě silnice od Dohalic přes Hof.Dobalice
a obdržel sa to na účet obce Dohalice 100 al v r.
1698. A. Teichman stavěl také okr. kanály a vozil on
a jeho příbuzní jako podnájemníci štěrk na eilnice.
Mladý Teicbman ne př. štěrk dovátí a starý ho při
jímá Páni okresní výboři účtovali za celodenní echů
zi po 3 sl. a za týš den sa přijímání hromádek po
celý den téš po 38 sl. To jim okr. rerise vytknnla a
a museli obnosy ty navrátiti. A. Teichman účtuje
sobě za dohled na silnice zvlášť a pracují-li tem
dělnici, za dohled na ně též zvlášť až 20 £i. To bylo
též rovisí vytknuto, avšak s). okr. zastupitelstvo mu
obnos ten schrálilo. Dohlíší-li p. A. Teichman na sil
nice, účtuje za povoz zvlášť a dietu též zvlášť. Kdo
ho věsk vidél jesditi? To též platí při cestách ku
uchůzím. Důkaz o tom,že není zvyklý jezditi, podal
v zimě Přijel do Nechanic, koně dal do hostince a
domn čel pěšky. Z domu pak se tapry musel vrátit

pro koně. Pan Matějovskýpo 10 roků jako člen okr.výboru neúčtoval za schůze, když však nemoh! pře
mocí, aby ostatní členové apustili «d účtování diet
e okr. zastapitelstvo vše echvalovalo, problánil v r.
1894, že též účtovati bade za schůze, že ui však ob
nos ten neponechá, nýbrě věnuje dobročinému účeli. To
také v r. 1894 a 1896 učinil, nikoli aje r. 1806 a
1808 jak „úředně“ ne opravuje. „Světec“ náš však
hledal ve spisech, napsal vzor stížnosti a přiměl ně
které poplatníky, aby proti účtování diet těch polali
atítnost. Na to zemský výbor 19. srpna 1896 rozhodl,
že dle 947. zák. z 20. července 1804 č, z. m. 37 mají
starosta a členové okr. výboru toliko právo žádati,
aby se jim z důchodů okr. nahradily hotové výlohy
Sa povosy a ne za schůze P. Matějovský obnos účto
vaný vrátil, avšak trval spolu na tom, aby takí
ostatní členové výboru učinili, zemský výbor rozhodl
26. března 1697 v tom ermyslu. Ti však stěžovali, mezi
atížnostmi, které podali až ku c. k. správ. soudu uve
dli, že pošadojí ne diety, nýbrž náhradyhot. výloh
za povozy, kterých někteří členové ani nepoužili. Tm
povatalo stěžovatelům přes 90 zl. výloh. Při chůsi
výboru dne 17. března 1809 odhlasovali p. A. Teich
man, Jan Kůžel a Jos. Pásler, aby tyto výlohyokr.
důchod zaplatil. Proti tomu podal p. Th. Matějovský
prostřednictvím okr. výboru ku vel. zomskému výbo
ru stížnost dne 30. března 1899 pod č, 401 skr. Te
pry dne 3. května 189090zastavil p. starosta ono usne
sení a pan Matějovský následkem toho vzal stížnost
svoji týš den zpět. O čemž byl uvědomen okr. výbo
rem dne 2. května 1890 pod č. 401. Kdo tvrdil by
opak toho, nemluvil by pravdu. Jest pravda, še pan
Theod. Matějovský xe stížností novychází, není všsk

pravda, že stížností jeho bývají a pravidle samítnuty.ýnosem se dne 15. září 1896 rozhodl vel. sem. vý
bor ku jeho stíšnosti, že mé okr. výbor učiniti ihned
opatření, aby se tajemník Vančura oprávcorství v no
mocnici vzdal. Dále 26. března 1397, 3. září 1997,
80. ledna 1899 rozhodí veleol. zemský výbor ve pro

naše tébož stěžovatele v příčině diet « paušálu člonů okresního výboru. Stížnosti o neplatnost usnesení
okr. sastupitelstva z 28. prosince 1898 a proti usne
není v příčině dodáváví štěrku nbláskového místo
Žambereckého, nejsou doaud vyřizeny. Že se členové
okres. zastupitelstva dostavili ku schůzi na den 24.
dubna přeložené stalo se za toa příčinou, aby účty
před novou volbou okr. výboru mohly býti schváleny
a aby se jakés takós hospodaření aspoň trochu umož
pilo. Jest pravda, že okr. tajemník působilna stěžo
vatele, aby stížnost proti volbám odvolali,poněvadě
seznal, že by ku podané stíšnosti p. Th. Matějovské
ho, kterou 2. května t. r. vzal spět, mohlo nynější
sestupitelstvo ruzpuštěno býti. Agituje-li tajemník
Vančara proti p. Th Matějovekému nebéře si vice
k tomu svědky, avéak takové věci nezůstávají v py
tli. O tom že někdo někomu vydá nějaké vysvědčení
v jiném smysln, než by měl dáti, netřeba vykládati,
jeouť jiné věci možné. Jest pravda aice, že z pravidla
Bejméním okresním nehospodaří jednotlivec, nýbrá
celá korporace okresní, avšak tam, kde stále vede
slovo jediná osoba, ostatní mlčí, návrhů nečiní a jen
pozvednutím rnky projevují souhlas se řečníkem (vůd
cem), sdá se, že přece hospodaří jen jednotlivec. Že
poplatníci dostávají do obcí rozpočty a vyblášky o
vyložených účtech, jent pravda, ale zda-li pak některý
se přišel někdy na účty ty podívati? Zajisté še ne,
sle ne proto, že br s hospodářetvím tím uouhlasil,
nýbrž proto, če jsou neteční, velcí dobráci. Účelem
naších článků není hanobení enad jistých osob k vůli
osobním chontkám, nám se jedná o to poavítiti pouze
na hvepodářatví nynější, sby poplatníci jiš jednou se
stali Čílejšími a všimali si více veřejných záležitostí,
va které tolik peněz ročně musí platiti. Sestavování
rozpočtu v Nechanicích jest prapodivné. „V úřední
opravě“, kterou „Obnova“ otiskla bez poznámky, se
vážně tvrdí, že passiva t.j. po česku „dluhy“ okresní
koncem roku 1848 obnášejí 36.287 sl, 61 kr., v nichá
zahrnuta novybraná okrasní přiráčka z posledních 3
let, a še sbytek dluhu 13.000 sl. táhne se od r, 1890
— avšak v tištěném a p. okr. etarostou podepsaném
rozpočtu příjmů a vydání na r. 1891 může se kašdý
dočísti, že přebytek z r. 1800 činí 1000 zl. a v
rozpočtu na rok 1802 obnášejí příjmy: 1. Popiatek
z1 henobní listy 145 sl. 2, Příplatky velkozávodů na
udržování okresních silnic 1060 sl. 3. Příplatek zá
lošny na činší a topivo 150 sl. 4. Náhrada obcí na
slnšné tří obvodních lékařů 1200 sl. 5 Ze zemské“
ho fondu na subvenci 10.000 zl. doplatek 8500
slatých. 6. Přirážky okresní 18proc. k daním přímým
82.000 sl. činí 14.760 zl. úhrnem příjmy obnášejí
26.806 sl. Vydání jsau takto rozpočteny: 1. Úřední
potřeby 1848 zi. z. Udrdování silnic s mostů 10.000
sl. 3. Dokončení stavby ailnice Třesovico-Všestary
4600 zl. 4. Zdravotnictví 1874 sl. 0. Přípřeša a hna
necké povozy 25 sl. 6. Obvodní výlohy 36 sl. 7. Úro
ky s výpůjček Občanské záložně nechánické 150 al.
8. Dary 150 el. 0. Subvence chovancům hosp. škol

60 sl. 10. Licentování býků 90 sj. 11.Stavba budovy
nakažlivé nemoce 1500 sl. 13. som. ban

ce s výpůjčky 10.00 sl. obnášela 1000al. a úrek
800 sl. 68 kr. 13. Příplatek obcím 3080 al. 14. Ne
předvidaná vydání 108 aj. 37 kr., úhrnem
26.808 al. — Protože r. 180% přirážky o 4 procenta
stouply a vynesly více 8280 al. a protoše, doplatek
semské subvence obnášel 8800 si., tedy na zvětšené
výdaje bylo ta více příjmů 11.380 sl, ale oproti to
ma se vykazojí zvětšené vydaje na stavbu silnice tře
sovické, snské a mokrovonské, dále na stavbu nemoc
nice pro nakažlivé nemoce v úhrné sumě 9612 sl.
Zvláštními sobvencemi a vyššími přiráškami nebyly
tedy ani mimořádné výdaje vyčerpány. Z účtů ale
vysvít , že od somskó banky vypůjčeno 10.000 zl. a
od nechanické záložny 1000 al. Protoše dle rozpočtu
na rok 1093 vzrostly přirážky o dalších 6 proc., t. j.
r. 1801 obnášely 14 proc., r. 189% jiš 18 proc. a r.

1893 dokonce 24 proc., tedy ty velké výpůjě y nejsouudůvodněny ani schodkem u r. 1891, který prý po
vstal stavbou silnice susko-Všostarské a etavbou ne
mocnice v obnosn 6800 ul. Ros mé býti přece
věrným obrasem řádného okresního hospodaření, ale
rospočty okresu Nechanického neodpovídají nikdy
skutečnosti. Tak pro rok 1808 je v rozpočtu za ko
mise 100 sl., v účtě je alo 168 gl., na štěrk je v roz
počtu 7740 sl., v účtě ale 24.340 zl. atd. Na r. 1889 ,
rospočtěna potřeba 13.645 ul., na r. 1898 rospočtena
byla potřeba25.006si. a silnice se vtom ro
ce nestavěly. Bozpočetse z pravidla sdělá tak,
aby nevykazoval velkou potřebu, aby se přirážka ne
musela zvýšovat, povstane schodek, ten se do příští
ho rozpočtu nezaneee, tak rostou dlohy, s dlahů při
růstají rok od roku větší úroky, které tvoří zase dluby
a tak to běží po 11rokůa nyní to,core nahospodařilo,
dá se novému okresnímu zastupitelstvu praeseniem
do sačátku. To nebude moci tolik dluhů nechati dluhy,
musí zvýšitl přirážku s odstoaplípáni pak řeknou:
pohleďie na né, jak ani hospodaří! Proč však bude
nutno svýšiti přirášku? Inu protože pan Teichman
atd. tak vzorně hospodařili. Často se mohlo opravou
malé části silnice ušetřit rozmlácení velikých eilnic,
protože malá apojovací cesta nebyla sjízdná a velké
objíšďky se činiti musily. Připadá nám to jak v Ta
recku, kde se dějí velké objednávky,aby z nich růsní
pašové, bimbašové atd. také nějaké vedlejší potěšení
měly. Tady ee nikdo neviní se zpronevěření, ale
z uehospodářetví, neboť při účelném hospodářství
může se vědy něco ošetřit. Na Nechamicků musí na
stati hospodaření úsporné. Nebude-li ovšem se hleděti
upláceti starý dlob, pohltí úrok větší část přirážek a
bude to zase nehospodářství. Tak dobrodinec, Žťerý
má sa kašdým slovem prospěch rolníků a obrem
na jasyku,odměníl setém, kteří mutolik důvěřo
vali a jeho rady všdy poslouchali, Pamatojme oi:
kdo mnobo mluví, že chce mnohé zatušovati a zamlu

viti a vlas'ní viny na jiné ovalovati, Takovýmto omýváním milí páni nenapravíte nic, kdyby i bylo pravda

sl. Ty neumejete! Jest tu ještě mnoho k vytýlání
avšak máme zs to, že to stačí vámi poplatníkům, aby
vás poznali. S potěšenímvytasil s sice v okresním
výbora pan Teichman s opravou, kterou mu pan ta
jemník připravil,jako to bylo usneseno, avšak nena

ravil tím u poplatníků ničeho, tleva ji v „Osvětě
ida“ ve 100 kusech po obcích okresu rozeslal.

Z Helle. Naše městoznámobylo i jest svým
konservativním smýšlením i zálibou pro starý český
mrav a slušnost. Krásnéa chvalitebné tyto vlastnosti
v nevářnost a posměch uvósti chtěli tři mužové, s nichá
jeden, žák Aeskulapův, naprosto zapomnělnapomínání
a rad, kterému na cestu do světa zbožná jeho mo
raveká matička dala. Liberála a radikála dělá ovšem
jenom proto, aby se zalichotil svým příznivcům a tá
bora socialistického. Týá muž řídíse tak velice +lo
vem Kollára, jenš v Sláry dceři hlásá, Svobody kdo
hoden, svobodu závašit keždou, šei vlastní své cho
ti zakázal, aby se dívala na přivítání českého bisku
pa. Týá pán v stejném sméru působil i v Sokole. V
dobu příjezdu biskopa, ve všední den, o 5. hodině
odpoledne, měl řečniti o Husovi člověk od něho od
vislý, který mládeš sobě evěřenou má nábožensky
mravně vychovávati. K vůli udržení veřejného pokoje
a míru v obci nebylo mu to ovšem dovoleno. Třetím
v tomto tercettu mužů protikatnlických byl člen sva
té Hermandady a vydal proto okřídlené slovo: „Bry
pych potupil Třebízského— a kdo Třebízského potu
pil, není hoden cti“. Zdá se, že mladý pán má pra
divné ponětí o cti a ještě podivnější mínění má o
skromném kaplsnoví klecanském. Ten by takových
alov nebyl promluvil nikdy. Může za to ročit každý,
kdo kněze řebízekého blíže znal Kdy a kde potupil
biskap Brynych Třebízského? Pán, který tak ukra
pený úsudek pronesl, nečetl zajisté nikdy žádného
spisu biskupova, tem nikde žádné urážky a potupy

řebízského není, pán ten, který by měl spravedlivé
jednati a sonditi, papouškoval pouze něco, co Jidé
nesvědomití namluvili. Čím pak vlastně jest člověk,
který tvrdí nepravdy vymyšlené, zprávy vylhané?
Staví se snad takovému moži pomníky? Věru daleko
by dospěly věci v Rakousko, kdyby tak se smělo
vystapovati proti maši, který mocí svého biskupské
ho úřadu má za povinnost hájiti právo a pravda.
Hájí-li katolický biskup katolickou víru, hájí-li antoritu
státu a církve, má nejméné práva proti němu vystu
povati rakouský úředník. Nikdo nežádá poklonkování,
ale právo a pravdu, poctivost a spravedlnost má kaě
dý nejen sám konati, ale též po jiných ji šádati.
Ostatně všecka ta bezdůvodná bela minula se na
prosto účinkem. Lid Holický prohlédl již tak dalece,
že pánům s terčetta nevěřil a de svéha biskupa vítal
slavně, Uvítání u elavobrány účastnila se téměř

všecké itekligence města, všichni pp. úředníci, p. notář, doktoři Bauera Voženílek, starosta a zástupci
el. města, depatace obě. besedy, Budče, ochotnického
spolku, hospodářko-čtenářské besedy, cechy řezníků,
obuvníků, krejčí, tkalců a nmíšených řemesel 60 ata
robílým: prapory, baviči a vysluušilci a téměř veško
rý lid Věsosydomy byly ozdobeny i ten židovský
majitel domu měl katolického biskupa více sloš
nosti než-li jeho —katolický nájemník. Příjetí krá



Jovéhradeckého ndp. biskupa Bylo tak srdečné s ulavné,do naš Vrchní sám pravil: Jako vživotě lidakémvůbec,taki v 6mémzármutekaradost00střídají
ale dnešní den naplnil mne radostí obzvláštní, neboť
ahledávám, že šije sde víra v ardci tak mnobých — a
soudím to s toho, de přihlásili Jate se tak slevným

spůsobem kbiskupa avému. Nemohl jsem se obránitimocnému dojma, kdyšsástupcové města s phfařených
obcí vyjeli mi vstříc na hranice farnosti, když apatřil
jsem, jak téměř všecky domy Vaše osdobeny nejen
prapory ale i věnci zelení a pravím to otevřeně, še
za mého biakupování v městě takovým spůsobem uví
tán jsem nebyl, jako v městě zdejším. Neplatíovšem
oslava tato pouze osobě biskupově, ale je to vyzná
ním víry katolické vůbec a v nástapnictví apoštolské
zvlášť — a vyznání toto má tím větší ceno sa dnů
našich, kdy ze všech stran útočí se na církev kato
Jickon a svláště na ty, kteří ji gastupají. Pročež dé
kuji tím více Bohu i Vém, že tak slavně a neohro

ženě přiznali Jste se k víře otrů svých — k víře katolické! — Slova tato, vytrysklá = nejšlechetnějšího
urdce, byla pravdivá, šla od ardce k srdci. Pan sta
rosta města a ředitel městských úřadů p. Václav Loh
nický jednali ve smyslu a dlepřání všech lidí dobré
„vůleu nás. Im tní bylo rolnické banderiam 4 Holic
a přifařených obcí Horních a Dolofch Ředic, které
jelo vatříc Vrchnímu Pastýři diecóse, kdyš přijel od
Chrasti. Pan starosta města a totéš banderinm při
vítali slavně J. B. Milost u kostele Ředického, kdež
jej uvítalo opět veled. duchovenstvo, žákovstro, uči
telstvo i nesčetné občanstvo = obojích Ředici z měs a
Holic. Ndp. biskup navštívil pak škola a konel pak
slavné požehnání v krásném kostelíka Ředickém. Zde
DA NOVOBe upevnila páska úcty a lásky, která spo
juje Vrchního Pastýře « věrným Jeho českým lidem.

Z tevie. Dne 13. t. m. dokázali jemo
vOpatovicích, že nestydíme se za své nábošenské pře
svědčení a šo dovedeme vážiti s svého biskupa tak,
jak toho právem saslahuje. Veliké množství lidu svá
tedně oblečeného nahromadilo se již o půl 7. hodině
ranní, aby uvítali nejdůst. p. biskupa, který savítati
měl mesi nás, aby více než 800 biřmovanců posvětil
as vojíny Ješíše Krista nvátoatí sv. biřmování. Zatím
co banderisté vedené: p.Jos. Morávkem z Upatovic (80)

odejeli Jeho Biskupské Milost: vstříc, učinily sbory
hasičské (opatovický, Čeperský, březbradský, libišanský
a pohřebačský; vedeny p. Jos. Hájkem = Čeperky špalír
od polepšovny směrem k Opatovicům. Dale až ka
slavnostní bráně stáli dpalírem chovanci král. zem.
české polepšovny s veškerým úřednictvom téhož ústavu.
U brány očekávali nejdůstojnějšího P. biskupa kněší
domácí « p. děkanem Spanihelem s Bělé (Litoměřická

dieoes.) a vel.£ Paloušem ze šezemic. Z pánů starostů: Frant. Vosykaz Opatovic, Eduard Feik z Břez
bradu, Václav Píša s Libišan, Václav Pithart s Če
perky, Frant. Vozka s Pohřebačky a bývalý poslanec
a opstovický mlynář p Frant. Morávek. Za svuků
badby doprovázen banderisty sestoupil nejd. p. biskup
u slavobrány se svého povozu; srdečně uvítán byl
místním důst. p. farářem Váci Pišlem; starosta opa
tovický, p. Fr. Vosyka přivítal jej jménem celé kolé

Hu a zvlášť ještě ua obec Břeshrad vítel p. EduardFeik, starosta březhradeký. Nyní špelírem, jejš tvořili
Skolní mládež, lid, banderisté a drůžičky, odešel pan
biskup do farního domu, odkud po krátkém oddechu
odebral se v průvodu kněží do chrámu, lidem přepl
něného. V kásaní svém tolik úchvatném a přesvéd vém
dokázal nejd p. řečník, že člověk štasten a spokojen
může býti jen tonkráte, hledí-li co nejvíce Boba po
snati a Bohu jako bytnsti nejdokonalejší se blíšíti.
Po mši sv. požádal Jos. Vozka dák IV. třídy s Opa
tovic nejd. p. biskupa jménem všech za udělení ová
tosti sv. birmování a po této fankci Mařenka Bačinova
šákyně IV. třídy a Opatovic jménem všech biřmovaných
srdečné díky vzdala nejd. p. biskupovi sa milceti a
dary svátostí sv. biřmování jim udělených. Odpoledno
o půl 5. hodině sbory hasičské vyprovodily nejdůstoj
nějšího p. biskupa ně za Opatovice, kde srdečně s ním
se rozloučily.

Z Kuklem. Deu 22. a 24. května byl svát
kem pro tvěřicí katolíky naší foroosti. Za příjinou
přijesdu ndp. biskupa ozdobeny byle škola rolnickás
deluější domy v hlavol ulici a téměř všecky domy
na náměstí prapory. U slávobrány očekávali J. B. M,
pen místodržitelský rada Šolta, vel. daohovenstvo, p.
starosta a zástupci Knklen a Pražského Předměstí,
inspektor dráhy p. Kostečka, pp. úředníci, učitelé,
žáci a četný lid. Urltání bylo srdečné a průběh ge
neráloí visitace byl veskrze slavnvstní,

Národní pedmik nedosáhlještě cíle vyt
knotého, neboť místo původních přihlasených podílů
neupsána ani polovička této samy. Teprve po veliké
agitaci přihlášeno dalších podílů za 50.000 zl. Kdyby
všsk měl podnik splniti úkol stanovami vytčený, po
třeboval by £ mil. sl., kterýž kapitál se desetizleto
vými podíly sehnati nedá, což zejisté uznají i páni,
kteří pro podniktsk horovali. Masili by přípustiti,
že po užití všech prostředků mohlo by ce snad v nej
lepším případě sehnati 500.000 sl. Připusťme všek,
že by místo 50.000 podílníků bylo jich jen 20.000
roztroušených po všech zemích a že by se každému
napsal do roka jen jediný dopis — jsou věsk tak
horliví podilníci, še musí jich dostati ročně šest až
osm — i musilo by se průměrně denně psáti O Bau
Jati jen administrativních přípisů, týkaj cích 8e jen
vnitřní aprávy a nikoli téš obchodní, průměrně 66.
K tomu zapotřebí by bylo drou až tří korresponden
tů, zvláštní úctárenský odbor, výpravný atd., což byl
apparát vesměs jen pasivní, který dle přesvědčení
správní rady možným není, protože by se nerentoval.

Im budit owpravediněno dočasné zásadní odmítání
účasti společenstva při zakládání nových podniků neb
přejímání podniků již stávajících. Přihlíží li se k Ná
rodnímu podnika obchodnímu s průmyslovému, jak
se za čtyři roky vyvinal, dložno = uspokojením a
a dobrým svědomím konstatovati, že ve sdařil. My
Alénka ařídití tuškárna v Českých Budějovicíchbyla
šťastna, protože tošky jsou výrobkem, jená se dobře
odbývá, jen kdyš jest dobrý a jakmile se tužkárna
dodělela dobrých výrobků. má téš odbyt dobrý, s ně
hoš viděti, še podnik spočívá na sdravých základech.

Ajak lo omámo, k joo C kaila.od . | uvážení však, 00 uvedeno, nechť saklá
dají podobné podmínkya továrny jiná sdružení. Teto
slova přednas předseda Národního podníka na květ
nové valné bromadě v Praze. Zpráva výroční i účetní
byly bes debaty achráleny a správ radě uděleno
k návrha rovisorů absolatoriam. Předseda p. dr. Lo
šták přednesl návrh správní rady, aby se siskn při

roc. tantieme správní rady v obnosu 408 zl.
45 kr., které se sříká, k reservnímu fondu, na účet

sávodních podílů, aby se rozdělila sda v obnosn 6750 al. 60 kr. a zbytek 816 sl. 46 kr.,
by připsal se k resorvnímu fondu. Pan Macháček na
vrhl, by se vyplácela jen 4 proc. dividenda, cod odů
vodňuje blavně tím, že kupony podílů, ješ naše pe
něšní ústavy dobrovolně eskomptají, snáze na venkově
vyplatí, 4'/, proc.dividenda mobla by způsobiti malý
zmatek. Předsoda p. dr. Lošťák uvádí, že mobla by
se dividenda vypláceti 5 proc., jak někteří členové
správní rady žádali, kdežto jiní navrhovali 4 proc.,
až konečně učiněn kompromis na 4'/, proc. Zároveň
adělaje, še správní rada po valné hromadě učiní na
obecenstvo appel), aby docílila aspoň 40.000 podílů
k rozmnožení závodního kapitálu. Arch. pan Ježek
praví, že bude lépe, kdyš we vyplatí 4 proc.di viden
da, zejména když uo ví, še by se mohla platiti 5"/,,
protože jest z toho zřejmo, že se tím podnik stává
sdravějším. Při hlesování na sákladě počtu zastoupe
ných podílů přijímá se návrh p.Macháčka na4 proc.
dividendu 64 hlasy proti 43. veň uaneseno, aby
unížením dividendy uvolněný obnos asi 800 sl. připsal
ee k reservnímu fondu. Pan Francl smiňuje se 0 že
slánu mejitele továrny na tašky na Moravě p. Lac
mana v jednom brněnském listě, ve kterém si atěžoje
na jednání cestujícího Národního podniku se žádostí,
by valná bromada ve věci této zakročila a přeje si
vysvětlení. Při doplňovací volbě svoleni byli jedno
myslně do aprávní rady ne doba € let pp.: cís. r.
F. B. Batovec, inž. Bernard, Aut. Kemarýt s Josef
Špinka, na dobu 1 roku: p. Vác. Zátecký; náhradní
ky správní rady pp.: Aug. Hromádka, Petr F. Krejčí,

JUDr. Vác. Langkramer. JUDr. Otakar avob. F Pra
žák, Jos. Tekl, a Edv. Žďárský; do dozorčí rady dB:
pro Sar. Červenka, Jan Hájek, Karel Kohout, JÚDr.r. Prokeš a Ferd. Tallowitr; náhradníky dozorčí ra
dy pp.: dr. Bohumil Kraft, Karel Procházka a Frant.
Holnb. 4 proc. dividenda za aplynalý rok 1894, ku
pon č. 4., vyplácí se v kanceláři „Národního podniku
v Praze, Školská ulice č x6 n Zároveň byly veškeré
české ústavy peněžní(banky, záložny A spořitelny)
pošádány, by kuponyvyplácelí, načež pp.podílníky
srlaště upozorňujeme. — Dále upozorňujeme, če na
nové podíly, které budou upsány až do konce měsíce
června t r. dlažno doplatiti 20 kr. na 10 zlat. podíl
na úrok sa prošlý čas (od ledna do května-června).
Doufáme, že následkem příznivé zprávy výroční bude
se naše veřejnost o podíly Národního podniku hojně
přihlašovati.

Dary. „Adalbertinom“ věnoval vsdp. kanovník
Dr. Jan Soukup 50 si. Jednotě katol. tovarylů vadp.
kanovník Dr. Ant. Brychta 10 zl. „Zaplst Pán Bůhl“

Ze Žamberka so nám píše: Ctěné redakci
časopisn „Obnova“ v Hradci Králové. V číslo 1.
letošního ročníku Vašeho časopisu uveřejněna byla
sprára, nadepsaná „z Nechanic", v níž jest nesprávná
A nepravdivé zmínka o velkostatku Žambereckém,
kteráž jest s to, o ředitelství tohoto velkostatku u
veřejnosti nesprávné mínění vzbuditi a tádám proto
jménem ředitelství velkostatku Že.bereckého oa zá
kladě S 19. zákona o tisku za laskavé uveřejnění
následojící opravy v čísle příštím sneb na ně násle
dujívím na stejném místě a stejným tiskem, jsko byla
zpráva původní: „Není prarda, že od okresního vý
bora přijímá se štěrk Žemberecký povrchní, měkký.
který na silnicích jen bláto působí a že děje se tak
proto, že okres bývá valkostatko Žambereckému přes
17.000 zl. ročně dlažen, jemu úroky neplatí s proto
musí se opokojiti e kamenem, jaký je poslán a který
by aikdo jiný nekoupil.“ Pravda jeat spíše, že ředi
telství velkostatku Žambereckého zasílá na vše strany
bez výjimky, štěrk. stejné jakkosti, Očekávaje, že
této spravedlivé žádosti vybověti a mně ono člelo, v
v němž oprava bude uveřejněna, zuelatí ráčíte, jsem
s veškerou úcton Váš oddaný dr. Kukla. V Zam
berku, dne 17. května 1899.

Z Hořle. (Zprávajednatelská spolku ku „stra
vování chudých školních dítek v Hořicích“.) Spolek
čítá 118 členů. Příjem letošního roku byl 488 zl. 38 kr.
Vařilo se od 3. ledoa do 80. března — celkem 72krát,
denně pro 160 dítek (78 dívek a 8% chlapců). Tito
dostali dobrou polívku s honeku; mimo to denně
40- b0 dítek polévku. Řádných obědů bylo 11.520.
Průměrně denně se vydalo 5 sl. 79 kr. — celkem
416 zl. 64 kr. Spotřebovalo se '/, kg. mouky, 220 litrů
brachů, 581/, kg. krapice, 406'/,kg. krap, 11.814 hon
sek, 112 kg. masa, za 21 zl. 70 kr. eoli, zeleniny a
koření, 73:/, kg. loje, 3'/, hl. brambor, 35%/,kg. rýže
a.6 bochníků chleba. — Spolku přispěli následající
šlechetní dárcové: P. T. pp. po 25 zl. Eman. Fener
ste'n, továrník zde, Goldechmidt a spol., Vilém Hirech
£ Vídně, sl. obec Hořice, po 20 zl. Egón Můller, ma
jitel cukrovaru v Bašnicích, sl. akciový pivovar a sla
dorna v Hořicích, po 16 zl al. záložna v Hořicích,
po 11 zl. 60 kr. sl. sbory obou škol obecných a měšť.
na místě druhého věnce p. učiteli Šeůtovi, po 10 zl.
el. sbor učitelský školy dívčí na místě věnce p. řed.
Vác!. Petrovi, Karolina Štrausová z Vídně, Klára
Goldschmidtová z Vídně, po6 zl. Josef Seisser, lékár
ník, Ema Můllerová, choť továrníka, po 5 zl. Marie
Ramlová, choť s. adv., sl. firma Eichmann v Hostin
ném, po 3 2l. sbíckou v Měšťanské Besedě, Arnošt
Feldmann, továrník, Julie Tomsová, choť měšťanosty,
po + zl. Josef Lokech z Miletína, Albína Aschenbren

poTkál vdova po lékaři, Vilém Dokoupil, c. k. ředitelodb. školy, ryt. ?. F. J. I, Ludmila Forejtová, choť
c. k soud. adjanktu, Anna Kovářová, cbot z. adv.,
Marie Bůžková = Rovného, choť c. k. notáře, sl. spo
lek „Vesna“, po 1 sl. Moric Bacher, obchodník, Gu
stav Bart, obchodník, Fany Barchanová, choť před

proc. dividen

nosty, Alois Balant, řezník, Václav Borčický, obeb-d
ník, arch. Ant. Cechner, Josefa Crhová, Petr. pf
řed. továrny, J Černý, řed. měšť. školy, Al. Čer
ný. učitel, Marie Černilová,choť c. k. prof., Bohumil

Doktor, obchodník, Jan Dobeš, účetní s řitelny, AL.Erben. obchodník, Pare! Erban, pekař, Václav Fayka,
katecheta, Frant. Faitová, choť obchodníka, Anna
Feldacharková, obchodnice, Ema Feldšárková, vdova

lékaři, Josef Fejfar, zvěrolékař, Frant. Florian, c.
2 soudní okresní, M. A. Goldschmidt, obchodník,Bo
žena Goldfigrově, choť úředníka, Anna Grosmanová,
Monsign. Boh. Alakl, děkan. Jos. Hledíková, vdovapo
c. k. kontrolorovi, Ant. Horák, c. k. soudní adjankt,
Vácinv Hruška, městský kancelista, Josef Hynek, ko
plan, Mario Hykšová, choť úředníka, Václav Jelínek,
učitel, Auna Jiřičková, Josef Kraus, učitel odborné
školy, Jos. Krchová, choť c. k. prof., Marie Kalhán
kovů, učitelka měšť. školy, Jan Kyselo, učitel měšť.
školy, Karel kofránek, onkrář, Lodnila Kofránková,
choť lékaře, Josef Klepl, učitel měšťanské školy, firma
Klontvor, Jalie Kuldová, ch-:ťobchodníka, Jalins Ko
řínek, materialista, Jos. Krabner, c. k. jub. správce,
ryt. ř. F. J. I., Josef Laurent, c. k. poštovní officiál
Jen z Lébmanau, c. k. berní, Arnošt Libling.ředitel
továrny, Herm. Levitová, choť lékaře, Marie Lamačo
vá, choť c. k. správce pošty, Jan Maixner, koihkapec,
Otilie Maixnerová, choť vinárníka, Frant. Moixner,

kladník méstské záložny, Marie Maťátková, učitel
a měšť. školy, Růž. Matonová, choť inepektora, Fr.

Mikšová, učitelka, Frant, Melich, kaplan, Jos. Mitis
ková, Alfred Můller, Reg. Můllerová, vdora po ob
chodníku, Job. Nováková, choť obuvníka, Ant. No
votný, učitel na měšť. škole, Zdenka Párová, choť z.
advokáta, Růžena Paulusová, učitelka na měšť.škole,
Betty Příholdová, vdova po c. k. poštmistrovi, Frant.
Pípek, hostinký, Fany Pourová, choť majitele hotelu,
Karel Pelegrin, učitel na měšť. škole, Čeněk Pilař,
ředitel kůru, Marie Pospíšilová, učitelka, Al. Pešková,
učitelka, Anna Pazourkorá, učitelka va měšť. škole,
Václav Pazourek, ředitel obchodní školy, Julie Pokor
ná, choť účetního záložny, Annu Pechánková, choť
továrníka, Rob. Rabas, sládek, Petr Raimann, majitel
lomu, Ant. Rudi, c. k.prof., Anna Rublíčová, choť
o. k. prof., Jos, Rudolf, c. k. kontr., Jos. Řehák, ob
chodník, Emilie Sahánková, hostinské, EugenSobot
ka, obchodník, Ant. Stehlík, c. k. lesmistr, Jos. Sálo
vá, choť hostinského, Karel Svoboda, c. k. soudní
adj., Zdenka Šimonová, choť c. k. adj., Ferd. Trdlica,
c. k. lesní asistent, Boh. Všetečka, stavitel, Al. Va
lenta, ředitel měšť. školy, Žofie Velová, choť obchod
níka, Aloisie Vondráčkorá, choť učitele odb. školy,
Barb. Vondráčková, vdova po sochaři, Anna Vojtěcno
vá, obchodnice, Petr Vostatek, učitel méšť.školy, Vác
lav Weinzettel, architekt, Antonín Bičiště, knihař, da
roval papír e obálky. Dary v potravinách saslaly spa
nilomyslné dámy: Marie Růšková, čl. z Bovného, choť
c. k. notáře, Loud Forejtová, choť c. k. adj., Anna
Maixnerová, Otilie Majorová, Alois. Bičiště, pekař,

Karel Zákravaký, pekař, Jos. Pour,pon Jos. úhun,pekař, Kovářová Anna, choť zem. a vokáta, Jar. Ko
žinková, Raimannová, choť pekaře, Marketa Pánková,
Erbanová, Marie Vondráčková, Luisa Dokoupilová,
choť řed. c. k. odb. školy, Marie Rumlová, choť c. k.
advokáta. Ve školní kuchyni dobled při vaření měly:
P. T. pí.Luisa Dokoapilová, choť ředitel odb. školy,
Lod. Forejtová, choť c. k. soudního adj., Kovářová
Anna, choť zem. adr., Levitová Herm., choť lékaře,
Rudlová Ludmila, choť c. k. prof, Marie Ramlová,
choť zem. adv, Merie Růžkové, čl. z Rovnéhv, choť
c. k. notáře, P. T. olečny: Jos. Cchová, Anna Černá,
Marie Dontorá, Helena Rudlová, Hlušiíčková Aloisie,
Anna Hyblanová, Anna Kofránková, Kořínková Jar.,
Anna Maixnerová, Marie Maixnerová, Otilie Majoro
vá, Jos. Mitisková, Růžena Rierová, Marie Rybářová,
Šubrtová Pavlina, Vagnerová Anna, Vondráčková Ma
rie, Zákravská Marie, Žáková Emilie. Všem velectě
ným příznivcům, šlechetným dárcům, (zvláště spanilo
myslným dámám z komitétu) u všem, kteří jakýmko
liv způsobem spolok podporovali, buďtéř tímto erdeč
né díky vzdány. Kéž vzácná přízeň jejich spolku na
šemu stále trvá. Spolek pak náš, který v tichém kli
du snaží se, s tváří nebohých mravných, při tom však

-chudých dítek retříti mnohou slzu trpké bolesti, přeji
j dále hojného zdaru. Boh. Hakl, t. č. předseda. Ma
rie Maťátková, z. č. jednatelka.

V Kolíně konala se ve středu achůze inte
ressentů pro urychlení regalace Labe. Město Králové
Hradec zastupoval tam pan městský rada, architekt
Weinhengat. Kníže Ferdinand Lobkovie, okrosníko
lnský starosta p. Sixta, řiditel velkostatku Poděbrad
akého, starosta královéhradecký p. dr. Ulrich, p. Vá
vra z Mělníka a jiní postavení v Čelo intercesentů,

Relnici čeští, vzhůru na Moravu.
Hospodářské spolky r Pardubska, Chrudimeka, Hra
decka atd. podniknou dne 17. u 18. června výlet na
Moravu. Před odjezdem bade přátelská schůzku v
pátek večer doe 16. června v Měšťanské besedě v
Pardobicich. V sobota ráno o 6. hodině ranní dne
17. června vyjede vlak z pardubického uádraží a při=
bírati bude účastalky na dalších stanicích. V Litovli
na nádraží bude slavné přivítání banáckým roloictvem,
pak prohlídka rol. pivovara v Litovli, na to 8e od
jede v povozech do Hunčovic a Příkaz, kde 80 pro
hlédnou mlékárny; odtud výlet na Prostějovsko, do
Prostějova a do Olomouce. Zde bude ajezd Selské
jednoty na Moravě a národní slavnost v blízském
Hradisku. Dosud je pouze 120 účastníků, Rolníci!
Súčastněte se výleta se svými syny a dcerami 1
a ženami! Před odjezdem obdrží každý vyletník (ale
jen v čas do 1. června přiblášený) pěkný výletní od
znak a spisek „Průvodce výletn“, v němě bade stručný
popis cesty, všech památností a podrobný program,
jakož i seznam všech apoluvýletníků. Pány, jimž le
Eitiwace do zásoby jeme zaslali, žádáme, aby veške
ré přihlášené pp. účastníky, kteří nejsou v seznamu
tomto uvedeni, obratem jednatelství v Pardubicích
osnámili, Zbylé legitimace a zálohy po 2 zl. sa od
byté legitimace musí určitě do dne 1. červa jedna
telství výletu v Pardabicích zaslány býti.



Z Bobárny. Siarným zajisté prokaždou
o-0du katolickou je den, kdy biskup navštíví osadu tu,
aby vykonával zde úkony velepastýřského úřadn svého.
Slavný takový den měla i jarní osada naše, neboť dne
23. t. m. ponejprv od založení fary savítal do středu
nsšeho nejd. biskup, aby udílel avátosť sv. biřmování.
Katolíci s radostí velikou těšili se na ten den, a aby
ukázalí veřejně, že váží ai víry avé katolické, uepo
fádali biskupu svému uvítání, jak ge na katolíky sluší,
když nástupce apoštolů k nim zavítá. Asi 30 rolníků
na pěkných koních vyjelo vatříc nejp. biskapovi až
za Libčany, kde několika erdečnými slovy přivítel
Jeho Milosť náčelník bauderistů p. Fr. Salfický,
starosta z Bobárny. U elávobrány ve atředu osady
postavené přivítal Jeho bisk. Milosť místní p. ntarosta
8 představil zároveň p. starosty všech přifařenýchobcí.
Jménem přítomných sborů hasičských z Bohárny a
Zvikova uvítal Jebo Milost velitel p. Fr. Ulrich.
Míatní p. farář Bečička v delší řeči své poukázal
na zásluhy a snaby Jeho b. Milosti a přál zdaru šlo
chetnému počínání biskupa — Čecha — vlastence.
Dojomným a přesvědčujícímkázaním, vlídným — přímo
otcovským zacházením 8 dítkami při katechesi získal
si nejdp. biskop srdce všeho lidu A jestlíže uvítání
bylo již srdečné — tím upřímnější bylo loučení. Ha
siči s hudbou, veliké množství lidí vyprovázelo nejdp.
biskapa až na pokraj osady — a při loučení volali
všichni hlasitě „a Pánem Bohem“. Jaké nadšení bylo

pro nejdp. biskupa viděti z toho, že při odjezdu uostela voláno bylo mezi muži „aláva českému biskupu“.
— Upomínka na první, návštěvu nejdp. biskupa zů
stane zajirté trvale v mysli věrných katolíků. Podali
jsme poněkud obšírnější zprávu o uvítání nejdp bi
skopa a to z té příčiny, že se to etalu u Nechanic,
kde někteří páni, myslí, že něco velikého činí ba že
tím vlastí slonží podrývají-Ji náboženství. Lid pro
hlédá již všude — nedá se více másti řečmi lidí po
lovzděluných — kteří náboženství ničemu nerozumý,
ale činí tak ze sobectví — aby se dopomohl nějakého
výnosného místa — aby nabyli alávy a přitom na
plnili si kapsy. Tupení náboženství a jeho zastanců
Již netáhne — naopak — vlažní katolíci se probonzí
— za víru svou suhati 8e již nedají. Jen zmužile v
před — nestyďme ee za víru óvou — radostně vyzná
vejme, že jsme křesťané a katolíci - víra tu také
hejme — dle víry té žijme — to bude nejlepším jejím
vyznáním.

Z Chlistovic m Kutné Hory. Našeza
strčená vesnička, na kterou nevzpomíná si nikdo, jenom
když je potřebí nějakého toho hlasu k nějským volbám
najednou nalezla přáteletví n sociálních demokratů.
Navětívili nás tu, aby světlem svého rozomu osvítili
hlavy našich občanů, dosud prý tmou zabalené. Při
hnalo re jich k nám z Kutné Hory hromada a mají
namířeno zvláště na naše dělnictvo zemědělské. Ne
bojíme se zrovna vodnatých řečí eocialistů ale také
jich nepodceňajeme. Je v malém lidu nespokojenosti
dosti a proto potřebí je něco dělati, někam ten proud
svésti. Bohužel, že neděje se ničeho ze žádné strany.
Strana dosud u nás vládnoucí na celém Podvysocku
nemá na s*arosti nic jiného. než bíli do katolíků a
zvraceti kde jakou Činnosť kněžstva, ač právě tu by
měla aspoň mlčsti, protože ti klerkálové json jedinými
bojovníky dosud proti nákaze sociálně demokratické,
Potěšila nás onebdy zpráva 'ze sousedního Malešova,
dek hodlalo se něco učiniti proti těmto rejdům, ale
jak se povídá, zvráceno jest to zase na Čas ato prací
mužů, kteří by měli býti tomu co nejvděčnějšími.
Rolník konečně +i vypomůže jakž takž, ale hůře je
s velkostatkářem. A prozíravost žádná. Po nás ať
přijdejpotopa,že? Už to začínái „Podvysockýmlistům“
Jezti na rozam. Snad zúčastněné kraby aspoň nyní
otevrou oči a přiloží ruce k dílu! Přáli bychom si
toho co nejvřelejí.

Z Cbraati. (Schůze jednoty katoli
ckébo učitelstva.) Ani neoplynuly dva měsíce
od poslední schůze svolané do Prahy a jiš opět v
pondělí svatodoění sešly se členové spolku kat. či
telatva v bojném počtu v Chrasti. Po odbytých for
maliích uveal p. učitel Jelínek v rozhovor, jak má si
počínati učitel, aby díté nejen vzdělal, ale také v kře
eťenských zasadách vychoval. Pronesené rady panem
učitelem a odůvodcěné hojnými příklady ze školní
prakce vajezly n jebo pánů kolegů váležitého oce
nění a porozamění. Když přijati byli nově přihlásivší
se členové, konal pan předseda spolku a řídící učitel
Skoltéty v místnostech katol. jednoty veřejnou před
nášku pro líd „O vychování dítek v rodině“, v níž
přečetně sbromážděnému obecenstva vylíčil a prakti
ckými pokyny ukázal, jak mají býti dítky vychovávany,
Lby v jejich zdravém těle efdlel pravý, křesťanský
duch. Diky, jichž se p. předsedovi dostalo po před
nášce jak od p. děkana Kobra, tak i od přítomného
P. starosty města Chrasti, pp. městských radů a všech
přítomvých, avědčil nejen o výhornosti přednášky, ale
i o lásce, kterou proniknut jest p. předseda i celý
vpolek kntol. nčiteletva k českému dítku, aby po ka
tolicko vychovaným dorostem dostalo se národu na
šemu nové sfly a obrození, Ku projevu oddanosti,
který zaslán byl jednohlanným usnesením členů nejd.
p. biskopoví do Hradce, obdržel spolek od J. B. M.
ujištění lásky a vrchnopastýřské požehnání, Po schůzi
a po přednášce bylo dovoleno účastníkům prchlédnovti
biskupský zámek. Příští scbůze bude v Tarnově nebo
v Praze.

Z Polné. Po jisté přestávce zpráv © vraždě

zejmena v antisemitekých listech Vídeňekých „Deut
schea Volkeblatt“ vyslal avého referenta, aby vše z
autopsie veznal a tak bezpečného materiálu zjednal
nejen dychtivému obecenstvu, ale i poslancům, z nichž
Schneider, jak známo, zašel si přímo a řízně k samé
ma ministru justice. Kdybychom o věci řádně nebyli
informování vlastním nazíráním, anadno bychom mo
hli se domnírati, že se tu kořistí ve prospěch strany,
než tentokráte antisemité Vídeňští mají před sebon
vážnou pravdu a ohromující skutečnost, kterou ne
možno již obvyklými jindy praktikami zatnšovat a

azeekomotovat s veřejného dozoru. Polenský néš pří
pad mnel justice provésti aš do těch nejmenších de
tailů a do nejzazších mezí, neboť celému arétu podá
no jest tolik objektivních zpráv a důkazů, že by
pravní cit obecenstva přiveden byl k povášlivémo
atapní varu, kdyby byls účiněna nějaká odchylka od
cesty přímé a celým faktem vykázané. Bylo řečeno
jistým listem pražským o hloaposti těch, kteří o ri
tuální vraždě mluví anebo věří. Dnes již kvitojeme
hloupost ta zmíněnému listu samotnému a připomí
váme, še příliš brzy v horkokrovné advokátské náladě
své vyjel do světa nemaje sni zdání o všech těch
evidentních důkazech a důvodech, které dnes jsou
každéma vidoucímu patrny. Ba i z Hůlenera chtěl
dotčený list blázna ndělat nekrofilií etíšeného. Spolé
hal asi na lehkověrné hejly, kterých však nenaler)
Připomínáme s důrazem, že takové jednání třeba před
veškerou spravedlností a veřejným avědomím lidu při
biti, neboť takovouto methodou bájiti člověka, jenš
tak raffinovaným a beatiálním způsobem vraždy úča
sten byl, jest políčkem ve tvář epravedlnosti, at ne
díme nic o tom, že podrývá úctu a vážnost k veřej
nému tisku, jenž v takovýchto gálešitostech, úzce
každého člověka se týkajících, jasné avé cíle naprosté
snaby po pravdě vždy má míti na zřeteli. Toť by
nebylo pak nic jiného, leč theorie Lombrozova, veške
ra mravnost a zodpovědnost podrývající. Právní filo
sofie našeho lidu byla by ovšem pak v úplné platno
sti. Probodil ondyno v této příčiněrozšafný dědeček:
„Chudého člověka pro kousek chrastí zavrou, a tohle
by se mělo nmičeti“ Již jsem oznámil v tomto líetě,
Ze se nemůže mluvit pouze o Hůlanerovi. Nejen ná
lezy činu, nýbrž závažná evědectví osob věrohodných
svědčí o dvou cizích židech, kteří « Hůlenerem v den
vraždy byli vidění v městě i v lese, v němě hrozné
drama bylo eehráno. Hůlener obžalován bude docela
jistě a na něm bude, zda ostatní prozradí, čehož sotva
Jze se nadíti, víť dobře s7m, de pak byl by posled
ním svědkem Čínu, jenš ve veřejnosti beze všeho oba
lu nazýván jest rituální vraždou. Bylo také sbytečno
hledati krve zavražděné po lose dvěma pey, ač jinak
v zájmu přesnosti bylo postaráno tak o zbraň proti
planým tlachům a nejapným výmlavám. Zajisté nikdo
nikoho novraždí za účelem, aby jeho krev zachytil a
někde v lese zakopal, což tvrditi o naší události bylo
by idiotstrím. A opravdu bylo to též tvrzeno, ježto
vylončením motivu maty, loupežné vraždy i násijni
ctví, jiného bloupéjšího vysvětlsní nebylo, než že prý
krev jest někde v důlku zakryta. Proti zdejšímn ra
bínu dr. Goldbergrovi svědčí dvě evědkynů. Vdova
Pešáková byla vyalechnuta a ochotna jest přísahat,
že viděla rabína, kterak hodil cizímu židu balíček
jakýsi, a služka, která u rabína sloužile, vypovídá
přísežně, že n rabínů byl cizí žid, po kterém paní
rabínová nábytek pečlivě umyti dala. Rabín u +oudu
však všechnu popřel. V knize, ve které zaznamenány
jsou dary pro chudé, zapsáno, že byla podpora dána
„chudému“, jména však uredeno nebylo, ač u jiných
darů jména vytčena jeou. Tím nemožno ovšem jméno
podporovaného žida zjietiti. Věru podivné! Minulý
týden nalezeny byly v houštině, kde vražda byla spá
chána, kalboty a vesta. Na šatech těch bylo mnoho
tlimáků. Veselý, známý to Hůlenerův dosvědčil, že
šaty ty jsou jeho. Json barvy avětlé, a šaty barvy té
zkutečně Hůlsner nosil, ač později po vraždě ne jimi
vykázat nemohl. Fohnnto bylo i jinak kalnými voda
mi, a mnoho špíny vyplavalo ma povrch. Z našch
rolníků nyní derou se vzdechy a žaloby pro různé
peněžité kejkležidovaké, Jaou již mnohé delikty ne
pravých směnek, vydírání a šidby n soudů, a člověk
Žasne, že vše to, ovšem a vypočítavostí na stud na
šeho venkovského lídu tak dlouko a tak raffinované
dáti se moblo. V té příčině doklady rostou a hovoří
hlasitě. Všeobecné jest přesvědčení, že detektivové i
s p. Oličem přišli příliš pozdě, ač p. purkmistr hned
po vraždě o detektiva telegrafovaí a ač noviny již
dlouho o věci eensačně psaly. Teprve počalo se inten
sivněji jednat, když objeveny byly skvrny od krve na
šatě Jandově, U ná« kdosi přečrtává na „Nár. Listech“
nadpis „Národní“ apíše v hostincích„židovaké“
z té příčin: asi, že dotčený orgán nepsal nic, až te
prve dlouhým sloupcem čranáře překvapil, když obvi
něn byl Čech a křesťanJanda. Po propaštění Jandy
zase moudřejamikl,

Z Ronova nad Donbravou. Vzdělávací
katolický socislní apolek „Rovnost“ v Ronově nad
Doubravou pořádá dne 28. května 1899 ve velkém
hostinci v Ronově divadelní představení. Hráti we
bude: 1. Měl ho za blázna. Fraška v 1 jednání. 2.
Co snoubenci se poroučejí. Veselohra v 1 jednání, 3.
Signor Mišpulini. Fraška v 1 jednání. Ceny míst: I.
místo 830kr, II. m. 20 kr., ITI. m. 10 kr. Začátek o
8. hodině. Čístý výnos divadlu.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 20. května 1899.1 bl.

přenica xl. 7-00 až 736, žito sl. 6-15 ná 6-50, jeómena
4— až 5—, oves ul. 266 až 3-00, proso ul. 4-80 aš
5-00 vikve sl. 6-00 až 620, hrachu gl. 7-00 a 900,
čočka sl. 11-50 až 1400, jáhly zl. 9-00 až 900, krop
8-80 až 21-00, bramborů al. 120 až 130, máku 21 al.,
lněného semene 080 ul., 100 kg. žitných otrap 660 sl.,
1 kg. másla čerstvého 120 si., 1 kg. vódia vepřového
080 al., 1 kg. tvarohu 0-16 zl., I kopa zelí 000 zl.,
L kopa kepusty 000 sl., 1 bl. cíbuie 4-80 zl., 1 kope
drobné zeleniny 0-30 al., 1 bl. mrkve 1:10 sl., 1 kopa
salátu 0'00 až 000 zl.

(Zasláno)

„SL „Stráži na kladském pomezí.“
V čísle zo 13. května byla nčiněpu zprávou

»Z Červeného Kostelce: nová klerikalní hospoda“
našemu spolkovému domu i živoosti v něm vedené
pěkná reklama z ochoty a zderma. Díkyl, až si
vše nepořádám a budu víc při penězlch, pošlu také
ineerát.

Váš „šenkýř:“
Ant. Svatoš, kooperator,

t. č. předseda „Jednoty katol. jinochů a mužů“

=
Letní

BYT
aneb na celý

rok jest
„m -=

k pronajmutí
Sostává ze třech
pokojů, kuchynia

velké sahrad
bifzko lesa na No
vém Hradci Král.
č. 59. Bliššíadělí
paní Marie |Vac
kova číslo 27. ve
Střebši p. Hradeo

Králové.

Nejstarší český renomovaný velkozavod.

C.ak.dvorníW dodavatel
Josef Neškudla,

v Jabloném n. Orlicí,
č. d. 86 v Čechách

odporučuje:
ešní roucha,plu

vlály, dalmatiky, véla,
nebesa, praporyškol
ní ! spolkové, koren
hve, koberce oltářní,
příkrovy, alby, rocho
dy, monstrance, kajl
chy,paclfikaly, cíboře,
svícny, lampy oltářní,
kaditelulce. kropenky

kostelní lustry, techn.,
> pracov. křížové cesty a

oltářní obrasy od nejlepě.
akad. metrů atd. atd. vyni

" kající svon nejvkuanější úpravou
dle církevních předpisů, hodnotou.
trvanlivostí a velmi mírnými Ce

dkazem solidnosti a pocti
va ebalahování jest mnoho ti
ste čestnýchdoporučovacích uzná
ní 2 trvání závodu od r. 1810.

Žádejtekr ceníky,rozpočty, vzory a
předměty k výbě
rů franko.

Adresa
pro dopisy vědy
doslovně úplná

Monstrance románská (nádherná)
bronzová, celá v ohni zlaconá 160—
178 al., celá s ryzího stříbra těžká

v ohni slacené 550 zl.

Adresatelegramu: Dvorní dodavatelství, Jablonné n. Orl.

o.

—=Právě vyšla =—
"T'heoreticko-praktická

Rukověť

chorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro
kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele

církevního zpěvu.
Sestavil

Dobroslav Orel,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel církevního zpéva

na bohoal. něílišti v Hradcí Králové.

Stran 250 velké 8".— Cena výtisku brožova
ného 1 zl. BOkr., vázaného v ozdobné oeloplá

těné vazbě 1 zl. 80 kr., poštou o 10 kr.více.

Kniha první toho drubu vydaná r mateřštině
naší německé učebnice, na něž dusud odkázání jeme
byli, v mnohém ehledn předčí. V době, kdy utěšeně
vzmahá ne chvályhodná anaha po přesnosti ritu bos
hosiužebného. bude zajisté všeobecně vítána kniha,
která v české řeči uvádí nás v krásy přesného cír
kevního zpěvo, chorálu gregorianekého. Praktické Část
přináší přesné nápěvy zpěva z mivila s rituálu, gra
dnála, pontifikálu, vesperála a kantorina marně v ji
ných příručkách hledané, jako při pobřbech, různých
uvěceních,při gener. kanonické visicací (Ecce
sacerdos!, pro litanie ke Všem Svatým, nově posv.
sborem obřadů povolenou litanii k nejsv. Srdel
Péně a j. četné pochvalné kritiky z pera odborníků:

řed. Nešvery, Zelinky, P. Albana O, S. B. a j.

Koiha má schválení neji. Ordinariatů budějovickéhoa
královéhradeckeho.

Vzhledem k množství překrásné notové »szby, četných
ilustrací vtarého notopisu je cena velice mírná.

Objednávky obratem pošty ochotně vyřídí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové, Adalbertinum.



doporučají :

KÁ / choti

Menado-Liberii

B kl. balíček pražená | zi. 850,

PT Volodůstojnému ČAChOvORSiVU

He, vědy úplně čerstvě prašená a zaručeně
všech přísad prostá.

Zvláště pozorna činím veled. dachovenstvo, že
budu na farní úřad z každé 5 kl. zásilky
odváděti 8 proc. na zhotovemí vyhořelého
cirámu Péné sv. Prokopa ve Vamberku.
Každá zásilka bude od farního úřadu potvrzena.

0 velectěnou přízeň prosí firma:

„KAREL KARÁSEK,
VAMBERK, král. České.

+P

Umělecký ústav

alia na skl
B. ŠKARDA

Zkrát prvními cenami vyzna
menán

Cenniky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV Š0LC,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí 0. 77)

doporučuje ct. obecenstvu evůj hojnězásobeníuklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravýc
českých granátových šperků, stříbrné etolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové bodiny a budíčky
různých druhů se zárakou 1—3 roků za ceny

levnější než všnde jinde.

Veškoré zboží jest úředné zkonšsno a mačeno,

Správky se přijímojí a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kapují a vyměnňují,

odbornývelkozávod p

pe-činA Společník
od 3,000 do 0.000 |

pro zcela nový patento
vanýstroj, hodícíae pro
veškeré chemické to
várny, cukrovary, pivo
vary, nemocnice, soudní
budovy, hotely, jakož i
pro větší soukromé byty.
Nabídky pod chifirou
J. H. do administrace

okna chrámová

hovující.
zdarma. „Obnovy.“

ocha do PB- Nejlepší"JN
učení slováckou slivovici a

z řádné rodiny

přijme J. Rieslieb -©
závod pozlacovačskýpro Olovinka L
chrámovéprácea výrobu| (čistěvíněná Látka

rámců v Hradci Kr. v barvě černé

Za Doporučajilétikutato na
a obleky a taláry v šířce

hospodyni kal2Metr zl. 320.
meb kuchařku do menší| | Na úplný oblek 8326cm
domácnostise nabízístarší Zl. 10-40
spořádaná dívka, která se
učila vařiti v klášterská
kuchyni u dpp. Křížovníků
v Praze a která po něko
lik roků na faře i jinde
podobné místo zastávala,
což vše pěknými vysvěd
čeními dokásati může,Jest
úpině zdravá, ale „nedo
slýchá“, na plat však ne
hledí. Ct. nab. pod adre
sou Jindřicha Procház“

Yzorek této látky, ja
kož i bobatý výběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené
jakosti a v mírných ce
nách se na požádání k
nahlédnutí franko zašlou.

První český zasýl. sárod

Ed. Doskočila
v Chocni.

ková, Ostrahbová ul. č. 29Prahe | 0000000
AB“Založeno 1843.8
JAN KALIS,

hodinář a zlatník

v Rychnově nad Kněžnou
doporačuje

svůj hojně zásobený sklad zlatóho a stříbrného
zboší, hodin kývadlových, kapesních v cenách

mírných 4 se zárukou Též na aplátky.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlestní dílné na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, derného a vyklá

daného

60 pérovky= žíněnky,8
spony a sáslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M Nesňal v Uherském Brodé
(Morava).

OOOOOOOwOoOo
=oe1m Annenské slat. lázně v Bělohradě

Unicum pošt.telegrať. aJželezničnístanice
Bajsonatrvá . Zalošeny 1885.
od ai proti dně, mne——
U lázní vystavenrheumatismu, sledky.nový velký hotel,

v lázních nově přista- PHOeBUM.Ischias.vena restaurace.
ooo00000w000000000

s AÁJOLzávod
školkářeký

pravé čistokrevné
anglické

v Pamět

beranovité králiky

níku
u Ublumce

7 měsíců st., párek 10 zl,
ó měsíců st., párek 8 zl.

nabízí pro zimai a. jarní
vání stromy ovocné

ké i krsky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné,

konifery, divoké atromy
pro stromořadí,pláňataatd. B“ prodá "JB
Statisíce sazenic v zásobě.
Levnéceny, — Výborné Frant Machač,
zboží. Poučný cenník zdarma '— kaplan ve Zlebech.

Výbornou chuťkávy docilite

přisadou

+————————
1850 Starý závod. 19

Pyeamaioké varhany
Antonina Mólzra vedením Synův Eloře IEutné.

Dlouholetá zkušenost nabytá v zahraničních zá
vodech umožňuje nám stavěti stroje nejdokonalejší.
Ozev tonů jest precizní, žádné předznění a okamžité
uzavření. Nejrychlejší hra a trilkování i u těžko ozý
vajících se rejstříků, jako u pian a anglickou mecha
nikou. Hmat pružný a lehký, stejný u 1. man. i 9.
man. stroje. Poslední stavba pneumatických var
han Domažlice, Steňkov v Čechách. Počasí neb vlh
kost kostela bez vlivu nu stroj. Nejnovější intonace.

Opravy a stavby všechsoustavse přijímají.
O přízeň prosf

Ant Mělzra synové.

Yee Jeka!
FHumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

(Modnílátky oblekové na zimniky a
baveloky = čisté ovčí vlny v levných

cenách doporučuje

soukenický a první zasílatelský závod

v Hampoloi.
Vzorky k nahlédnulí franko.

Založeno r. 1860.

Valectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
<se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začzeruč
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 ae etvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporočuje Be tedy k sa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na 8v. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelení
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce,

*

Dlabačovy

české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal, 25 [kr., 60 kr.

K.omnické suchary
1 kg 80 kr., t'— zl., 180 al,

Císařské suchary
1 kg 1650 zl.

Čajové zákusky
+ kg 150 zl.. 180 zl, 4-10 zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 250 zl.

Velkývýběreukrovinek na vánoční
stromek krabice 1'— zl. až 450 zl. a výše,

Velkývýběrdortů, enkrovinek ku ho
stinám a pod.
Poštovní sásilky 2krát denně od 5 sl. počínaje

franko stanice. Zasílá

Karel Dlabač, Jičín, Čechy.

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uctivě
ovéchvalnémámé: Bochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpověďnice, kštitelny, konsoly,ovicny, lustry, pulty
atd. dle slohu kostelů“ 266

Renovace starých oltářů a kostelních
zařízení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně
franko.



pu$ Nlustrované ce
požádání franko.

K stavební salsoně,

Lesní inspekce v Týništi n. Orl. klade si
za čest ozoámiti, še v Jomě na Dřížnách u Yo
jenic vědy v zásobě nalezejí se

plotny římsové, chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásoben: jsou sklady

v Týništi n. Orlicí v Častalo
vwioícha na Bědovicích.

Jakost a způsobilost pro technickou po
třebu ploten zjištěna zkouškami při c. k. ta
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. eta
vebních úřadech státních a užívá se materiélu
našeho u drah a u elavných okresních a obec
ních rastupitelstev.

— Plotny neobvyklého tvarn buďtež u lesní
inspekce neb u správy lomu v Uhřiňovicích p.

astolovice sa účelem včasného dodání laskavě
předem objednány.

-| Gemníkyplotenhrabých.i pravenýchjakož

á azehodů, obrab chodníkovýchna požádáníodáme.X

Lesní inspekcev Týništi n. Úrl,
;

XXXXIOCXXXOCX

NARARRRNNNNNINNÍMINI

Úognac pravý, z italského vína, tříletý, « litepo 3 zl.
vína ovocného, šestilet litČognarzs 90 ee Po

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.
' álenou z tatránských jalovčinek,

Borovičku ltr po 80 kr. vše kosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po Bo až 1 zl. ve velkém prodává a do Praby
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť t litr pra

X

OXXOCXICXOOOOOOOGOOOOCOMOCX

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.

> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

thruní mén: Kotva.

[LINIMENT. CAPSIGI COMP
s Riehtrovy lékárny v Praze

UZDÁVÁSeza Vý bolesti utičající natírání;
K O o be, 10krov 1a

domácolprostředek
ádej vědy láhvích e naší oohrannou
známkou

jen v
„kotvou“ z Richtrovy lékárny. Buďopatrnýa přijmijenláhves tou a V

ochrannouznámkouza původní přípravku. dRichtrova lékárna „U zlatého Ira“ v Praze, JASÝÁPOS
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ka zhotovení oltářů, Božieh hrobů
a veškerých potřeb nmění církevníhoj též zhoto
voje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastnídílny
ručí, jakoži sa řádnou práci při cenách nejmír
nějších. 8 úctou veškerou

AntonínSucharda.Job NiroMBoB

Kostelní

koberce
vázané, celovlněné v nádher
ných, naprosto stálých bar
vách, trvanlivosti téměř ne
obmezené, různých vzorů a Ve

likostí vyrábí firma

A, Čerych a synové
továrna na koberce:

v Josefově.

©+00000000000000000000

FRANTIŠEK JIROUÁ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučaje octivě své chvalně známé práce

. kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice

avlco, mělžkyaL..
o slohu čisté gothickém a renaisončním.

Velké množství podobných prací zbo'ovených v mém závodu dotrrzuje nálešitou
znalost v obora tomto.

Bohatý výoěr vla-tních náčrtů, vlastnornčně“ ,kreslených zašla na požádání důet. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímn vrácení.

Plányarospočtyshotovujísdarma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. amu

2000000000000000000

Litanig K Nejsv, drdci Páně
nejnověji povolené poav. sborem obřadů ku veřejným

pobožnostem, vyšly e nápěvy "U v úpravě
„Nápěvě k Oltáři“ v biskapské knihtiskárně. Cena
1 ex. bez poštovného 2 kr., 100 kusů 1 zl. 60 kr. Dle
přání lze jako dodatek přivázati k „Nápěvům Oltáře“.
Průvod varhanový obsažen jest v právě vyšlém III. se
šítu „Průvodu varhan k Nápěvům Oltáře“.

| Pro spěvnost jednotlivých melodií a krátkostproseb hodí se k odpoledním pobožnostem pro lid.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

000000900090000000000000

©o00000000000000000000000

0

n soukeník

Jall Horák, vRychnoren. K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letni.
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.

T4ž ma splátky bez svýšení cen!

cent. |
NANNRRNNNNNNNNNNINIU | 9

OORACON:DRACIK 6) = : —= 7VVN Jaké
86 S (CMGI Stanice Slatinné lázně dod.jedy

. “ dráhy: od nádraší.

S | vestv-| VELICHOVKY sum:
a aroměř,Jan Stoupav Praze, Bi|| F, ze 0 nm (ee

j (o král.České| 4 hod. z Prahy. 4 hod. s Brna. M

Václavské náměsti číslo 82. s Velicevydatnéložiskarašelinová,analysovanépanomdvornímradou profeesrem

/GI
VCA ACC

3

SVĚ pitnou vodou i koupelí.
střed smrkových lesů.3X

Ah
FO

Výtečně osvěděnjíse protiženským nemocem, chudokrev
elezitá lásně o dvou celách, massáž, léčení

Veškeré pohodlí. Příznivépodnebí, rozkošné poloha ne
Lerné ceny. Vysvětlenípodává řiditel o seský lékařechách.

Velichovská lázeňská společnost.

ve Svitavech.
Cestojící se přijímají na stálý plat a na provisi.

OK Železný nábytek, .c r
2) matracežíněné,s Jemnédřevitévlnynebmoř,řasy,matracepérovédrátěné. „=

©) PřikrývkyManelové,ze sretívelbloudívalchované, a | —
se) přikrývky prošívané, SZ

2 bouně všech drubů, veškeré potřeby lůžkové, koberce do 0
os ložnic, jídelen, salonů, voskov. parketové koberce, “ z
SX pravé anglickéinolleum, 5
MSVW|| záclony krajkové i látkové, slory, draperie, konsole, závěsy Č “
-v do oken, (VD

© elegantní židle, křesla,houpací lenošky,klekátka, =

55 jakož i všechennábytek z ohýbaného dřeva. m ©
3X Podrobné obráskovécennikysdarma a framko. 53 Nas

MSE)| Úplné zařízení dobročinných ústavů. Úplné zařízení O, o
bytů soukromýh. (W Ók4

ů va O Cenníkyzdarma.OŇHOOC 800NATO ANA
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Zárodek rozkladu.
Naše Rakousko dělá veliké pokroky v ros

Hadu. A není třeba důkaz o tom podávati. Wol
fÚidoský Němec bledí do Pruska, košntovaký Ma
dar kojo v srdci zrádo; liberální Slovan drží se
Rakouska jen proto, že se při té bře o Rakousko
bojí o sebe; — židu je to jedno, kam patří, jen
když jdou kšefty; evanjelíci přemnozí velebí Něm
ce, že mají tolik síly a odtrhují se od Říma; ač
se tím hraje o Rakousko. — Dle časopisu „Hus“
závidí to Němcům, a Hlasy ze Siona naříkají, že
se Čechové na něco takového zmoci nemohou.

I jinak je znáti téměř umrlčí rozklad apo
lečnosti v Rakousku. Všeobecná zmalátnělost zma
ká se celého státu, a mnohým 86 zdá, že ji jen
živoříme.

A odkud to? Otevřel jsem právě v tyto dný
jistou u nás téměř neznámou knížko na pobled
zastaralou. A jako náhodou čtu v ní tato slovu:
Kde se peníse, moc a vědění více cení, neš nábošen
strá a cínost, tam jest jiš zárodek k roskladu spo
lečnosti položen.

Že náboženství jest u nás věcí nejposled
nější, není třeba povídati. Roku 1868 to bylo, kdy
se stát rakouský vyhlásil za beznáboženský, a dle
„vědění“ novopohanského své zákony vydávati
počal. Bylo to ovšem o mnoho dříve, kdy zednář
ské novopobanetví na místo náboženství nastupo
vati počalo, takže „vzdělanci“ dobrými katolíky
býti přestávali, ale stát se při tom všem ještě
aspoň nazýval katolickým. Od roku 1868 však no
vopobanské „vědění“ úředně postaveno nad nábo
ženství, a přišly časy, za kterých člověk bezná
boženský i úředně se takovým prohlásiti mobl.
Od té doby učinilo Rakousko obrovské pokroky
v beznáboženství. Úředně na hejtmanství ohláše
ných beznáboženců jest ovšem málo, ale ve ska
tečnosti jich jest nesmírné množství. Jsou totiž
celé zástupy i státních zřízenců, kteří téměř žád
ného náboženství nevykonávají. Plné i v neděli kan
celáře a prázdné mnohde — krom 18. srpna a
4. října — úřednické lavice v kostele json toho
důkazem. Rakousko ukazuje tu onen veliký klam,
že vykonávání vládní moci jest silnější oporou
státu, než vykonávání náboženství.

„Vědění“ tedy a „moc“ jest v Rakousku
cennější, než náboženství. Zda-li se taky peníze
více cení, než náboženství, to opravdu nevím, po
něvadž jest těžko říci, že něco ceníme, čeho —
nemáme. Ale horlivost vyběrčích daní zdá se nám,
še jest jisto jistě více ceněna, než horlivost v ná
boženství.

A jak ne cení cínost? — Boznáboženský —
Da pouhém vědění a moci vládní založený — stát,
chce-li býti důsledoým, nemůže ceniti ctnost ve
smyslu náboženském. V státě takovém musí se
ceniti jen sachovávání jeho sákonů.

Netrestá-li u. p. stát bezbožeckou nevěru,
hení mu nevěra nectností. Netrestá li obyčejné
amilstvo, není mu věc tato rovněž žádnou nectno
stí. Ctnosti jest mu tudíž jen to, co on každému
občanu vůbevu, anebo svým zřízencům zvlášť před
isuje. A můohý stát beznáboženský odměňuje v. p.
ldi, kteří v náboženském ohledu stojí na stupni

velice nízkém, jen když jemu v jistém směru
sloužili. Ano jsou státy, v kterých vykonávání ná
boženství ba postupu škodí, a kde tedy úředník
se svým náboženstvím mnoho na veřejnost nemmí,
nechce-li někde „nahoře“ jeko „klerikál“ zazna
menám a tím 3a beztaktníbo, ne-li za státu ne
bezpečného považován býti.

Někde to nejde tak daleko. Někde jsou ctoo
ati náboženské, k. p. víra, naděje, zbožnost něco
státu Ihostejného, asi tak jako jezdění na veloci
pedě. Chce-li zřízenec státní na velocipedě jezditi,
ať si to dělá, těší-li bo to, ale nejezdí li, je to
skoro slušnější. Chce-li pěstovati zbožnost, ať si

(i pěetnje ale skoro by lópe udělal, kdyby ze 8ee „Pana pátera“ nedělal.
Ale při tom všem chce stát míti lidi neso

becké, pevné charaktery, lidi, kteří dovedou na
sebe zapomenonti a blaho obeené, blaho státu vý
še ceniti, než svůj prospěch. Ale právě v tom
ohledu sklízí každý bernáboženský stát neblahé
ovoce. — Kde nejedná se z víry v Boha, matitele
slého, tam všude slábne vůle v konání činů neso
beckých, nezištoých. Tam začne bujeti prospěchář

ství. — Povinnosti, jež stát ukládá, konají se jen
pro chléb a postup, ne 8 radostí a zálifst
věc a prospěch státu. Tam nastane podplátnost a
protekce — úpadek i těch ctností, kteté ší štát

přeje. ©
A jakmile „ti vyšší“ počínají — ať třeba sé

zovnějším nátěrem slušnosti — nemravněti, pak
zkáza vniká do lidu. — Pak se stává, že stát tre
setá ty, které sám zkazil, anebo špatně vychoval.
A že věci nejsou horší, o to nemá zásluhu stát
beznáboževský, ale je to tím, že lid je lepší, než
on; čili že většina lidu přemabá zlé náklonnosti
— vírou v Boha, jenž zlé trestá Nerozpakujeme
se říci, kdyby všecken lid byl nábožensky mrav
ně tak nízko, jako v mnobých zemích jsvu po
slanci, kteří zákony dělají, — celý svět by dávno
již atál v plamenech a státy by ležely v asutinách.
Proto tedy nepomůže Rakousku ani národnostní
ani oberské vyrovnání. — Rakousko potřebaje
nábošensky ctnostné vedělance. — Rakousko potře
buje kohosi, kdo by dovedl z něho vybíti názor,
že moc a vědění jest dražší než náboženství a
ctnost. — A kdyby se muž takový nalezl, který
by rukou odhodlanou a povnou a 8 křesťanskou
moudrostí a rozvahou dovedl opraviti dílo roku
1868 a lét. následujících, kdyby 86 nalezl muž,
který by to dokázal, aby „základním zákonem“
Rakouska byl — katechismua, to by byl ten, kte
rý by chorému státu našemu dal nový život a

trvání. —
Ala kde ho vzíti? A kdyby byl, kdo mu dá

k provedení díla toho moc a volnost?

Ministerské krise.
Z Vídně, dne 31. května.

Ve středu, co tyto řádky píšu, nemožno
říci, jak napjaté poměry v našem mocnářství se
vyřídí. Neví se, zdali zvítězí uherský předseda mi
nisterstva Szell anebo předseda rakoaského mini
aterstva Thun, anebo zdali padnou oba anebo je
ště v poslední chvíli se rakouská a uherská vláda
dobodnuu. V tomto poslednějším případě zůstalo
by pevným též postavení ministra císařského do
mu a zahraničných žáležitosti, hraběte Goluchow
ského. Padne-li ministerstvo Thunovo, jest pravdě
podobno, že padne též zahraničný ministr hr. Go
lacbovski. jehož dědictví by dostal baron Kallay,
říšský ministr a správce Bosny a Hercegoviny.

I obstrukční Němci musí uznati, že věc, za
kterou bojuje hrabě Thon a finanční ministr Kaiz]
a ministr obchodu baron Dipauli, jest při nejmen
ším spravedlivá. Ministerstvo Tbunovo hájí roz
bodně více zájmy německých obchodníků a velko
průmyslolků, než hospodářské zájmy českého lidu.
To uznávají důsledně časopisy německo-židovsko
liberální i dajčnacionální.

Dle úmluvy hraběte Badeniho s baronem
Bánffym mělo se projednati rakonsko-uherské vy
rovnání jako celek. Otázka upravení kvoty, celní
a obchodní smlouvy mezi Rakonekem a Uherskem
a otázka rakonsko-uherské banky měly se pro
vésti dle úmluv vlády rakouské a uherské z roku
1896.

Avšak, když padl baron Bánffy a v Ubrách
nastoupil vládu Kolomann Szell, tu začali Maďaři
ze sesileného svého postavení kořistit a porušili
išleké úmluvy hraběte Badena a barona Bánffyho.

Dle formulky Szellovy bylo by Maďarům
umožněno, aby i v tom případě, kdyby nastala ho
spodářská rozluka obou států, ještě dál po něko
lik roků tyli z taka této poloviny říše prostřed
nictvím společné banky. Proti této nestydaté
cboutce, která je velice podařenou ilustrací rytíř
kosti maďarské, staví se vláda rakovská co nej=
rozhodněji. Stejně pevně trvá na svém Szell, od
volávaje so jednak na to, že klansule jeho byla
císařem echválena, jednak na smlouva svou 4 ob
strukcí, která právě tonto formulí byla usmířena.
Císař schválil návrh Szellův na radu ministra cí
safskéko domu, hraběte Goluchowského, který pra
vil, že Rakousko proti požadavku uherské vlády
ničeho míti nebude. Golucbowski měl se dříve po
radit e vládou rakouskou, nežli císaři radil. Gulu
chowski svou nemotorností způsobil mocnáři zby
tečné nesnáze.

V tomto jednostranném ujednání koruny
uherským ministrpresidentem spočívá jedna z hlav

|me příčin, proč se rozhodující kruhové s tako
výr úsilím snaží, aby krise urovnána byla hladce,
aby br. Tbun nemusil býti hozen do vln za viny
pespáchané a za nedopatření, kterého se dopu

„stili jiní.
Kromě toho jest velikou otázkou, zdali by

demise kabinetu Thunova méla očekávaný výsle
dek. Minulý čtvrtek vysloveno výkonným výborem
pravice, že majorila říšské rady trvá solidárně
v otázce vyrovnací 8 br. Tbunem Aana základě
toho nikdo se nemůže klamati, že by většina jeho
zástupců dala souhlas ku povolení požadavků ma
ďarakých.

Německá obatrukce ovšem hodně zřetelně
dává na jevo, že za cenu německé nádvlady spol
kla by s velikým gustem vyrovnání 1 s hořkoupi
tulkou Saellovou. Jen že tento projekt vyrovnání
trpí početní chybou. Neboť nabídka ta může se
roztříštit o tvrdou mlavu číslic: kde vezme ob
strukce většinu pro vyrovnání, které přece jednou
konečně bude nutno parlamentu předložiti?

Z těchto důvodů přiměl císař předsedu uher
ského ministerstva, aby se vrátil do Uher a aby
znova vyjednával, jak 8 vůdci uherských aněmov
ních stran, zda-li by povolili k ústupkům při jed
nání s uherskou vládou. V pátek a v sobotu vy
jednával, jak s vůdci maďarskými tak s unerskými
ministry. Szell prý před tím přijel do Vídně, aby
nepovolil Rakousku naprosto v ničem, neboť maje
schválení své formulký od císaře, myslil, že ne
potřebuje s rakouskou vládou ani vyjednávat. Než
po kon'erenci důvěrníků pravice nebylo postavení
ministerstva Thunova tak slabé, jak páni Maďaři
myslili. Výkonný výbor pravice měl v pátek i v 80
botu další porady. Do schůze se dostavili všichni
zástupcové klubů pravice a ministři hr. Thun a
bar. Dipanli. Skoro po celou schůzi mlavil hr.
Thun, jenž podal obšírný výklad o politické si
tuaci a při tom také mluvil o změně programu
Němců a vytknul stanovisko vlády v otázce jazy
kové. Hr. Thun vyslovil se rozhodně proti náro
doěpolitickéma programu Němců. Proslýchá se, ža
hr. Tbua učinil dobrý dojem. Bar. Dipauli zůstal
ve scbůzi až do samého konce, — O schůzi sa
motné vydáno bylo pouze toto commnniguó: Vý
kooný výbor pravice pokračoval v poradě 0 poli

i tické situaci a odročil savé porady až do úterka
| 6. června.

Zprávy německých časopisů, že hrabě Thun
vlastně již před nedělí podlehl, vyslovovaly spíše
přání Němců, nežli skutečnost. Okolnost, že ma
ďaraké časopisy brání hr. Goluchovakého, zdá se
nasvědčovati tomu, že maďarské časopisy nemají
vítězatví hraběte Goluchowského a Szella za zcela
jisté.

V pondělí přijel Szell do Vídně a přijat byl
odpoledne od císaře v slyšení půl drubé hodiny
trvajícím, načež měl poradus Goluchovskýma uher
skými ministry. Toť důkazem, že uberští ministři
nejsou tak pevného přesvědčení a že jednají o
různých možných výsledcích aspoň mezi sebou.
Vynikající politik pravice aspoň pravil: vyrovnací
formule úplně učinila bankrot, i kdyby hr. Thun
měl odstoupiti a kdyby Szell uherským předsedou
ministerským zůstal. Hr. Thun na žádný spůsob
uherské požadavky na základé $ 14. pro Rakousko
neuskuteční. Může i snad některý jiný státník to
učiniti, co nynější předseda mioisterský Be učiniti
zdráhá. Já tomu nevěřím a také v Uhrách tomu
nikdo nevěří. Indemnitau parlamentu by žádný ta
kový ministr nedostal. Jsem přesvědčen, že nejen
pravice jako jeden muž by proti tomu hlasovala,
nýbrž že i obstrukce by ihned pro tento případ
odzbrojila, aby zamítla takové nařízení z nouze.
Ani v parlamentě by se nenašla žádná většina pro
bankovní zákon po tom, co v poslední době se
všechno událo. S ohromnou majoritou bylo by nové
bankovní dohodnutí zamítnuto a tento projev ra
kouského parlamentu byl by přímým následkem
nycějšího sporu. Takovým spůsobem jest dnes již
jisto, že Uhry nové bankovní provisorium více ne
dostanou a to ani parlam utní cestou ani pomocí
$ 14. Uhry následkem vyrovnací politiky Kolo
Dana Szella nové bankovní privilegium ztratily.
To jest prvoí viditelný výsledek pro Uhry ná
Bledkem Szellovy formule, totiž ztráta drabocenné



"vymoženosti uheraké pří novém vyrovnání. Nyní
teprve jest viditelno, jak velkou obybou s Uher
ského stanoviska bylo, že Szellova klansule bes
dohodnutí s rakonskon vládou vstoupila v život.
Toto ignorování Rakouska jest pramenem ohrom
ného roztrpčení, které zde zachvátilo všecky mysly
proti Ubrám. Jsem přesvědčen, že kríse jenom
-rozlukou bankovní může skončiti, kterémužto rot
-dělení z rakouské strany dojista žádné překášky
v cestu kladeny nebodou. Bankovnírozluka jest jedi
ným východištěm,které můževésti ze zmatků nynější
krise. Ve středu alyšel císařThuna iSzella opětně.

Vojenské slavnosti u Kolína.
(Svěcení voj. pomníku nu bojišti s oslava

vítězné bitvy u Kolína.)

Roku 1787 chystal- se BedřichII. dobýti Českého království, jemně opět nyní říkají v Prusku
„Neu-Prenesen, Nové Prusko“. Avšak slavným vítěz
stvím Rakušanů a spojených s nimi Sasů na bojišti
mesi Chocenicemi, Břístvím, Křečhořía Kutlířemi mnsel
Bedřich pruský od dobývačných choutek upustit.

Bedřich, který do té doby nebyl nikdy a od nikoho

poražen, ztratil dne 18.června 1907 u Kolína nejenitvu, ale též dosavadví slávu své nepřemožitelnosti.

bitvy, o tom napsal tuto rýmovačko:
Na vše strany české zemi vzácný blas ne rozlíhá,
Že král Praský s vojsky svými zase z Čechse ubírá.
Dostal ránu na hlavu, ač chtě) vidět Jíhlavu;
Od Kolína musel zpátkem a zanechal i Prahu.
A když u Prahy zvítězil, jak 8e rychle rozkládal,
Ji celým vojskem oblošil, hroznou střelbu apořádal;
Do ní bombardiroval, domy tlonk', zapaloval,
Ani chrám avatého Víta ten slavný nelitoval.
Polovic naší armády u Malešic odrazil,
Polovic vehnel do Prahy, obležení narazil.
Tak si jistil Prahu, vzdělal jinou armádu,
Chtěje i Vídeň viděti, táhl i na Morava.
© s jak velikou radostí nepřátelé plesali,
Když bez strachu a v rychlosti za Kolín se dostali,
Vzali i KatnouHoru, dělali všade škodu,
Smutní Čechovéi s Prahou, volalí k Pánu Bohu.
Danun, feldmaršálek císařský, s vojvůdcem Hladikem,
Když dosáh' své plaky všecky, a to v počtu velikém:
Ze Vlach, z Uher, z Moravy, i též ten díl od Prahy,
Zůstali srdnatě atáti to za městm Čáslaví.
Ještě devátého Jani u večer se honili,
Nedaleko Kutné Hory naši Praeům dkodili,
U Kresetic, Bikaně sehnali jich se stráně,
U Chotusic, u Malína, všude tlačili na ně.
Kolín desátého Jani jiš Prusům nestačoval,
Couvali zpátkem od Hory,princ Bevern zde -bojoval.
Jal o štěstí volati, nechtělo ee ozvati,
Neboť se Pán Bůh smiloval, začal nám pomáhati.
Odeslal k Praze ku králi svůj stav vyrejsovaný:
Král mu hned poslal od Prahy vojsko již přichystaný:
Patnáct tisíc ano víc s vojevůdcem Panovič,
Bevern couv ea město Kouřím odtud aš do Barchovic.

Bitva aš ve dvě hodiny s poledne se začíná, ,
Střelba z kusů, z malé zbrani, hned slach v uších

přejímé,
Dým vojsko zaklopaje, a od našich s vrchu dolů
Na Prušany se svaluje, sečba se rozrinuje.
O kterak se třásla země od té střelby nkrutné,
Bevern křičí na lidi: „Držteae, král vás vidí;

Však Rakouskýchnení mnoho, dnes jich na sbrasklídí.“
Sbory brodf se jako roj, kde co sníh se rozpění.
Hrosnou mocí od Chocenic nejprv nahoru bnali,
Aby císařské, myalejíc, zas na dvě rozehnali,
Věsk kdyš se brzy ehlídlo, kterak to všechno ařídlo,
Udeřili « větší silou zase na pravé křídlo.
Uzřev král při tom attaku, kam se lid jeho žene,
Dal si do nosutabáku, šňup' si palcem vesele,
„Heut eiegen wir“ k svým praví; jiš se naší prodrali,
Úni pak je zpět zas hnali, zase zpátkem convali,
S velikou ohně pradkostí zase u vsi Křečhoře
S odvážlivon dychtivostí chtěli býti nahoře;

Ale jh tam příběhli, a naše střelby shledli,Neodešli ani zpátkem, nýbrž tam věickni lehli.
Lítostně bylo patřiti na ten lid nepřátelský,

Sedmkrát museli je k outoku jako městský;Však to nebylo platné, nebo naši přeudatně
Pokašdé jich porazili, a hnali dolů šťastně,
O jak též na levém křídle naši divy činili,
Nepřátelské vojeko jízdné poráželi, honili,
Víc šavlí než račnicí nade vsí Chocemicí,
Nad Břežany jich přihnali až zas k samé vilnici.
Že tu byla pomoc Božská, bylo očitě znáti
Neb našeho mnoho vojska zůstalo v zada státi;
Jenž v té bitvě nebyli, ani nevystřelili,
Také v Praze mnozí lidé vnitřně se vesolili.

Popis bitvy zahájil Vavák těmito verši:

Pojďte o bratří Čechové,teď slyšet pomocBožakon,
a seznáte divy nové, když tu bitvu řakou
budu vám vypravovat, těšit a hořekovat,
jak tu na tisíce lidu muselo se pochovat.

Na to píše:
„Dřív než nepřítel začal k vojsku našemu jíti
král ještě to pozoroval, « dal svým notně píti,
piva, kořalky, vína, jeda tu mluvil s nima:
řka::„Když zde dnes zvítězíme, půjdeme k Vídnizpříma.“

Sedlák Václav Varák líčí dále hrůzy bitvy suje:
„ „Okolo osmé hodiny, dřív než bitva přestala,
jiš jsme viděli noviny, komu zde štěstí přála,
nebo mnoho Prušanů sem, tam, na každou stranu
ujížděli, utíkali, nic nedbajíc na hanu.

Po osmé večer hodině tma bitvu koncovala,
Prusům Nimbark mícto Vídně ukázala,
král se zajetí leka), napřed k Nimburku spěchal,
aby za ním všichni táhli, rozkaz po sobě nechal,

r

Ách, po těch políchcelou noc bylo alyšet hokání.
křik,plá, volání o pomoc, trachlivé natikáaí,
koně smutné řičoli, s lidí — kdo moh' — křičeli,
a od našich ještě koule sevrchu dolů fičely.

Macho páry ještě ráno s krve vystupovalo,
co těžce bylo ranáno, šalostně umíralo,
jak lidé tak i koně; naši s vesnic lid honě,
aby pro veliké parno dělali jámy pro ně.

Aj, naši slavní vůdcové nad vítězstvím plesali,
výborní, rychlí poslové do Vídně se poslalí.

uť matka naše milá, Maria Teresia,
s té těšitelné noviny ihned Te Deum epívá.
Ti vzácní slavní vůdcové ať jsou v dloubó paměti,
učte tomu vy olcové i vaše milé děti:

Leopold Daun, feldmarfal, s ním Nadásdí jenerál,k, Lobkovic, Starhemberg, Serbolliní v obni stál.
Bůh sám že tu bitva řídil, bylo jeat jistě znáti

nám pomáhal, Prnsy klidil, a sačíli jichz Čech hnáti.
Z naší strany dost málo v té bitvě lidu padlo,
tři tiefce poražených tady ležet zůstelo ... 

Deset bodin když odbilo v Nimburce, král tem přijel,
jaké by tu místo bylo, most přes Labe by viděl.

am si sednul do kotce, složil blavu na ruce,
na podloubí, kde prodává baba ve dne ovoce.

A když tak dvě hodiny spal, s Prahou tu jistý nejea,
o půl noci zase povstal, jel odtud do Brandejsa,
a poslal místo Vídněrychlého posle k Libnd,
by Putkamer táhl od Prahy než ho Daun zastihne.

Posléze Jíčí Vavák útěk Prušáků z Čech a končí:

„Valně, kdyš mosty měli, šli k Boleslavi Mladé,
téš k Benátkům, odtad k Gbeli, k Jablonci a Žitavě;
posledního Července česká zem vila věnce,
neměla víc nepřátel nic, než někda utečence.
Každý Čechu, bratře milý, kterýž ta píseň spíváš,
máš-li mapa, rozviň ji, a ty místa ublídáš,
která se v ní jmenují, na mysl uvozuji, .
a já pak po tvé dobroty, sprosták se obětají.“

Prostý český rolník, Václav Vavák, se radoval,
že bitvou u Kolína zmařeno bylo přivtělení celého
království Českého, anebo aspoň severní jeho Část od
řeky Labe počínaje k Prusku. V době, kdy česko-ně
mečtí j opravdoví Prušáci mají opét chuť na dělení a

zabrání h, musíme i my vděčně elaviti památku
vojevůdců a vojínů, kteří rekovností avon před 142
lety zachránilí celistvost země české pod žezlem Haba
burků. V sobotu zavítali do Kolína přečetní hodno
stáři a tisíce českého lida. Uvítání v Kolíně i v Křeč
hoři bylo slavné. Slavnostním a důstojným způsobem
vykonán byl v sobota skt vysvěcení pomníku u Křeč
hoře. Vykonal jej sám Jeho Eminence ndp. kardinál
kníže-arcibiskup prafský, František de P. ze Sohón
bornů, Kolem slavnostního místa rozestavila se eska
drona 14. dragounského plaku s praporem a prapor
pěšího pluku čís. 21 e praporem a plukovní hudbou

'(z Kutné Hory). Před pomníkem samým stáli: Jeho
cís. a krá). Výsost pan arcivévoda Otto, jenů zastn
poval J. V. císaře a krále, v průvodu generalmajora
vob. pána Dlonhoveského, Jeho Em. ndp. kardinál
kníže arcibiskup pražský František de P. ze Schón
bornů, polní zbrojmistr baron Géza Fejérváry, král.
uher. miniest seměbrany akancléř řádu Marie Teresie
v průvoda rytmistra Taliana, místodržitel hr. Cou
denhove v průvodu místodržitelského tejemnfka Do
stračila, velící generál v Praze polní zbrojmistr Fa
bini a náčelníkem gener. štábu plukovníkem šl. Bor
čevičem, protektor ústř, spolku pro zachování vojen
ských pomníků J. J. polní podmaršálek, princ ze
Schanmbarg-Lippe s chotí, princeznon Mathildou a
dcerou, princeznou Alexandrou 8 dvorní dámou bar,
Ristelovou, podmaršálek ryt. Siebert, general-major
šl. Pokorný, general-mejor s Král. Kradce ryt. e Chis

zoly) srob.ba aumgarten. Dále byli tu členovévýboru pro zřízení pomníku, pak major bar. Voith He
rithez de Sterbez, důstojnický sbor dragonnského plu
ku č. 14., deputace plaků, kteří súčastnily se památ
né bítvy, a sice pěší pluk č. 14., 4. g 12. sborového
dělostřeleckého pluku č. 9., dále deputace pěš. pluků
č, 31., 45. a 86., pěš. pl. seměbrany č. 12., bul. ze
měbr. pl. č. 2., drag. pluků č. 7. a 8., zástupce veli
telství v Liberci a ve Vys. Mýtě, okr. c. k. hejtman
kolínský Kostkase sástnpci zeměpanskýcha sutonom
ních úřadů, místodrž. rada Krejčí = Čáslavi, starosta
kolínský p. Formánek, starosta pražský p. dr. Pod
lipný, deputace čtyř prašekých ozbrojených sborů, de
putace měst. střel. sboru s Trutnova, epolek voj. vy
slondilců z Král. Drora, měšťané = Kolína a vesniča
ně z Kolínska, Poděbradska, Konuřímska,Kutnohorska
a Čáslavská. — Protektor spolku pro sachování pom
niků, princ Schaumborg Lippe, uvítal panaarcikní
žete, kardinála, místodržitele a ostatní hodnostáře.
Na to promluvil slavnostní řeč vojenský farář = Jo
sefova, vdp. dr. Cába, čestný kanovník budějovickýa
pravil mezi jiným: Mezi památnými místy v této po
Šehbnanézemi stojíme zde na jednom z nejpamátněj
ších, na němě má býti postaven pomník ým vojí
nům v r. 1757. Byly to těžké doby, které tenkráte
přišly na naši říši. Ňa trůně rakouském zasedala že
na statečná, císařovna Marie Terezie, ze všech stran
obklíčená nepřátely. Bedřich praský jmenovité pronikl
s ozbrojenou mocí až do Čecha myslil, že nikdo ne
bude mu moci odporovati. Tu obrátila se vznešená
panovnice k Bohu a ověřila rozhodnutí omudů říše
zbraním statné evó armády a velení nad ní odevadala
Daunovi. Na těchto místech vybojována památná bit
va, jejíž význam byl ten, jako vítěsství Israele pad
Kananejskými. Bitva tato má význam dalekosáhlý,
zvláště pro tuto naší zem. Bitva byla vybojována jen
svorností všech národů! Nata ujal se slova J.E. ve

lící generál polní/ z mit rá, jená vspomfnal,jak vojsko prask půl ým stoletím ve čty
rech mooných proudech vrasilo do Čech, takže vojsko
rakouské musilo před ním ustoupiti. Po kruté bitvě
ne pravém břehu Vltavy u Prahy bylo vojsko olsař
ské zatlačeno do Prahy. Daun nemohl se bitvy účast
niti, neboť byl toho dneteprve v Onvalech a ustou

pil pak do GolčovaJeníkova. Za ním táhl s pruskýmvojskem vóvoda » Bevernu s 30.000 muři ko Kutné
Hoře. Na zprávu, de Praha nutně potřebuje osvobo
zení a na rozkaz císařovny umínil si pak Daun, Ze
se k bitvě za všech poměrů odváží, a když sebral

56.000 vojáků, táhl na Zásmuky. S ním současně
táhl návod 3 Boreran Kolín k Plaňanům a spo

ji 00 a Bodříchom,jenů přivedi 19.000mušůod Pray. Dae 17. června tábořil Bedřich u Kouřimi čelem
k východu, proti němu Daun « hlavním stanem v
Krychnově. Dne 18. června před 3. hodinou odpoled
ní 50 strhl boj. Rakouské pravé křídlo mělo obsazeno

návrší křečhořskéavrch u jku. Bedřich po
znal, do je sde postavení Rakušanů téměř nedobytné.
Na ně podnikl hlavní útok. Ke Křečhoři vyslal jí

ského generála Zisthenaplaho švadronami děatía Hůlsenase 7 prapory oty. Prašáci i
u Křečboře jízda Nedaadyho a dobyli jedné batterie.
Ale sa Křečhořínvítale Prušáky prudkou palbou di
víse Wiedova a zatlačila Prušáky s Křečhoředolů ke
Katlířím. O 3%.hodiny hnal se Bedřich od plaňan
ské silnice a hostince „u slunce“ k Blí-tví, za kte
ronšto vesničkou stáli Rakušané. Naše dlostřelectvo
sahájilo na Prušáky vražednon palbn, takže esló pru
aké šiky padly. Prušáci věsk své šiky rychle doplňo
vali a vrazili na jízdu maršálka Daona, Ta no rásem
roztoupila na obě strany a sa ní ukryté tři rakouské

ěj vražednoupalbou Prašáky se svahu dolů hnali.edřich kázal jízdě i granátníkům sedmkrát útok ob
novit, leč rakouská palba a bodáky zahnaly je vědy
zase zpět. Bitva o 3. hodině odpolední počavší, byla
0 8. hodině večerní skončena, a to úplnou poráškou
Prusů, kteří měli neméně než 18.773 mrtvých, rané.
ných a zajatých, meri nimi 836 důstojníků, z nichž
bylo 117 štábních a vyšších důstojníků; dále stratili
22 praporů, 45 děl a voškerá zavazadle. Za jitra po
bitrá dostavilo ae k císařským ještě přes 3000 pře
běhifků, ktoří do rakouských alažsb vstoupili, Na stra
ně vítězů činily stráty celkom 8114 mošů, a sice
mrtvých 1002, raněných 5473 a 1040 zajatých. Nej
více utrpěly pěší plakovéHallorův, Dentachmelaterský,
Starhemborgův, eblův a Salmův (s nichž oba první
ztratili po 30 důstojnících); při jízdě doznali největ
ších strát plukové Savojský, Portugalský, de Ligne

(holobrádci 14. pluk dragounů, a Birkenfeldův,jísda saská, Rakouské dělostřelectvo vypálilo v bitvě

celkem 5800 ran z děl. Pomníkstál a a budí pozornosthlavně svými reliefy, = nichž mimo po
preí Marie Terezie vyniká na dolejší části bitevní
scóna, útok plakuprince s Ligny (nynějšího Windiech-

rá'sova 14.pink“ dragoan pod“vůdcovobrímplaKorníkeTkiennesa. relielom jest vyryta ona hi
storická franconzská rozmluva Danna s Thieunem,
v níž Daan pochybuje o vítězství s plakem, sestáva
jícím ze „samých holobrádků“,, Thiennes povsbudí
mužstvo proslovením, navěsým ne tuto charakteristi
ku, aby ukázalo, že „ko konsnutí je potřebí jen zubů
a ne vouzů“. Útok se sdařil a byl počátkem koneč

ného vítězství rakonakého,/Pluk ten nyní 1 Blakozash
ležící, zachovává o vnou Narii erezil danou a /henosívonsů., Slavnost utrpěla deštivým =
sím, ně ve Hrvrtěk ivpátek EdrdovaloPodví
pravné. Mosi svěcením ntřídal so dešť a vítr a zase
jasný okamžik sluneční, v němš hlavně veškero boji
ště pod křečbořským kopcem, jenš nyní nazván bude
vrchem/Mafíc Terezie, se rozkládá. Velikýzájem bu

dily idné výklady postupu bitevního, který právě
ve hlavních rysech od pomníku jest velice zřejmý.
Arcikníže zavedl s četnými účastníky přátelský roz
horor, dal aí etavití starostu obce křečhořské,
s nímě delší chvíli hovořil. Po krátkých rosmlarách
odebrali se opět veškeří účastníci k povorům a za
nastalébo slunečního počasí zpáteční cesta
v řadě sta povosů. V Kolíně rozdělení byli hosté po
hlavních hostincích k obědům. Arciknfže odebral se
na nádraží do salonního vosn, kdež podán mu byl
oběd a odjel za opětného pozdravení veškery genera

lity a deputací i úřadůrychlíkem severozápadní dráhy o 4. hodiněodpolední. Slavnost mohla býti vý
zramočjší, kdyby se jí byl dal i ráz občanský a hlav
ně český. — Nebylo by věru lepšího okamžiku, jako
tohoto na poli kolína na němě vlast česká zba
vena byla nebezpečného nepřítele.

Polná.
Žurnalistika přílišpoutána jest zjevy politickými,

než aby vrhle kritické světlo v Eřednět který až posavád zastrkován byl v lokálk: Míním ta případ
Polenský. Některé listy rosběhly se upřímně, jiné tak
učinily a tendencí farisejskou a opět jiné pro domně
lou povýšenost svoji nenapealy ani řádkujediného.
Tento Angiášův chlév jisté české žarnalistiky měl by
býti vymyt a vyplaven a ty které noviny měly by
býti obecenstvem odsouzeny a ignorovány jeko bes

páteřná nedochůdčata. Nežijeme jen samoupolitikou,ale též kulturností a liďekostí a tu shledáná-li závada
nějaká, pak třeba jest, aby byla řádně projednána.
Vědyť to diktuje již zájem po pravdě. Či má tako
vouto lehkomyslnou nevšímavostí stále poskytována
býti strava nejdobrodrndnějším pověstem s kombina
cím, ješ poznání pravdy překáší a ješ pak jsou pod
kladem příliš povrchníchsoudův i u těch, kteří mají
nároky na titul vzdělanců?! „Žijemev devatenáctém
utoletí“ pravil ondyno jistý anec a myslil zajisté,
že celou zálešitost jedním m rozluštil, obklopiv
se ještě nimbem duševní aristokratické instinkce, jíš
liší se od tohoto všedního davu věřících. Pána toho
a jiné lidí, větou o devatenácté století se ohánějící,
neřadíme přece k sektě flosofických skeptiků, kteří

pohodlnou uvojí methodou tvrdí, žo nepo věcí,anebo poznárámolí, že nemožno říci, zděpoznání naše
pravé jest. opíše přihrnemoje k davu těch, jim „de
vatenácté století“ jest pouhoufrasf a planon výmlu
vou, aby nemusili mysliti, se přesvědčovat a aby tak
zakryli svoji duševní lenost a prásdnutu. Taková ša
jest te odpověď vaše na palčivou tu otázku života l?

čru tak mohoa odpovídat jenom masycení burioa,
kteří v otylosti své po obědě si hovice lelárně odhá
nějí dotěrnon mouchu, ktorá je ve sbnilém jejich klidu
znepokojuje! Myslili- jate někdy, jaké jest paušálnost
ve slovích: „dorate: století “ uvědomili jste si,
co jest ta lši a nejistoty!? Devatenácté stoleti zajisté
nečiní zázraků, abychom všechno všudy pronikali, vi
děli a poznávali. Jest mnoho a mnoho sábad nám
nedostupných a tajných i v názorech a poměrech di



votaě praktických, mezi něš patří i případ Polenský.
A jelikož nám tak blíský jest, ješto bo hmatáme, vi
díme a — ušíravě cítíme, nemožno ho vřadit jiš ni
kdy v záhady, nýbrá právě ve jméně tobo dovate
máctého století roslačtit a doniknout až ko kořenům,

abychom ějiBobn vydání v plan výčitkám avědomí násiloč amlčeného. A mejeme vedení, abychom
vás přesvědčili, tak svaným obecným emyslem, bla
sem lidu, jenž nejprve promluvil. Neníto sice vlastní
a důkazný pramen jistoty, slo nemůže se obcházet
jen tak ledabyle, jelikoá nelze přesvědčení takovéto
odvodit leč se zdravého rozumu a so skušeností, která
seřaďajíc podrobnosti téhoš druhu, dochází závěru v
devadesáti procentech pravdivého. Jenom jděte do
Polné a přesvěděte se sami! Najdete pravdu. k ní se
přivinete s naprostým souhlasem s bez bázně, še by
ste jí neměli Budete tam masírat přímo s bespro
středně předměty a nebudete sknšencsti, kterou oži
víte vniterným neomylným úsudkem pravdy. Podívej
se tam, kdo chceš mít svůj násor! Jděte tamtéž vy,
kteří obdržovše od lidu mandát, máte nejavětější po
vinnost béjiti všech zájmů Jida, tedy i zájmů mrav
ních a lidských v nejčistějším slova výsnamu. Nebá
sejte kulturou s vzdělaností v ohňostroji slovním ve
sněmu a na schůsích lidu, slo starejte se skutky též,
aby tyto statky člověčenstva byly chráněny. Proč
vás nazývají zákonodárci 71 Kolik vás bylo jiš v Polné
se přesvědčit, abysto mohli záležitost na immanním
fora úřadům a světu ohlásit? Přečtěte si tam těž list,
který zaslal matce zavražděné Anežky Hrůzové p.
Vojta s Deštné na Moravě. Tam těší ubobou matku
a palčivé obžaloby vznáší na lidetvo, že již dávno ta
kových případů nebyla učiněna revise. Ztratila se ma
sestra £ Deštné již pátá, která sloužila ve Vídní v ži
dovské rodině. Přečtěte ei tam tu apostrofa, kde se
dovolává práv lidskosti. Zaznívá z toho protestu mo
hutnou dramatickou bolestí, slabost jednotlivce a le
nost a tapost naší veřejnosti a též i žurnalistiky.
Jeat to projev nestadovaný muže prostého, ale člověk
se zechvěje při tó elementární síle citu a bezbranné
lidskosti a spravedlnosti Oršem, abychom apravedlivi
byli, připomínáme, že do Polné vyslali svó zpravodaje
všechny nsše české denníky mimo Národní Listy, jimž
v Polné říkojí „Židovské Listy.“ Tomuto žurnálu
pravíme, že nepostačí křičet a řvát, když se děje bez
práví našim menšinám v nzaríraném území, dekla
movat o šlapaných právechpositivních i lidských, ale
že třeba jest té lidskosti bránit věndy a vždy. A kdo
řekne a musí říci i b i z. Kdo chce být důsledným,
musí býti takým i do konce. Kde se jedná o život
lidský, tu jedná se o věci veliké; pak nemožno ohlé
dat se interessovaných atmosfér, cbytrácky a obchod
nicky se krčit, neboť nešklebí se před námi otáska
všedního dne, ani nahodilost, nýbrž rozmyslný účelný
čin, jenž sprenil azaškrtil lidskost. Nechceme zanítit
bouři a vzedmouti vášně ani těšiti se sceneriem ho
řečkového rozčílení — chceme jen aby sajištěna aro
stituovéna byla práva osobní bezpečnosti a lidskosti
do časů budoucích. =

Politický přehled.
Itáloká vláda nemá na růžích ustláno,

ačkoliv generál Pelloux své ministerstvo důkladně
změnil. Jedno nemobl ovšem ani rázný generál
směniti: zbědované italské finance. Sjednocená
Itelie chtěla hráti velmocenské úkoly, ale ne
měla finančních prostředků. „Zabrala proto před
více než ro lety kostelní jmění a chudinské na
dace. Ty utratila brzy. Protože doufala pomocí
Anglie a Německa získati Tunis a Tripolis na
protějším břehu africkém, rozmnožovala své ná
mořní loďstvo i pozemní vojsko. Zbrojení toto
pohltilo obrovské miliony a Italie byla nucena
zvýšovat daně. Než protějších afrických břehů ne
dosáhla. Pustile se tedy v Rudém moři do do
brodružné politiky efrické: obsadila Suakin a Ma
sávu a podrobila si pobřežní kraje, které dělí
Habeš, vlastně jeho část — království Tigré —
od moře. Italic se stala v osadě Erytbrejské roz
pínavou, sabala na jednotlivé kraje habešské a
byla od Menelika a jeho rasů bita. Tehdejší před
seda ministerstva. Criepi sváděl nešťastný výsle
dek války na generala Baratiera, radikálové a re
poblikání kladou však africké dobrodružství i ne
šťastnou celní válku s Francií Crispiovi za vinu.
Ku konci minulého týdne strhla se opět v ital
ském parlamentě vřava. Oposiční poslanec Ferri
vyčítal Crispiovi osudné jeho přehmaty, a nazval
chování italských generálů v Africe zbabělým. Od
bitvy u Custozzy (r. 1866) ukazují nepříteli je
nom záda. Vládní soustavou trpí Italie již od r.
1875. Deň pozemková (v Italii patří pozsmky
téměř výhradně statkářům, kterým odvádějí osad
píci jako pacht třetinu až dvě třetiny polní sklizně)
zůstala ve stejné výši, ale daně spotřební, zvláště
potravní, stouply ze 400 na 750 milionů lir.
Králi a jeho vládém vytýkali oposiční poslanci
stálé porušování ústavy. Následkem těchto výčitek
utkali se oposiční a vládní poslanci tak, že sezení
masilo býti ukončeno, aby páni poslanci pádněj
šími důvody proti sobě nepostupovali.

V Paříží začal v pondělí před nejvyšším
soudem revisní process Dreyfumův. Židovský ka
pitál si to vynutil, neboť na pobouření veřejného
mínění ve Francii, které povalilo k vůli otázce
Dreyfussovské několik ministerstev a 5 ministrů
války, věnovali židé mnobo milionů zlatých a za
koupily si hlavní časopisy evropské, jimž zasílají
o otázce Dreyfussovské spoustu telegramů a do
písů zdarma a za jejichž uveřejnění časopisům
velké sumy penéz platí. Jiné listy židé zase uplá
cejí, aby věcí židům nemilé zamlčely anebo zkrou
tily a zalhaly.

Na ostrovech Filipinských zuřístálý
boj, ač Američené pořád »vyhrávají«. Po veške
rýcb sslavných vítězstvícho nesmí se vzdáliti za
dostřel obrovských námořních děl. Vůdce Fili
pinců, Aguinsldo, připouští sice Američenům, aby
obsadili tři pobřežní města a aby jmenovali gene
rálního guvernéra ostrovů, ale žádá, aby všichni
ministři s náčelníci sarposprávných úřadů byli
domorodí Filipinci, Pro Filipiny žádá takového ne
odvislého postavení, jakého požívá Kanada od An
gličanů.

Kenference míra v Hága pracujeve
lice nilně a rozdělena je ve tři komise. Ruský
zástupce prý žádá, aby mocnosti se zavázaly, že
po 10 let nezavedou žádných oprav v nynějším
systému magacípových pušek. Dále se jedná o to,
aby se válkám zabránilo zakroéením velmocí a
odkázáním sporných otázek rozhodčím soudům.

Drobné zprávy,
Císařské manevry josefovskéhoa praž

ského armádního sboru (8. a 9.) konati se budou od
80. arpna do 3%.září v okolí České Lípy za přítomnosti
Jeho Veličenstvacísaře a krále Františka Josefa I.

Premece Důst. p. Th. C. Josef Kašpar při
c. k, realném a vyšším gymomsiu v Novém Bydžově,
rodem z Častolovic v Čechách, bude v sobotu dne 3.
června 1899 o půl 12. hodině polední na c. k. české
universitě Karlo Ferdinandově v Praze na doktora
bohosloví veřejně povýšen.

Seznam darů složených v redakci
„Obmovy“ (která je veřejně v listě kvitnje) ve pro
spěch eirotků po utopeném hlídači jezu A. Novákovi
na Splavě u Vysoké-Opatovie n. Labem: dvanáctileté
Anny, šestiletého Aloise, čtyřleté Julie, dvouletého Lud
víka, třičtvrtileté Mařenky Novákovic, vdovy Barbory
Novákové, která jest s útěškem, a její osiřelé 13tileté
neteře Anny Andrasovy. Jeho biskupská MilosťEdvard
Jan Nep. Brynych 16 zl. SI. pravovárečné měšťanstvo
v Hradci Králové 5 zl., p. VilémValdek, předseda
prav. m. d zl, pí.Mathilda Kemlinkova 1 zl., J. K.
1 sl., F. B. 60 kr.,soukromník p. K. Liška 00 kr,
vys. dp. kanovník Fiala 6 zl., personálz městské za
stavárny 1 zl., p. M. 60 kr., Borromejský stůl 2 zl.,
vedp. k. B. 1 zl., koop. Elitzer Joa. 1 zl., p. řiditel Fia
la z Pražského Předměstí 5 zl., vp. Josef Krajíček
s Pardubic 2 sl., pí. Jos. Zimova z Červ. Kostelce 1 zl.
p. J. T. 10 zl., pp. manželé Widhalmovi z Kutné Hory
1 21., dp. V. Blažek spirituál Slatiňany 60 kr., Cti
bodné sestry zde 50 kr., pí.Terezie Kemlinková ž zl.,
dp. H. 60 kr., p. A. Čerychz Josefova 1 El., p. Schorm
vrchní berpí n. 0. 1 zl., p. Dr. Radolf 1 zl., p. J.
Škarvan 50 kr., p. Dr. Heler 72 kr., dp. Jos. Novotný
1 sl. Sbírka vo velkorest. M. Bes. p.Vacka rodáka ze
Střebše, uspořádaná panem J. Habňáčkem v Praze vy

nesla 6 sl., dp. farof úřad v Hnátnici 50 kr., P. F. V.50 kr. vadp. kan.Hampl, Weinhengst, Štábl po 1 zl.
Th. Peřina, Durdík, dr. B., Svoboda po 90 kr.

B. Obchodní gremium v Hradci
Králové odbývalo dne 23. května t. r. svon vý
roční valnou hromadu, kterouž zahájil předseda p. B.
E. Tolman sa přítomnosti 16 členů gremia a 1 delo

gáta pomoenic é hromady jakož i vládního zástupce
P: J. Krušvice.Takový jest zájem členstva, kteréž ssu pokročilému obecenstvu čítá. Ze 142 členů dostaví
so 15 tedy jen 10"/, a to ponejvíce opět jen členové
výboru Žádostí a přání mají zajisté dosti, přijíti však
do hromady, hájiti své postuláty, k tomu se neodbo
dlají — po valné hromadě pak podávají se protesty
k hejtmanství proti uenesení valné hromady. — Po
dobné atesky vysnívají z mnoha okolních gremif, jak
má pak stavenstvo s chutí pracovati? Ze zprávy
jednatelské, p. starostou předčítané vyjímáme, že výbor
1 letos činil dálší kroky k uedkonéní průkasu spů
sobilosti a stanovení normá'ní doby pracovní, těchto
kardinalních požadavků. jichž se české obchodnictvo
etále domahá a od jiché vyplnění slibuje sí aspoň
částečné zlepšení stavu arého; výbor staral se spo
lečně s obcí o zřísení celnice, leč doposud marně, ne
ustane však od dalších kroků; proti kartrlům cuker
ním, petrolejovým a železářským vystoupilo gremiuta
podáním petic jsk ku vládě, tek i k říšské radě;
taktéž o rostřídění sboží v zájmu požadovaného prů
kasu epůsobilosti obchodní, neméně též proti konsum
ním spolkům a jich nešvarům. V příčině ustanovení
pracovní doby přistoupeno k další petici jednoty če
ských gremií, a to ne bezvýsledně, neboť na sněmu
českém přijat zákon stanovicí 12 hod. prácí v ob
chodech a nadějeme ne, že brekého schválení dojde.
Co do návšťěvy kupecké školy pokračovací vyslovil
se zemský výbor již několikráte a zvláště vyzval ku
ratorinm školy, aby samesilo se vyučování večerní
neboť jeou učňové po denní práci snaveni a k učení
a sledování přednášekneschopní, tak že r vyučování
nie nesískají, že tudíš vyžaduje se vyučování denní
reap. odpolední a že se dle toho při poskytování sub
vence říditi bude. Výbor necítě sa v té věcí kompe
tentním svolal sa ton příčinou dvě mimořádné hro
mady, kteréš se za scela slabého účastensíví členstva
usnesly navrhnonti vyučování v pondělí, re středu a
ve čtvrtek, vědy od 3—4 hod. odp., o tom učiněno
sdělení všem členům zvláštními oběžníky. Proti usne
sení tomu, kteróš se stala zcela právoplatně, podán
některými členy protest, kterýš byl výboremk dal
šímu jednání a vyřízení politickým úřadům odatuu

pe as dosud vyřízen nebyl. Změnčné stanovy podányschválení, leč dosud marně schválení jich čekáme.
V příčině zlevnění konkursního řísení byli jeme vy
svání navrhnouti kandidáty, kteří by se mohli uvá
zati v aprávcovatví masy, nočeš výbor jmenoval 6 pánů
a do kuratoria ku stavbě šivnostenských domků vy
sláni 3 delegáti. | Manifestačního sjesdu kupeckého
v Pardubicích účastnili jsme te též 4 delegáty a vy
slány dotýčné resolace k miniaterstvu obchodu, financí,

obchodní komoře, říšské radé a sněmu českému. Na
konec vyšádel si předseda p. B. E. Tolman alovo,
prose by po 1xletém úfadování, místo něho byla svolena
síla mladší a při volbě na osobu jeho se zřetele ne
bralo. — Po přečtení zprávy té hlásili se ke slova pp.
A. Hanně a K. Sigmund a polemisovali s výborem
v příčině školy pokračovací, vyalovivše na konec
přání, aby ostalo přistarém a vyučování na hodiny
večerní přelošeno, bylonačež k návrhu p. Řezáče při
jatosvolati o prázdninách v té příčiněmimořádnon hro
madu, kteráž dobu vyučovací precisně ustanoví. Na
to celá zpráva schválena. Pokladní zpráva po návrhu
pp. revisorů taktéž achrálena. Při stanovení rozpočtu
vloženo do vydání 60 zl. pro pomocnou sílu staro
stovi k vykonávání písemných prací. Při volbě před
slavenstva žádal starosta p. Tolmanopětně, jak již
ve výborových úradách dne 27. března a 15. května
učinil, aby se na něho nereflektovalo a zrolena síla

mladší, výkonnější, načež pe. Šimek, Pilnáček, Vlacha j. starostu přemlouvali, byod úmyslu svého upu
stil a volbu přijal; než týž volbu odmítl a to i po
vykonané první volbě, v kteréž obdržel 7 hlasů, p.
Jelínek obdržel 3, p. Pilnáčsk 2 hlasy, po jednom
hlasu pp. Hanns a Řezáč, načež p. Tolman opět pro
hlásil, že volbu nepřijme. Při nové volbě zvolen p.
Tolman 8 hl., p. Jelínek obdržel opět 3 hlasy a p.
Jeřábek 1 a p. Hanuš též 1 hlas, načež zvolený po
opětné domluvě pp. Sirůčka, Pilnáčka a Vlacha volbu

pro tentokráte přijal. Za náměstka zvolen 8 hlasy p.. Jeřábek: do výboru pp. Šimek AL., Vlach Cyril,
Dvořáček J. V., Richtr H., Richter K., Hoder V., Pil
náček Jos. a K. Sigmnnd; za náhradníky pp. Bonček
Váci., Micbálek Váci., Můller Viktor. Co delegáti do
pomocenské hromady zvolení pp. E. Řezáč a St. Ji
rásek; do nemocenské pokladny p. K. Sigmund a H.
Richtr. Tím program vyčerpán a starostou hromada
s náležitým doslovem zakončena.

Spolek na podpora chudých žáků
vyšší obehodní školy v Hradci Králové
pořádá drahý svůj koncert dne 11. pu případě 18.
Června t. r. v měst. sadech na Střelnici. Hudba So
kola Třebechovického. Bližší oznámí se plakáty.

+ Julius Plošíč. „NárodníeNoviny“,hlavní
časopis uherských Slováků, přináší zprávu o úmrtí
vynikajícího slovenekého katolického kněze a náro
dovce, dp. Julia Plošiča, bývalého faráťe hornorakov
ského. Zemřel v Křemnici u věku 80 let. Byl z prv'
ních nadšenců a horlitelů pro věc elovenskou v letech
čtyřicátých. Již v roce 1848 usiloval o založení spo
lečnosti na čtení slovenských knih. Zásadou jeho bylo
„aby duchovenstvo naše matce Slávě i její milým dě
term, ode všech opuštěným a opravdovým sirotám,žíti
a štěstí a blaho národa za svoje vlastní považovati
sačalo.“ Byl spolupracovníkem Slovenských Národních
Novin Štárových, Orla Tatranského a Hurbanových
„Slovenských Pohledů*, Byl vroucím ctitelem věrozvě
stů slovanských. Farní chrám v Selcích vystavený v
T. 1863 zasvětil sv. Cyrillovi a Metodějovi. Dne 31.
května 1863 zavítal do Selce biskup Moysea posvětit
obraz Cyrilla a Metoděje. Při mši zpívali ataroslo
vanský „Otče náš, iže jesi na nebesiech“ a „Goapodi
pomiluj.“ Po měi biskup Mogses ndělil všem ctitelům
sv. Cyrilla a Metoda arcipastýřské požehnání. O slav
vosti této píše životopis biskupa Moysesa, že tak vy
soká, čistá slavnost, spojující nábožnost s vroncím
citem národním, sotva byla elavena od časů Metho
dějových na Vysoké Nitře. Čest budiž památce Ploši
čově ve Slovanatvě.

Episodka x vlaku. Nedávnojel jsemdo
Prahy vlakem, který vyjíždí z Hradce po půl druhé
hodině v noci. Seděl jsem v třetí třídě; sejda se tam
sice někdy se společností nemilou, kfivonosou, avšak
většinou se společností prostých, bodrých venkonanů,
jejichžto nedělané povídání je mně stokrát milejší než
tlachání známých cestujících a drahé třídy. Ano,
i starou fajfku s vasrsokem raději snesu, než li ty
bídné, smrduté, moderní cigaretty! Venku bylo sy
chravo. Ve vlaku rakonskó severozápadní dráhy bylo
náhodou teplo. Pravím náhodou. Jelo se mnou několik
žen, nějaký pláteník od Hronova, který své staré po
etivé rakodílné zboží vosl, jsko jeho dědeček to dělával,

až za Plzeň. Vše za chvilkn utichlo a pořeo dřímati.Zabalil jsem se do menčikova a hleděl jeem také
zdřímnouti. Přijeli jsme do Lysé Zde se otevřeli dvéře,
pradký vítr zafičel a do kopé vstoupila žena let pro
středních, chudě sice ale čistá ustrojená. Hřimotný,
venku stojící muž podával jí jakýs, několika šátky

Jivě opatřený balík, jehožto obsah dříve něžně po
(bil a křížkem poznamenal. Pak podal balík ženě do

vlaku s napomenutím: tak mámo, dej ne něj pozor a
Vašíčkovi ne ty boty nezapomeň! — Z balíku se vy
nořila velká beranice a z pod ní vyčníval roztomilý,

buclatý, červený obličej malého, asi čtyřletého kladingŠátky se pomalu uvolnily a tady stál kluk jako buk.
Beranice nejspíš patřila tatíkovi, kluk z ní koukal
jako myška s komisárku. Ženskéve vlaku hned se
Jaka ujaly. Co vám to matko napadá, s tím čerríčkem

v takové psotě a ještě skorem v noci. Kam = ním
jedete? Oči ženy zalily se slzami, — On tonení můj,
mém jej s Prahy. A to jej vozeto zpět? ptám te. Ách
ano, není možno za těch pár krejcarů jej živit a šatit.
Dokud jeme měli chléb z našeho a nějakou bramboru,
šlo to, ale teď brambor je málo s ten týden jiš dva

krát jsem koupila chleba vědy po40 krejcarů a je
teprve čtvrtek, dodala s porzdechem. To je vás ale
víc, podotkla má sousedka Inu, je můj a čtyry děti,
a tahle Frantík je pátý. Čím je váš mož? ptám se.
Je hlídačem, má 18 zl. měsíčně a to zůstávání. To
vědí, máme co dělat, abysme se udivili, a kdyš se
nám narodil náš nejmladší, Vašiček, zajela jsem sobě
pro tohle Pražátko, aby trochu pomohlo s těma pár
zlatýma. Ale čím více dítě roste, tím méně nu ně ti
páni platí a ono to dítě potřebuje stále více. Ty pe
níze nestačí ani potom na šaty. Botky chudák ani
nemá. Hoch měl silné punčochy, podšité koší ze sta
rých holinek, Však ani můj klak nemá boty s koupím
mu je v Praze. — A co — podotkla jedna z žen —
když není váš, jaké s ním štráchy. Udiveněupřela
žena oko své na sousedka. Ale paní! Všyť jsem jej
kojila zároveň s mým Vašičkem a mám jej již
čtvrtý rok a on je tsk hodný a poslušný, mám
jej věru ráda, jak svá vlastní dítě, pravila štkajíc,



Hoch tulil se k své matce či vlastně pěstounce a vy
velovel oči, nevěda proč pláče. Zaobalil se do šátku
a hovořil nenuceně: viďte, matičko, Vaškoj koupím
v Praze bič a přiveza mu jej! Ano dítě, koupíš, ale
co. A což jeho matka? ptáme se dále. Po té asi nic
nebude, jen jednou se na něj přišla podivat a dala
mně staron sakni, od .6 doby nic. Kdyby alespoň
50 kr. měsíčně naň platila, nechala bych ai jej. —
Hoch mezi tím na klíně své pěstoanky usnul a snil
snad chuděrka o všech těch pokladech, o nichž jemu
vyprávěli, če v Praze uvidí, a hlarně o biči, jejž Vaš
kovi přiveze! — Ženaslzela neustále. Nejvíc se bo
jím, pravila, až jej budu odevzdávat, on nebude ode
mne chtít jíti, jen kdyby alespoň ty brambory člověk
kupovati nemasel, vše to skorem shnilo. — Dojížděli
jsme ku Praze. Bolelo mne srdce hledě na ubohé nevinné
děcko. Do jakých rukou asi přijdeš? Zdaš nebudeš
hledati ty dvě poctivé, mozolné race, co tě tak k tělu
naposledy tisknou? Koupil jsem v Praze ženě i děcka
teplou polévku a jídlo a spěchal jsem po svém za
zaměetnání. — Odpoledne jel jsem opět do Kr-+lové
Hradce. První, koho jsem v čekárné viděl, byla moje
známá z rána. Schválně jeem vatoapil do téhož voza
jako ona. Seděl jsem proti ní, byla celá uplakaná. —
Jak to dopadlo? plám aa, Zadržený proud elz vyhrk
nul poznovu. Ach, pane! do smrti nezapomenu, od
trhnout jej ode mne museli a já rychle vyšla ven,
abych se na to dál dívat nemusela, a tu jsem ještě
na chodbě slyšela, jak křičel: ach, matičko, nenechte
mne tady, já buda poslouchat,mé zlatá maminko| —
Nevím, co to bylo, musel jsem se obrátiti k oknu a
tak se mně zdál celý ten kraj tak zamžený, bolest
nevýslovná pojala mne kol srdce. Nemluvil jsem s pla
čící ženou více. Slzela neustále. V Lysé očekával ji
maž. Jak to dopadlo, ptal se ion? Plačíc sdělila
jemu totéž co mně. I ten drsný maš utíral si oči.
A kde máš boty pro Vašička? Dala jsem je Franti
kovi. — O ty dobrý, ryzí český lide! — Ubohf, opu
štěný sirotek František nešel mně z mysli. Neustále
slyšel jsem zoufalý dětský hlas: „o má zlatá matič
ko, nenechávejte mne tady!“ — A takových sirotků od
vlastní matky opuštěných a jiným na staroali pone
chaných jest mnoho. Episodka o osiřelém dítka z vla
ku, o Františkovi a Vašičkovi, přišla mně mimoděk
na mysl, když jsem v něděli slyšeli povídat o utonu
lém Františkovi a Vašičkovi. Ptáte ae kde? U Nová
ků, na Splavě u opatovického mostu. Spatřil jsem
tem opušrěných sirotků celého půl tuctu. Ztratili otce
a matička jejich je duševně zdrcená, počestná, ne
schopna výdělku. A ta žena byla milosrdnou, ačkoliv
ee jí nikdy dobře nevedlo. Když měla muže na živu
a týž jako hlídač opatovického jezu měl 12 zl. měsíční
gáže, tedy ujala se opuštěného děvčátka, ačkoli měla
živiti svých vlastních sedm dětí. Dnes jí z nich zby
lo pět. František i Vašiček s otcem utonali v Labi
při rybolovu v rozčeřených vlnách. Nováka našli před
týdnem kuse za mostem, Františka včera u pravých
vrat splavu. Ječící a pěnící se proud a splavu připo
míná nešťastné matce stále hrůzy, jež bylo její milá
čkům přestáti, než je umlčely na vždy labské tůně,
Hlava jí třeští, pláčem si ulevit nemůže, oči zapadlé,
vyjevené, vše to prozrazuje nezměrná její muka du
ševní. Tělo jí zdřevěnělo, údy jsou těžké, ruce a
nohy ae třesou, chvějí, žena ta na dělší čas bude
k tělesné práci neachopna, pak-li nesešílí. A žena ta
jest v naději; očekávají ji nově těžké starosti. Kdo se
zatím ujme sirotků? Najdou se zajisté dobří lidé,
kteří jim darují obnošené šatičky, pošlou mouky a
vařiva a budeme zde moci opět napaati: O ty dobrý,
ryzí, český lidel

Begulování Labe. Dno 16. květnakonala
se v Pardobicích manifestační schůze rolnictva z Po
labí, do která se dostavilo přes 300 delegátů z ve
škerých okresů polabských, Na pořadu byl rozhovor
o regulaci a melioraci Mulébo od Labe Jaroměře a Krá
lové Hradce až po Mělník, Poslanci pp. Jaroš, For
mánek, Udržal, p. Pilař z Valů, p. Půlpán z Rosic
atd. mlavili o těchto otázkách. Jedni byli pro regu
lování předevšímblavního toku, jiuí především pro upra
vení toků vedlejších. Vrchní inženýr zemědělské rady p.
Němec vysvětlil, že by to trvalo asi 30 let, než-li by
se tak upravil také hlavní tok Labe, Výsledek rokování
v Pardubicích nebyl valný, avšak výsledek jeho byl
přece zvolení stálého výboru labskóbo, do něhož byli
zvolení zástupci všech okresů polabských. Výborn to
muto bylo uloženo, aby pracoval k soustavnému re
gulování a usplavnění Malého Labe, Jak jeme se již
stračně v minulém čísle zmínili, konal tento výbor
dne 26. května schůzi k kolínském Grandhotelu,
Z Hradecka 80- dostavili do schůze p. starosta Hynek
Srdinko ze Svobodných Dvorů a p. Weinbengst. Scbůzi
zahájil delegát města Přelouče a místopředseda Selské
politické jednoty pro okresy pardabický, holický a
přeloučský, načež uvítal přítomné úřadující kolínský
radní, p. inženýr Voitěch Formánek, majitel velko
mlyna a strojírny a přál obmýšlenémo podniku —
sosplavnění Labe všeho zdara. Na to předsedal schůzí
p. V. Formánek a na návrh zvláštní komise byli
voleni předsedu, tři místopředsedové a jednatel vý
bora pro regulování a sesplavnění Labe. Navrhli:
prince Ferdinanda Lobkovice za protektora labského
komitétu,Štěpána Sixtu, okresního etarosta kolínského
a člena rady zemědělské zu předsedu, Místopředsedy
zvoleni pánové: B. Moller, JUDr, Ulrich, pnrkmistr
města Hradce Králové, Viktor Vávra z Mělníka, Jed
natelem zvolen p. Václ, Váňa, rolník z Lán ne Důlku
u Pardabic. Zvolení pánové volbu přijali, Pan Frant,
Dlabač navrhnul rozšíření komitétu ze řad průmyslu
s obchodu. Pan Sehnontka uavrhnul, by požádány
byly okresní výbory, by avolily sobě každý po jednom
zástopci se průmysl A posl. pan inž. Kaftan podal
návrh, by požádána byla předsednictva obocbodních
komor prašské a liberecké, by vzhledem ku důleši
tost! řešení otázky, pro obchod tak dalekosáblého
výsnamu mající, svolila sobě také po jednom dele
gátu, kteří by, jsouce na Labi interesorání, do ko
mitétu vatonpili a jednání ze účastnili. Oba tyto ná

vrhy schváleny jeduoblasmě. Uunešeno dále
okresní výbory, města a obchodní komory se poskyt
natí finanční podpory k účelu ahrazení nákladu, jenž
labskému komitétu vzejde a bez kterébo by komité
nemohlo náležitou činnost rozvinooti. Přikročeno pak
k vlastnímu jednání a sice k otázce, jakým směrem
se čínnost labského komitétu bráti má. Pan inženýr
Kaftan pravil, že jest povinností státu | země pro
véstí regulací a sesplsvnění Malého Labe, mluvil o
jeho výhodách a projektech a končit: Náklgd na pro
vedení celéko projektu nechť jest ahrazen dvěmi tře
tinami státem a jednou třetinou zemí, Žádejmo vý
slovně, aby Labe upraveno bylo od Mělníka ku Ja
roměři, 4 aby hradbové mosty u Hradce Králové a
u Josefova byly odstraněny. Dále jest nám oznámiti
vládě, místodržitelství, zemskému výboru a zemědělské
radě král, českého, že se komité pro úprava Labe
ustavilo a požádati je, aby ukci výboru tohoto pro
vázeli blahovůlí a kroky jeho blahosklonně podporo
valí a s vypracováním projekto svůj souhlas projevili.
Zástupce rady zomědělské pan přednosta technického
oddělení Ant. Němec, který jako zástupce ivstitace,
jež povědy chrání zemědělství, nejdůležitější to zá
kladní kámen království Českého a přispěl tak svými
vlastofmi vědomostmi velice ku objasnění směru, kterým
jest se hlavně ustavenému komité bráti, pravil mezi
jiným, že Často účely plavební a zemědělské si na
vzáj-m odporojí a dovozuje, že projekt na úprava
Malého Labe od Mělníku ka Jaroměři je tu daleko
obtížnější než na příklad projekt Vltavy neb velkého
Labe, Bade zajisté dobře, když hned v zárodku bu
deme při vypracování projektu klásti hlava vábu na
zájmy zemědělské, jako zavodňování a odvodňování
bahnisk a nvarujeme se tak cbyb, které se staly na
př. v Německa, kde k vůli plavbě se oa interesy se
mědělské místy zapomenalo. Na tyto klade p. řečník
velikou vahu. Od šťastného-sprucování projekta, jakož
i jeho konečného uskutečnění, očekává veliký prospěch
zemědělství, který zajisté bude míti netušený blaho
dárný vliv na zlepšení hmotných poměrů zemědělců,
povzoesení hospodářského průmyslu a tím zlepšení
poměrů nejen země, ale i říše. Řeči tyto provázeny
souhlasem a p. poslanec Udržal vzdal pánům řoční
kům díky a usvrbl posléze, aby v nejbližším časo
napořádána byla schůze polabských interosentů všech
odvětví, totiž jak zemědělství, tak průmyslu a ob
chodu, a sice v polovici měsíce července. Návrb teu
jednohlasně přijat. Čilé této debaty účastnili se ještě
zejmena pánové: Pilař « Valů, Srdíoko ze Dvorů u
Hradce Králové a několik jiných pánů,

Stávka v Hořicích potrvá asi dlouho,
neboť firma bratří Goldschmidtové nabízí dělníkům

zlepšit platy o 8 až 12"/,, tedy o dvanáctý až osmý
díl, kdežto vyhledovělí a špatně placení dělníci žá
dají zlepšení mzdy o čtvrtý dil (259/,). Stávbující
volili si k stávce příznivou dobu, neboť mobou pra
covat na poli, pletí a jednotiti řepu. V Mokrovousích
a na jiných statcích již delší dob. pracují. Na Čerstvém
vzduchu okřeje zcbátralé tělo továrních dělníků, vol
ným pohybem osvěží jejich plíce a vnitřní organisamne
a zčervenají jím vybledlé líce. Hořičtí dělníci maji
četné nabídky také od saských velkostatkářů. | Bol
Dictvo se atávkáři sympatisoje, poněvadž dělníci mají
u židovských továrníků za tu velkou dřínu v nezdra
vých místnostech skutečně mízerné platy,

Kdo všepracuje pro -los vemom !“
V jedné nemocnici pražnké praktikoje mladičký lékař
protestant; nemilou náhodou dostalo se psaní tohoto
doktora, datované příbuznéma, rovněš protestantu, do
rukou stejnojmenné osoby, od níž jako bezcenné epá
leno. Část obsahu tohoto dopisu, ponechávaje sou
kromé věci stranou. byla veřejně vypravována. V do
pisu mladý p. doktor poučuje svého příbuzného, mi
mochodem— zuřivého helvetua socialistu — jak si

má vósti a agitovati proti katolíkům, nadávádr. Heroldovi, aby mu nikdo nevěřil a [proto posílá
tuším strýce do Lanova, aby agitoval mezi známými
k odpadnutí od církve katolické k protestantismu. Vy
katoličtí studenti vizte, jak si počíná erangelická in
telligence ve věcech avé víry! Pončným zůstanena té
celé, celkem bezvýznamné věci toto: Doktor tento
nedávno jako student řečnil ve své rodné obci o Pa
lackém, jenž jak známo to byl, který pronesl známá

slova, že kdyby Rakouska nebylo, v zájmu robérovnováhy a míru mueilo by se utvořiti; doktůrek
tento horuje tedy před veřejností pro české vlaste
nectví, potají však drží statně krok e německými pa
story na výpravě jejich pro ideu nejen protidynasti
ckou a protirakoaskou, ale i protinárodní. Co chtějí
štváči němečtí se svým „los von Rom“, než roztržení
tohoto království?| A na takové mlýny nadhání voda
vlastenecký doktůrek protestant! Ti lidé json vždy
stejní; v roce 1866 pořádali bohoslužby za vítězství
prašáckých zbraní a dnes tajně fedrojí německé naci
onály, vzdor všemu však platí v grand-šurnáln za
nejlepší české vlastence. Nejdřív helvatutví, pak nic «
dlouho nic a konečně kousek toho „vlastenectví“. Kdy
otevře oči katolický lid český?

Manifestační ajeud živnostníků ře
mesel stavebních království Českého
konal se v neděli v Praze. Účastníll se ho zástupci
prašské a českobudějovické obchodní komory, zástupci
obce pražské, starosta královébradecký dr. Ulrich,
zástupci české techniky, technologického musea v Praze,
průmyslové jednoty, Jednoty stavitelů, zemské, jednoty
společenstev, Společenstva stavitelů, sástapci četných
obcí a apolků atd. Sjezda předsedal p. Dickkopí s
Prahy, čestnými místopředsedy -byly p. Varvažovský
s Praby a stavitel p. J. Dajbych « Eutné Hory. Na
ujeadu se jednalo o „Utroření zájmového odboru živ
uostníků řemesel stavebních dle $ 3. stanov a dle $
21. jedvacího řádu Zemské jednoty spo'cčenstev ře
meslných a šivnostenských v království Českém“, Živ

nostolků stavebních je v Čechách 76.000, ale poško
aují je velkokapitalisté a cizozemětí vyrábitelé. Práce
erární zadávají ne s protekce, většinou I práce obecní;
dráhy autavby. zadávají se paušálně velkopoduíka
telům, čímÉ trpí menší živnostníci. Pau Kratochvíl
ze Žižkova dovozoval nutnoeť jejích organisace. Pan
stavitel Procbáska dovozoval nutnost vydání zákona na
ochranu řemeslníků, aby veškeré práce řemeslné a
dodárky od atavebaíka pro určitý starobní projekt
objednané, byly od tohoto řádně zaplaceny a vpří
padě exekučním aby dostala se pracím těmto j dodáv
kám hmot první přednosti ibued za c, k. daněmi.
O třetím bodu: „Badiá působeno k tomu, aby do
stálo se ihned v prvém zasedání sněma královetrí
českého veškorým živnostníkům přímého volebního
práva do zemské živnostenské komise a aby jmeno
Vaní členů zemského živnostonského výboru pro krá
lovetví české bylo prove-leno dle návrbu Zemská jel
noty šívnostenských apolečunstev, která takó ihned c.
k. místodržitelství 1 zemskému výboru usnesení toto
oznámí“ referoval pan Fr. Kratoobvíl a vřele návrh
tento ka přijetí doporačoval, O čtvrtém konečně bodu
„Daň čínšovní budiž jednutně opravena, pro města
se zvláštním řádem stavebním nepřesahujž nynější daň
činžovní; pro ostatní města a místa království českého
budiž snížena. Novostavby boďtež na místě na 12 roků
na 20 roků od daně osvobozeny“, podal zprávu sta
vitel pan Jan Brzák, jenž odůvodnil požadavek tento
obšírnými udaji statistickými a četvými nesrovnalostmí
v dosavadním vyměření a avedl četné příklady, jak
v jiných městech aneb aspoň v jednotlivých částech
jejich novostavby jsou osvobozovány od daní, načež
po nedlouhé debaté navržená resoluce byla přijata,
ač počtem přítomných ne sice velikým, protože snačná
část účastníků o polední přestávco ze schůze se vzdá
lila. Resolact vybízejí ae společenstva odborná i sta
vební živnostníci, aby sdružovali se v zemské jednotě
řemeslnických a živnostenských společenstev v krá
Jovetví Českém, požaduje ae, aby svolána byla onkets
živnostníků řemesel stavebních, aby vypracoval zákon
stran zajištění pohledávek dodavatelů, stavebních živ
nostuíků atd., vyslovuje se o uloženízemské živnostenské
komise, a obrací se proti mínění, že by čeští živ
nostníci nebyli schopni oskutečniti volbu do Živavsten=
ské komise; žádá ae, aby statnt vemeké živnostenské
komise byl proměněn, uby žádáno bylo za jeduotné
upravení u přiměřené snížení daně činžovní v krá
lovství českém, — | Zemské jednotě společenstev ře
meslných a živnostenských v království českém, upo
lečenstvu stavitelů, miatrů zednických a kamenických
6 Řemeslnicko-živuostenskon besedou v Praze ukládá
se, aby veškerá podlní v resolucích obsažená sosta
vili a aa patřičném místě jmenem všech živnostoíků
stavebních v království českém podali a zároveň, aby
celé vyřízení resolucí těchto přesně v přijatém znění
v uejkratší době provedli,

Na koňský a dobytčí trh dne39.května
1899 v městě zdejším odbývaný bylo 250 koní roz
ličného druhu jako: k chovu, potřebě, hříbat, pak 46
volů, 23 býků, 106 krav, 15 telat A 8 koz přivedeno.
Obchod byl čilý a súčastnili se ho obchodníci do
mácí i cizí. ' Příští koňský a dobytěí trh odbývati se
bude v městě zdejším 7. září 1899.

Rady pro kandidáty a kandidátky
manšelství. Postilla Filadelía Zámrskéhoze dne
16. století radí panici, aby dobrý pozor dal, má-li
děvče tři kusy — avšak jmenuje čtyry — „poctivý
rod, vychování a cnosti, jednomyslnost, náboženství
a umění hospodářství“ — Na jiném míetě píše týž,
že má míti dívka „5 p“, totiš: „pia, prudens, padica,
palchra et pscola“, což po česku: pobožná, prozíravé,
počestná, pěkná a peněžitá vlastně „hospodyňka“. Tak
vida, peníze nejsou všecko, neboť peníze jsou kulaté,
mornotratná žena je anadno roskutálí u promarní, ale
hospodyňka dovede i = mála hospodařit. Patrně Zá
mrský nechtěl, aby děvče vdalo se, že má peníze. To
nepatří k milování. Napsalť: „Kdo se pro statek vdá
vá neb žení, ten je hoden pověšení“, jak horlí staro
česká průpověď. Dle Zámrakého nemá se tak přílišně
na krásu při milování bleděti. Varujeť výsnamě: „Ja
ko květ spadá, tak ženská krása malou nemocí hyne“.
Však zachorejme we dle pokynu na jiném místě, že
„škaredon Markoltku“ z úmyslu si bráti a pěknými
pohrdati“ přece jest věc choulostivá a jemu seméma
nebyla asi po chuti. Kdež pakl — Stůjě zde také
z péra Zibertova: „Obyčejně ne říkává, že každá ne
věsta má míti 5 „p“. Jindy něco podobného uvádělo
6e v souhlas s písmenem „m“. Aspoň vypravuje sta

ročeská prupovídka: „Panna pravila k mládenci, kte
rý se ženiti chtěl: „Každý mládenec má míti „5 m',
totiž aby byl „mondrý. možný a mičelivýl“ On jí
však odpověděl, še kašdé panně, která se chce vdáti,
čtyři „m“ acházeti mají, totiž aby nebyla mlená,
mnohomlnvná, mnoholetá a marnotratná“. A panno,

ty „čtyři m“vě vás se nalézají. — Bylo ovšem s láskou amen. Vida! — Závěrkem uvedeno bodiš, te
nejpříhodnější den k svatbě — dle starých tradic —
jest na den sv. Anny, t. j. 26. července. — Inu, do
t4 doby může býti ještě mnoho svatab zvláště, poje=

dou-li mládenci polabští s hospodářskými spolky17. a 18. června na Moravu. Ta si je budou česká
děvčátka nadcházet, aby se jim na Huné nezamilovali,

a samilojí-li se do plných, pracovitých, pobožných,kných a peněditých Hanaček,také toho nebudou
itovati.

Importéři s oxportéři s Čech a Moravy, kteří jsou ve spojení « Francif, žádají se na
léhavě, aby oznámili vývozní kanceláři pražské ob
chodní a živnostenské komory avé přesné adrosy ná
roveň a udáním sboší, které do Francie vyvážejí nebo

dána, aby sestavila pro jistý francouzský adresář tyto

draey i jest vzájmu každé dotyčné firmy,aby vapomenu údaje nadřešené vývozní kanceláří co nejdříve zaslala.



Ve schůzi měst. zastupitelstva z
dána bylo stavba paedagogis a jatek paau Kohstun
ine Mráčkovis Prahy, který ne obou objektech po
ukyti slovu 21.000 al., tedy průměrně 14*/,. Honitba
novobradecká a svinarská pronajata panu nadlesnímu
Strachotoví ne dalších 6 let ze 150 zlatých, počívaje
dnem 1. ledna 1900. — | Vybírání tržních poplatků
nebylo sadáno ani pana Machovi ani p. Růžičkoví.
Vybírání tržného zadá se costou dražební s vyvolací
cenon 1.400 ai. 4. Vyřídila se žádost sboru dobro
volných hasičů za protektorát slavnosti žapy basičské
dne 2. července, Protektorát město přijalo a povolil
se příspěvek mimořádný 100 zl. Urbánkova nadace
saložená 1874, udělena byla Václavu Jenšímu, šáků
6. realní třídy, který v ločbě nad jiná žáky vyniká.
Panu Karlu Paulovi, měst, assistentoví hyla dovolená
prodloužena a léčebné GO sl. opět povoleno.

Hasičská župa královébradecká po
řádá dne 2. Července t. r. v Hradci Králové pr
vou župní valnou bromadu, spojenou £ veřejným
cvičením místního sboru dobrovolných hasičů.
Podrobný program přineseme příště,

Mareldova výstava v Hradce! Krá
levé. Obecenstvo severovýchodních Čech zajisté
s potěšéním uvítá zprávu, že průmyslovému mu
seu podařilo te získam výstavu obrazů Luďka Ma
rolda. Výstava ta z Prahy převezena byla do
Plzně, kde byla 2. června uzavřena. V Hradci
Králové pak bude v polovici června otevřena a
potrvá po tři neděle. Bližší zprávu o výstavé té
přineseme v čísle příštím Výstavou tou poskytne
se každému, kdo nemohl jí v Praze sblédnouti,
vzácná příležitost, uviděti skvoucí dílo Maroldova
života, bohužel tak záhy ukončeného, v souboru
v jakém více se nedá docíliti,

Slavnosť Božího Těla konalaze letosv
Hradci za přitomnosti nesčetného lidu z celóho okolí
na nejkrásnější pohody a největší slávou.

Spolek ma podporu chudých studu
jících škol středních v Hradce!Králové
pořádá ve středu dne 7. června zahradní koncert
v městských sadech „na Střelníci“, za laskavého účin
kování úplné kapely c. a k. pěšího plaku č. 42.,
osobním řízením pana kapelníka. Začátek o 4. hodině
odpolední. Donfáme, že zábava tato nemalé oblibě
p. £. obecenatva se těšící, i letos setká se s úspěchem:
jetčistý výnos věnován podpůrnému fondu spolkovému,

Mrtvola cestáře Růžičky z Opatovic,
muže to řádného a poctivého, který zárovéů s No
vákem a jeho dvěma hochy při chytání ryb v rozvod
něném Labi utonul, naši včera sa Němčicemi v Labi,
blíže panského dvoru. Jeho ena si pro mrtvolu ve
čtvrtek odpoledne dojela.

V domě zoufalství a bídy. Zprávao
atopení eplavního hlídače Aut. Nováka a jeho dětí,
10letého Václava a letého Františka, jakož i cestáře
Růžičky pod jezem opatovským adělala v celém kraji
veliký rozruch. Mnozí soudili, že Anna Nováková, ro
zená Androsová ze Střebše, mé několik měr polí a
že není tak potřebná, jak vypravovali přesvědčivě
drazí. Přesvědčili jsme se na vlastní oči, co na tom
pravdy. Novák koupil pole, koně, vůz, brány, ru
chadlo atd. sle na dlob. Býval dovedným trablářema
dělal dovedně sazečské kasety; než brzy této výroby
zmocnil se žid, prodával laciněji, neb křesťanští děl
níci dřeli se mu skoro zdarma, Novák obytal se vše
ličeho, sle nedařilo ee mu, stratil energii s prodlužil
se naskrz. Velikou škoda utrpěl požárem obydelního
domko. Zbořelo mu náčiní trublářské a sásoby prken,
koně musil prodati, krávu potbyl v exekuční dražbě,
a protože obýval cizí, po požáru zbořený domek, za
bavil pojistné na dlab sa pole židovský advokát; je
ho vdově a sirotkům nezbylo naprosto ničeho, leda
dloby po moži. Někteří milosrdní sousedé dali jí tro
cho mléka. Když k ní red. „Obnovy“ šestého dne po
neštěstí přišel, neměla ani groše. Nováková obývá s 6
dětmi malý dřevěvýbaráček při splavu s dvěma okýnkama,
ašíři půl drnhého a z délí dvou sáhů, Kolébka, cha
traá postel, stůl, lavice a židle zaujímají větší část
obydlí. Almárka na potraviny, několik hrnců, talířů,
mísa, patýnka, lampa, zrcadélko, obrazy svatých, Oltář,
chatrné šatičky a málo dojící kozička, tof veškerý ma
Jetek vdovy. Za desítku pořídí se tv u vetešníka vše
cko. Místo útěchy — dotěrné návštěvy věřitelů mužo
vých. Nováčka je šetrná a poctivá, ráda by zaplatila,
ale s čeho? V posledních dnech zažila muka brozná,
Po mnohadenním hledání nalesli muže asi 100 metrů

za mostem. Vypadal hrozně, a kdož jej za života jeho
snalí jeko oblíbeného apclečníka, nebyli by jej poznali,
Ještě hroznější podívaná byla na Františka. Matku
to brozcě trápí; vidouc mrtvoly robátek, obon mohla
by se Nováčka aspoň vyplakati a tak by se jí ve
lice ulevilo. Nováčka byla a jest dobrou, milující
s. starostlivou matkoc; | děti oblečení jsom sice
ohudě, ale i čistotně. Když zemřela Noráčce nestra
e sbylo po ní osiřelé, zanedbané, saňeřáděné děvče,
ujala se jí Nováčka, ač měla vlastních dětí přebytek.
Nováčka so bála, še by děvčátko u cizích lidí bylo
zanedbáno duševně i tělesné. To avědčí nejlépe o
její dobrém erdci. Všecky dět! jsou způsobné, čisté,
dobře vychované, Dva jsou ubožáci; jedno trpí na očí.
druhé, dvouietý, žratlavý Ladvíček, narodil se 60 £mr
sačenou pravou rukou, bez prstů, s pabýlkem. Když
jsem se bo ptal, kde je Vašíček, pravil: vo vodičcea
švatlal dál, vykládeje o čmelácích a květinkách,
Malá Mařenka so chová; ostatní děti plakaly, neboť
vědí, co je potkalo. Matce se race | nohy třesou, bu
čení rozčeřeně vodypři- jezu ji děsí, nemá spánku ni

odpočinku; hlava ji nesmírně bolí, nemůše řádněmy
lit, ní mlavit. Neštěstí snáší s odevzdáním do vůle
Nejvyššího; jen někdy saápí: „ach mé děti, ubohé

děti 1“ Jeouo vysílená může se sotva plabočit, natož
pracovat. V neděli odpoledne mělana stole půl boch
ufku chleba, jediná to výživa pro celou rodinu, Od
vedl jsem jí první sbírku 20 al. Děkovela němě. Za
chvíli přišel p. okresní hejtman z Pardoblo a daro
val pro ditky Ď al. Pro nejbližší dny je před hladem
chráněna. Avšsk co potom, aš bade nemocna? Pro
síme lidi milosrdné a sámožnější, aby jí darovali dle
možnosti brambor, mouky, jáhlí, bráchu a jiných po
travin. Děti potřebají šatičky. Proslme ldumily, aby
dárky a sbírkami se postarali o jejich budoucnost.
Každý dárek přijme naše redakce a díky a odevzdá
je vdově nebo příštíma poročníka dítek. Všem dár
cům budiž předem dík ubobých airotků a apřímné:
„Zaplať Pán Bůhl“

Zvěsti z východních Čech.
Krajinská výstava v Červ. Kestelci

od 30. července do 80. srpna 1899. Poslední plakaty
rozeslány byly v těchto dnech na známé adresy, tak
že jen nepatrný počet zbylo jich ve výstavní kance
láří, aby zaslány byly těm, kdož sami se o ně blá
siti ve budou. Patnáctým červencem uzavře se lbůta
přiblasovací pro oddělení průmyslové na dobro, a při
jímati se budou pouze přihlášky pro oddělení země
děleké až do 15. července. Katalog výstavní chystá
se k tisku. Inseráty do něho přijímají se za poplatek
5, 3, 2 zl. dle toho, zda na celou stranu, či půl neb
čtvrt strany. Sestavují se plakáty, jež mají najednou
oznámiti všecky sjezdy, hromadné návětěvy, přednáš
ky, atrakce výstavní a p., pročež se vyprošuje, aby
programy všech již přihlášených, aneb teprv obmý
šlených hromadných návštěv v brzku výstavní kan
celáři zaslány byly. Lepení plakátů na obradu obsta
rává se za obnos 10 kr. pr. m" ve prospěch Národní
jednoty Severočeské, ně niž i jinak průběhem výstavy
pamatováno bude.

Z visitační cesty mejdůst. pesmabi
skupa po Hradecku. S napjetím očekávaline
přátelé katolictví, jak dopadne visitační cesta ndp.
biskupa v okolí Hradeckém. Známo jest předobře proti
náboženské smýšlení a pů-obení jistých lidiček, zná
mé je také působení židovsko radikálního helvetského
tisku. Dnes visitační cesta echýlila ee ku konci — a
můžeme říci, že překvapila jak katolíky, tak i odpůr
ce církve katolické Co potap a pomluv ústy a tiskem
shrnuto na hlava ndp. biskupa od nepřátel nábožen
ství katolického a celá ta helvetekoradikální agitace
nezpomohla vic. Biskup katolický byl všady uvítán
četným věřícím lidem, na mnohých místech se elávou
až neočekáranou. Katolické vědomí áíří se vůčibledě
v lida českém, protináboženská hesla jíž netáhnou,
mnozí s radostí vyznávají: jsem křestan a katolík, za
víru se styděti nemusím. Katolíci poznávají též ha
nebnost tisku církvi nepřátelského, který maohdy za
peníze nekatolíků tupí neohrožené zastance víry ka
tolické, mezi nimiž na prvním místě v naší diecési
jest biskap náš. Uznává a oceňuje 8e již u přemno
hých ona mnohdy nadlidská práce a obětavost ndp.
biskupa, kterou podniká na zachování základu blaba
a spokojenosti jak jednotlivce, tak celého národa, ví

ry sv. Václavské. Lid náš poznává, že ndp. biskapnení napadán proto, že je Brynychem, ale proto že
jako horlivý biskup 8e zasazuje o obnova nábo
Ženského a veřejnéhu života. Kdyby se nestaral o
povznešení katolické víry a mravnoati, kdyby vše ne
cbal běžet, kdyby lid nechal na pospas lidem zištným,
ta by buď nepřátel ceměl, anebo měl by jich roz
hodně méně, Vítá-li tedy lid avého biskupa, tedy tím
dává na jevo, že nábožensky emýšlí. Ne neprávem
praví mnozí, že dle přijetí, jakého se Vrchnímu Pa
stýři v té, které osadě dostalo, možno aouditi též na
náboženské smýšlení v osadě. Dne 26. května konala
se generální kanonickávinitace na Problusl. Ačko

livpočnní bylo velmi nepříjemné, vyjelo J. M. vstřícbanderinm asi 30 jezdců až ke Břesině. U slávobrány
očekávali J. Milosť velecténé patronátní, lesní a ho
spodářeké úřednictvo panatví J. O. hraběte Jana z
Harrachů, zástupcové všech přifařených obcí, všecky
ve farnosti se nacházející spolky a to Čtenářsko=ho
epodářská Beneda Problazská, sbory dobrovolných ba
sičů Dolno- a Horno- Přímských a Střesetických. Při
uvítací řeči dp. faráře Branclíka přijel J. O. p. hrabě
Otto z Harrachů jako zástupce svého otce hraběte
Jana, vynokorodého pana patrona, Všichni provolali
Jeho Osvícenosti hřímavé „sláva“ na důkaz, že český
lid váží si českého, vlasteneckého šlechtice, který v
dobách dobrých i zlých jde vždy s milým národem
naším. Jménem farní obce uvítal J. M, místní pan
starosta Frydrych následovně: Vaše biskupská Mi
losti! Jménem místní obce Probluze, jakož i všech
obcí přifařených Vás milovaný Vrchní Pastýři náš
srdečně vítám. Vítáme Vás všickni se synovekon od
daností a věrností. Vítáme jako apoštola míra a lá
sky, kterýž obětuje se pro spasení svých svěřenců,

ro dobro svaté církve a pro blaho své rodné vlasti,
čšíme se nevýslovně na tak velevzácnou návštěvu

Vaši, neboť jeme pevně přesvědčeni, že přinášíte nám
milosti převeliké, zvláště dorostu našemu, náději to
národa našeho. Všickni šádostiví jeme Vašeho avaté
ho požehnání, které nám apoštolskou rukou avou udě
liti ráčíte, by na nás stále spočívalo a nás v té naší
víře, víře katolické, atále více a více utvrzovalo, by
chom po příkladu Vašem statečné a neohroženě hájili
si to pravé náboženství nade, bez kteréhož bychom
nebyli na tom světě aní po smrti šťastní a blaženi,
Přejeme sí bychom tím svatým požehnáním Vaším

posiinění byli také ku lásce naší milé české vlasti,terážto pro pravda právě tek jako Vy tolik jiš vy
trpěla. Přejeme si, bychom též příkladu Vašem
jsouce Vámi požehnání, jako dítky svatého Václava
a svaté Ludmily všickní ve sbožnosti jakož i ve
svornosti a bratrské lásce spokojeni byli a tak mi
lému Bohu a drahé naší vlasti si života svého věno
vali. A rašiš býti. Vaše biskupská Milosti nbezpečena
Onaší upřimnéláscea věrnosti,s kterou při me
vatříc. jů jménem všech přifařených osadníků volám:
Zdráv, podohnán a dlouho nám zachován budiž milo

vený Biskup nášti! Sláva! Vějchnípřítomní provolalJeho Milosti třikráte nadšené „eláva“. Nejdp. biskup

pohnat poděkoval sa tak překrásná křesťanská slova.ménem sboru ačitelského přivítal Jeho Milost místní
p. řídící učitel, který ujišťoval, že vychování mládeže
děje se dle zásad Komenského — zajisté též dle přání
Jeho Milosti. Škoda, ča nemůšeme uvésti doslovně
celou řeč pana řídícího. Nejdp. biskup poděkoval pá
nům nčitelům za uvítání a odporučoval jim z celého
srdce Komenského, který si přál, aby Kristus byl
alfa s omega — to jest počátkem a koncem celého
vychování a aby dítko bylo proniknuto tím přesvěd
čením, že tento Zivot jest jen přípravou pro šivot
věčný. Pan fídící s pány učiteli zasluhuje aznání za
překrásný zpěv dítek přímši svaté. Lid žehná zajisté
takovému jednání jako naopak vědy odeuzuje a ni
kterak cti stava učitelekého neslouží protikatolické
agitace, které bohužel na mnoze se dějí. Před biřmo
váním posvětil nejdp. biskup překrásnou sochu Panny
Marie na návsí před kostelem stojící — dar to 80
chařské školy Hořické. Po avěcení přednesla e citem
a s božností dojemnou báseň k Rodičce Boží al. Ma
řenka Hejcmanovaz Probluze. Báseň,jakoži úchvatný
přednes hluboký učinil dojem nm všecky přítomné,
zvláště pak, když bylo řečeno, že slečna je švagrovou
zemřelého p. Dr. Morávka. Biřmovanců všech bylo ke
čtyřem stům. Ačkoliv počasí nepříznivé trvalo i při
odjezdu Jeho Milosti vyprovázeli přecehasiči a ban
deristé s hudbon Jeho Milost daleko za osadu.

Dne 27. května bylo biřmováníve Btěžerách.
Také zde dály se ojedinělé pokusy, vyvolati nepřátelské
projevy proti ndp. biskupovi. Když slavná obstrukce
ničeho uezmohla, tedy se hezky schovala. Pannu bis
kupovi jelo vstříc banderinm až ke Kuklenám Před
vesnicí, n chvojové slávobrány uvítali Vrchního Pa
ntýře za střelby z hmoždířů a zvonění zvonů starosta
obce stěžerské p. Rykl, starosta stěžírský p. Halberštat
z Charbusic a radní p. Souček z přifařené části Svo
bodných Dvorů za přítomnosti členů přifařených obec
ních výborů. Dále přivítal J. B. M. pan Otto hrabá
z Harrachů a úřednictvem velkostatku stěžerského a
přímského, velitel hasičů p. Ulrych a řiditelka hospo
dyňské školy paní Marie Trachtová, jakož i místní
farář vdp. Bettluch. U fary pozdravila J. B. M. žačka
Kohoutová a při odjezda žačka Tomková pěknými a
zdařilými proslovy. Při uvítání zahrála hasičská hudba

popeřskou hymnu a tuš. Slávobrány a kostelní věžozdobeny byly papežskými barvami. Četné budovy,
zvláště školní a hraběcí ozdobeny byly prapory. Ge
nerální visitace a slavnost biřmování měla ve Stěžerách
důstojný ráz. O 4. hodině rozloučil ee e námi nejdp.
biskup, ztráviv mezi námi několik příjemných okam
čiků. Až před residenci v Králové Hradci doprovodilo
J. B. Milost banderinm pod vůdcovatvím rolníka p.
Diviše a provolalo svému biskupovi na rozloučenou
hlačnou slávu! — Neočekávaný příjezd banderií do
Hradce působil zde značný rozruch,

Z Nového Hradce Králové. Dne 26.
května zavítal k nám náš ndp. vrchní pastýř, aby jako
náměstek apoštolský shlédl osadu naši, o rozkvětu ná
boženském se přesvědčil a avátost ev. biřmování udílel.
Záhy z rána vyjelo četné banderium z přifařených
obcí zejnéna z Vysoké do Hradce Králové, aby Jeho
Biskupskou Milost doprovodilo na Nový Hradec. Zde
u sochy sv. Jana Nep. přivítal J. B. M. městský rada
p. Viktor Weinhengst jako zástapce patronátu a p.
zádušním účetním [heodorem Peřinou, dále p. starosta
Novohbradecký jménem obcí přifařených a p. řídící
učitel František Grund jménem škol ve farnosti. Na
to za hlanolu zvonů, za zvuků hodby a za dunění
střelby hnul se průvod k chrámu Páně, kde uvítán
byl nejdůstojnější pan biskup místním duchovním
eprávcem, dále vdp. vikářem Františkem Rychlíkem,
sekretářem b. konsistoře vdp. Františkem Kernerem a
ostatním duchovenetvem, Srdečnou řečí přivítalaJ. B.
M. drůžička Johanna Kašparova a podala J. B. M.
óknou kyticí z květin nyní kvetoucích. Přivítání J.

B. M. zúčastnila se všecka obecní zástupitelatva při
fařených obcí v četném počtu se svými pány starosty,
sbory basičské z Nového Hradce a z Vysoké, veškerá
školní mládež s ctěným učitelstvem, veliké množství
lidu věřícího atd. I počasí bylo velmi příznivé; neboť
v nedělí se oteplilo, takže nebe samo nám k alavnosti
přálo. Vdp.“kanovník Dr. Jan Soukup svou milou řečí
působil x tomu, aby ustanovený pořádek, který pro
váděl dp. ceremonář s radostí byl zachován a udržován.
Při každé důležitější události Nového Hradce béře živé
účastenství vdp. konsistorialní rada František Kerner
a dokázal to také j při této příležitosti. Vůbec uví
tání bylo co nejerdečnější a průběh celé generální vi
sitace co nejslavnější. Biřmovanců bylo 833. Odpoledne
o půl páté hodině odjel nejd. p. biskup vyprovázen
hudbou a sbory hasičskými až za Brno; banderisté
vedení p. Cervinkoudoprovodili J. B. M. až do Hradce
Králové. Nejapřím nější díky a nejvroucnější Zaplať

Pán Bůh J. B. M. za všecku práci a námahu apoštolskou.

Z Pouchova. Z krajin a míst, kde svátost
ev. biřmování uděloval J. B. M. docházejí zvěsti o
slavném uvítání nejd. p. biskupa a o slavném prů
běhu celé slavnosti. A co máme psáti o naší osadě,
kde každémn téměř známa veleobětivá činnost nejdp.
biskupa z let minulých v letech 1877—1882, kdy do
cházel sem vypomáhaje účinlivě v zdejší dachovní
správě — mnozí ještě ve vděčné paměti chovají Jeho
horlivou paatýřekou činnost a práce — mnozí podnes

amatují si Jeho výtečné řečí v kázaních (218) a
křest. cvičeních (30) — mnozí podnes s radostnou
tváři plní chvatu účast beřou, když J. B. M. v ka
th ním chrámu Páně slova pravdy věčné hlásá
na obranu a ochranu víry av. Václavské a k cíli sa
vedení křesťanského života a mravu v rodinách a ob
cích — mnozí a velikou pílí čtou Jeho výtečné upisy
a knihy, aby v nich nalezli útěchu v naších rozerva
ných dobách nevěry, nespokojenosti a rosháranosti. —
A proto, kdyš rozozvučely se zvony oznamujíce slavný

jesd J. B.M. v pondělí dne 29, máje k nám, ta
Řapily se zástupy vórného lidu a obracely zrak avůj
ke akapině na pohled tak dojemné. Provázen 96 ban
deristy statečných jonáků e mušů ze sdejších farních
osad, uritán hudbou a střelbou, sborem hasičů Slatin=
ských se svým velitelem p. Kujalem, seřaděnou pp.



učitely školní mládeší, vástupci obecných úřadů všech
osad a pány starosty v dele, údy katol. apolku Slez
ako Předměstrkého, zástupci sl. patronátního úřadu

v Hradci Krél., řadou drýktck a veškerým shromažděným lidem, ubíral se bejdp.biskup byv uvítán a
srdečně osloven velitelem čety banderistů p. Šrámkem,
rolníkem z Piletic, proslovem pánů starostů, srdeč.
nými slovy p Netaky co vůdce údů katol. spolku —
k mohutné slavobráně, na které nejvýš umistěn av.
kříš, mnobé prápory a slova: „Vítej nám Velekočsí
nášl“ — U alavobrány osloven byl p. radním a ar
chitektem Weinhengstem a p. důchodním Peřinou co
patronátními repraegentanty a pak promlavil vzletnou
řeč k J. B. M. místní farář, připomínaje, že přichásí
nejdp. biskup mezi své, kteří hlasu jeho co dobrého
postýře vždy milerádí slyšeli a alyší — připomenul
chvalné nezištnó působení Jehozde v lotech již v předu
vytknutých a když pek končil slovy: Jeme blísko
Vaší kathedrály, nasloucháme tam často slovům z vý
mlavných úst Vaších, ale dnes náležíte Nejdůst. Otče
jenom nám, dnešní den pro nás učinil Pán a proto
radujeme se tak mnoho z přícbodu Vašeho. Mocné
dojala slova konečná: Vyproste Nejd. otče náš, abych
mlavil slovy velikého básníka našeho Jablonského,
vyproste Nejdňstojnější arcipastýři náš dary s po
klady Ducha ev. svojí věrné rodině, vyproste pože
bnání Boží církvi, vlasti, národu a věrnéma svému
lidu ve všem dobrém úroda, aby vedle chorála nej
většího biskupa v Čechách dal Bůh hojnost, pokoj a
mír naší zemi, Kyrie eleison! J. B. M. zvolal nadřeně:
Ano, modlím se a budu se modlit, aby Bůh žehnal
církev a vlasť a dal všeho dobra, evlášť pak sjed
mocenosti a míru veškerímu národu našemu. Když
psk ještě děvčátko pana nčitele Morávka zřetelně a
vroucně pozdravilo jménem žactva veškerého, ubíral
se nejd. otec náš přioděv se na fafe rouchem církev
ním do vkusně okrášleného chrámu Páně, aby zde
u oltáře sv. Pavla množstvím květin ozdobeného a
nově pozlaceného obětoval nejev. oběť mše av. a vy
konal veškeré posvátné dílo. Po sv. evangelium vy
stoupil na kazatelnu, « které 6 let drahdy hlásaval
slovo Boží,co bývalý profesor úetavu theol. v Hradci
Král. a mocným slovem Božím uchvátil srdce všech
přítomných zbožných posluchačů. Biřmovanců bylo
v rozsáhlé farnosti Pouchovské 567 úhrnem a trvala
celá slavnost až přes dobu polední. — Jak radostné
bylo uvítání, tak dojemné bylo odpoledne o 4. ho
dině lončení se nejdp. biskupa 8 naší osadon a

lidem. Za hlaholu zvonů a hadby Vyprovázen opětněčetou banderistů, sborem hasičů Slatinských, údy
katolického spolku, úřady obecními a davem lidu
ubíral se arcipastýř náš opětně k svému biskup
ekému sídlu. KéžTrojjediný Bůh řídí a vede i dále
cesty, slova a skutky Jeho na další pouti životem
u velehorlivém konání prací apoštolských, aby jednou
dospěl s lidem svým ku slavobráně nebeské. Na konec
pak nemobu jinak, než vysloviti zde veřejně díky
všem a jednomukačdému, kteří k slavnosti této ja
kýmkoliv spůsobem se přičinili, obzvláště pak sl. pa
tronatníma úřadu v Hradci Král. za všecka projeve
nou přízeň a ochotu, všem pp. starostům a výborům
obecním, a vůbec všem: Zapleť Bůh! — Konečně
sluší ještě podotknonti, kterak nevyslovně potěšil se
náš nejd. arcipastýř proslovem díků za vykonání po
evátných obřadů, který pronesl žáček JosefBičiště,
synáček říd. p. učitele ze Slatiny.

V Pletištích bylo sv. biřmování80.května.
Dle přání církve kat. zachovala sei osada naše a přiví“
tala svého biskopa, když do ní savítal, aby udílel svátost
sv. bifmování. Různí „osvětáři“ všemožně se enažili,
aby Plotiště vydobylo si na Hradecku prapor hru
bosti k biskupu a protináboženského emýšlení. Nepo
dařilo se jim to však. Dnes každý jednání jejich od
suzuje. My pak přejeme jim té slávy, kterou si vy
dobyli. Jestliže člověk bez vyznání náboženského tupí
biskupa, třebas ge zisku, tomu se tak nedivíme. Dá-li
však katolík na slovo člověka takového, to svědčí

nejen o malém vzdělání a epolečenské zkušenosti
jeho vůbec, ale ještě více o veliké neznalosti nábo
ženství katolického. Člověk takový stojí daleko za
nekatolíkem a židem, který nedovolí si něčeho po
dobného proti avému karateli — a víry své se evan
gelík i žid vědy zastane.

Ze Všestar. Jedina „katolická“ osada naše
na celém Hradecku přidalase na stranu „osvětářů“
s příčin prý místních a neuvítala svého biskupa na
spoštolskécestějeho. Statkář Pražák et tutti gnanti
mají v naší farnosti blavní slovo juk společenské, tak
a to tím více — náboženské. Každý slušný člověk
jednání to odeuzuje; pochválí-li některý bezkonfessijní
„hrdinnost" tuto, přejeme mu z celého srdce slávu tu.

Z Liběam. Jak pak to asi v Libčanech do
padne s tím biřmováním, tázali se přátelé i tak mno
sí „příteličkové“ obcí vůkolních — v těch rozerva
ných Libčanech? Ale tak mnozí zas odešli v pře
svědčení docela jiném, než s jakým se dostavili. Mo
bu říci, že průběh přijetí, J. B. Milosti, průběh celého

svátného obřadu byl důstojný. První uvítal ndp.
iskops J. O. Otto, hrabě s Harrachů,jako sástapce

patrona, svého vznešeného otce, a ukázal tím někto
rým pánům našim, kteří veškeré uvitání p. bisku
odmítali, že můž vzdělaný, šlechtic rodem i smýšlením
dovede si vážiti vrchního pastýře, nástupce apošto
Jův, Po té uvítal J. B. M. dp. farář jako duchovní
eprávce; sa školní dítky pěkně přivítala J, B. M.
Šákyně Ludmila Mazarova, dceraška řídícího učitele

2 Roudnice. Doprovásen banderiem zástupcipřifařenýchobcí a spolkem živnostenským, odebral se ndp. biskup
do fary a odtud do kostelíčka, přičiněním dp. faráře
s podporou patronátní správy vkueně opraveného, aby
obětoval Bohu oběť mše av. Kázání Jeho b. Milosti

zvlášť hodilo se na poměry naše a kašdý poněkudrozumný člověk mohl aznati, že nepřišel pan biskup
jako apoštol svára a rozmíšek, ale jako apoštol míru
a pokoje. —- Svátosť sv. biřmování přijalo k osmi
stům bičmoranců. Za dítky školní poděkoval Vladi
slav Proko, žák II. třídy. Nemohu nezmíniti se o ře
či J. O. Otty, hraběte z Harrachů při společném
obědě, kde opět ukázala se jeho láska a oddanost k
J.B. Milosti, kdyš slovy vzletnými velebil ndp. bisku
pa jako Čecha. Čecha to upřitrného a zároveň spra
vedlivého Vrchního Pastýře. Odpoledne odjela J. B.

M. provázená četným rolnickým banderiem aplá do
svéresidence,

Z Nové Paky.(Sobevrašdaprodoméc
nesváry.) V minulých dnech příšaj Ira.Suchgrda,
drna'ý poškař z Pusté Proseče, okresu, po
dvoadenním hýření domů. Nerozmý ee dloaho,
chopil na stěně visící puško, vyběhl af zahradu a
střelil se do pravého ramene, těžce se zPaniv.
ven byl ihned do zdejší okresní nemocnice, kde ga
krátko semřel. Jako příčina zoufalého činu ovádí se
domácí nesváry a neblahé finanční poměry. Sebevrah
sůstavuje po sobě vdovu s devíti nezaopatřenými dětmi.

Z Králové vera m. IL. Dne23.května
zestřelil se zde v hotelu Šmidově zoletý obchodní
příračí Ant. Hrdlička, syn mistra korninického z Uhlíř
ských Janovic, jenž posledně byl zaměstnán v obchodě
pí. M. Staré. Mladíkten učinil si známost s mladon
dívkon vášené rodiny zdejší P., s níž si dopisoval,
Rodiče dívčiny známost tn pletrhli a Hrdlička před
svátky svatodašními dostal výpověď z obchodu pí.
Staré. Pí. Stsrá dala mu penízena cestu do Uhlíř
ských Janovic. Ale Hrdlička domů nejel a bavil se
o svátcích minulých ve veselých společnostech. V úterý
dopoledne meškal v hotelu Šmidově, kde po 11. hod.
dopolední vošel v I. patře do hostinského pokoje, dí
vaje se s okna na náméstí vypálil ai tu ránu « re
vojveru do pravého spánko. Smrt následovala okam
žitě. Poněvadě děkanská správa duchovní tomuto sa
movrahovi církevní pohřeb odepřela, horší se nějeký
kollega Hrdličkův v dopise, jenž nveřejněn byl 20.
května v jeroměřském časopiseč. V. Mladistrý dopi
sovatel projevuje nespokojenost nad tím, že místní
děkan B. mrtvolu sebevrahovu ka hrobu nedoprovodil
a také nesvolil, aby jiný duchovní vedl pohřební
průvod 7a hlaholu zvonů. Nelíbost projevil také p.
řediteli kůru Kafkovi, že nedovolil uvé kapele při
pohřebním průvodu hráti. Dva obchodníci, majíce
snad na paměti, jak veliké záslahy měl 20letý Hrdli
čka o povznesení jich obchodu, byli nuceni jeti do
Donbravice a tam objednat hudební kapelu, která při
pohřba Ant. Hrdličky hrála a po pohřbu pak při ta
neční zábavě. Nepravdivon jest zpráva dopisovatele,
že dne 26. března jednal někdo s děkanem o půjčení
svícnů a j. neboť týž konal v den pohřbu kanonickou
visitaci v Žírci. — Neznalost církevních předpieů při
bohoalužebných úkonech dopisovateli orgánu Popel
kova promíjíme.

Z Bychmova. Řiditelství c. k. odbornéškoly
tkalcovské v Rychnově n. K. pořádá 4. června t. r.
uwimořádncu výstavu výlreců kursu dámského a den
ního běbu I. a II. ročníku, které v školním roce
1898—9 pracovány byly. Výstava jest obecenstvu od
9—12 hodin dopoledne a ud 2—4 bodin odpoledne
v budově školní v kreslírně č. I bezplatně přístupna.

Z Náchoda. Ze zdejšíšíhonádraží Jest pro
jektována dráha k pruské branicl do Chudoby a Doěník
v Rladsku. Tyto dny zavítali do Náchoda inženýři
Štěpán, Kucheř a Reiter, aby konali měření projekto
vané dráby až k pruským branicím. —

Moderní illustrovamé plakáty zašlo
na požádání zdarma nakladatelství J.Otty v Praze
do lázeňských a výletních míst k výzdobě místností,
kde obecenstvo se shromažďuje. Doporačajeme aprá
vám našich lázní a majitelům hotelů a restaurantů,
aby neopomenuli si o tyto pěkné, umělecky provedené
plakáty záhy dopsati,

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 27. krětna 1890. 1 hl.

převios al. 7-00 aš 750, žito ol, 6-85 až 5-70, ječmena
420 aš 460, oves al. 2-50až 8:00, proso tl. 480 až
5-00 vikve sl. 450 aš 600, hrachu sl. 760 aš 850,
čočka zl. 12:00 aš 14-00, jáhly sl. 9-00 až 900, krup
8-60 aš 21:00, bramborů al. 1-10 až 130, máku 21 sl.,
lněného semene 9-00 ul., 100 kg. kitných olrup 8-60 al.,
1 kg. másla čerstvého 120 sl., 1 kg. sádia vepřového
(80 sl., 1 kg. tvarohu 0-10 sl., 1 kopa zelí 0-00 al.
1 kopa kepusty 0:00 sl, 1 hl. cibale 4-80 sl., 1 kops
drobné zeleniny 030 sl., 1 hl. mrkve 1:10 al, 1 kopa
salátu 000 až 000 zl.

(Zasláno.)
Do Sezemio

ponu Čeňka Blahensovi, náměstkastarosty.
Píšete v 21. čísle Neodvislých Listů: „V pří

čině papírových brdinů, jež se bojí Juklíčka a
nevěřících socialistů pisatel píchl do živého, ale
uvádím jen tolik, že ten „nenáviděný“ Juklíček
zůstal věren svému programu, což „Obnova“ o
svém redakloru říci nemůže.“ Pokud vím, seděl
nynější Mladočech, p. Juklíček, delší dobu v re
dakci staročeského chrudimskéhoČasopisu a

„důsledným“ o tom netřeba mně mlaviti. Co se
mne týče, byl jsem spolupracovníkem neb odpo
vědným redaktorem časopisů: Našince, Pokroku,
Politik, České Politiky Čecha, Polabských Novin,
Hlasu Národe, Budivoje a Obnovy. Všeckytyto
časopisy hájili za mého spolupracovnictví program
staročeský a stály na půdě konservativní a kato
lické. Já vychován byl v tradiclch konaervativních,
staroče-kých a katolických, v článcích i polemi
kách stál jsem vždy a důsleduč na stanovisku
staročesko katolickém, jako takový byljsem vždy od
odpůrcůnapadán— a vašesokolské tvrzení
musím tudíž prohlásiti za lživé a na cti utrhačné.
Pak Ji se mýlíte 8 mým předchůdcem v redakci,
p. Václavem Kučerou, tedy problašuji, že jsem
6 ním nikdy nestál v žádném přátelském a stran
nickém styku, po jeho přebarvení v otázkách po
litických a náboženských ničeho mně není.

František Štábi,
redaktor Obnovy.

Chrudimská spořitelna
přijimá s nárokuje vklady v kašdé výši4
počínajenejbližším1. a-!6. dnem dotyčného měsíce.

Důchodkovou daň = úroků platí spořitelsa sama
se svého bere srášky vkledatelům.

Zápůjčky hypoteční, zálohy na cenné papíry,eskont smének, jakož ivšechny ostatní záležitosti spa

dající do působnosti peněžníchústavů „přisají .v době nejkratší za podmínek nejvýhodnějších.

Účet poštovní spořitelny č. 818.64. Telefon č. 13.
Vklady koncem roku 1898 . ©. . ©. sl. 6,834.018*03
Zápůjčky hypoteční roku 1896 2 4,411.438-30
Reservní fond (vlastní jmění spořitelny), © 201.828-41

Z výboru chrudimské spořitelny.
V CHRUDIMI, dne 1. února 1607,

JUDr. Jos. Sýkora, Jesef Klimeš,
ředitel kanceláře. porkmistr, co předseda.

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VIL
Sklad Eliščina třída 0. 24.

doporučuje uctivé
své chvalné mámé: Bochy, oltáře, křížové M
jesle, Boží hroby, kříže,kazatelny,
nice, křištelny, konsoly,ovicny, lustry, pulty

atd. dle slohu kostelů“ 205
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně

franko.

Dekorační mali? a poslacovač

JAN BARTA
vBychnověn.Kn.

Staré náměstí čís. 70.
čuje ae P. T. duchovenstva a paMo aátatmada

pro malby ohrámů a po
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 nejmírnější. 209

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích = přiloše

nými rozpočty.

Dlabačovy

RANNNNNNNNNINNNNNU
NRNNNNNNNNRNNNUNNNN

jsou jakosti nedostižené bal. 26 kr.,

ČASKÉlí nao

ZAKUSKY | „čapré zákony,
Novinka!Gufreutes Pariserin Novinkar

1 kg 250 ul

Velký výběr emkrevimok krabice 1i— zl až
450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, eukrovimek ku bostinám
a pod.

Poštovní sásilky Akráždomněod 5sl. počínaje
frankostanice.Zasílá

Karel Dilabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).

Starý závod. 19099

Fnenmaleké vardany
Antonina Mólzra vedením Synů

v Eoře IEHutné.
Dloouboletáskašenost nabytá v zahraničních zá

vodech umožňuje nám stavěti stroje nejdokonalejší.

Ozev tonů jest precisní,žádné předanění s okamšitéusavření. Nejrychlejšíbra s trilkování i u těžko ozý
vejících se rejstříků, jako u pian s anglickou mecha
nikou. Hmat pružný a lebký, stejný U 1. man. i 3,
man. stroje. Poslední stavba pneumatických var
ham Domaslice, Staňkov v Čechách. Počasí neb vlh
kost kostela bez vliva na stroj. Nejnovější intonace,

Opravy a stavby všech souslav se přijímají.
O přízeň prosí

Ant Mělzra synové.ŘEOOOOéůŮ



doporačnji :

KÁ , choti

Monado-Liberii

5 kl. balíček pražená | zi. 8-50,

P., VoladůstojnámaČachovonstvu

He, vždy úplně čerstvě pražená a zaručeně
všech přísad prostá.

Zvláště pozorna činím veled. duchovenatvo, še
budu na farní úřad z každé 5 kl. zásílky
odvádětí 8 proc. na zhotovení vyhořelého
chrámu Páně sv. Prokopa ve Vamberku.
Každá zásilka bnde od farního úřadn potvrzena.

O vrelectěnon přízeň prosí firma:

KAREL KARÁSEK,
VAMBERK, král. České.

ÁKkKŘÁ

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLO,
zlatník a etříbrník, přísežný soudníznalecaodhadce
v Hradoi Erálové

(sv.-Janaké náměsti č. 77)

doporučuje ct. obecenstva svůj hojnězásobenísklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravý
českých granátových šporků, atříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové bodiny a budíčky
různých druhů se zárokou 1—3 roků za ceny

levnější než všude jinde.

Veškeré zboží Jest úředně skouleno a mačeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za lovné ceny.
Staré skvosty se kupují « vyměnňojí,

Umělecký ústav

malba14 Skl

B. ŠKARDA

Jkrát prvními cenami vyzna
menán.

odbornývelkozávod A

py- če | ODUMNÍN

od 3000 do 6.000 zl

pro zcela nový patento
vaný stroj, hodící se pro
veškeré chemické to
várny, cukrovary, pivo

okna chrámová vary, nemocnice, soudní

Cenniky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

kašdého slohu i provedení
se zaručením práce nsjmo
dernějším požadavkům vy

budovy, hotely, jakož i
pro větší soukromé byty.
Nabídky pod chiffrou
J. H. čo administrace

zdarma. hovující. „Obnovy.“

ocha do PRE-Nejlepší"R
učení slováckou slivovici a

z řádné rodiny

přijne J. Kiesliek,
závod pozlacovačský pro
chrámové práce a výrobu

rámců v Hradci Kr.

Za

hospodyni
neb kuchařku do menší
domácnosti senabízí starší
epořádaná dívka, která se
ušila vařiti v klášterské
kachyní a dpp. Křížovníků
v Praze a která po něko
lik roků na faře i jinde
podobné místo zastávala,
což vše pěknými vysvěd
čenímidokázati může.Jest
úplně zdravá, ale „nedo
slýchá“, na plat však ne
hledí. Ct. nab. pod adre
sou Jindřicha Prochár
kové, Ostrahová ul. č.29.

Praha IL.

Doporučujilátkututo na
obleky a taláry v šířce

140 cm.

Metr zi. 820.
Na úplný oblek 386 cm.Zl.1040

Vzorek této látky, ja
koš i bohatý výběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené
jakosti a v mírných ce
néch se na požádání k
nahlédnutí frankosašlou.

Prm! český zasýl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

——————00000000

ve své vlastní dílně na umělé truhlářské ičalou

frano. způsobu. 181

borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
O (Morava).

ODOOOOOOOwOO
: Annenskéslat.lázněv Bělohradě

Unicum pošt.,telegraf.afželezničnístanice
Baisons trvá .

od8. až doproti dně, —= Skvělé===

U lázní vrstaven
novývelkýbotel,rhoumatismu, u.
pe one pheum.Ischias,

vena restaurace.

V,Vacek,
závod

školkářský
wPamět

níku
u Chlumce

nabízí pro zimat h jarní
vání stromy ovocné

soké i kraky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné,

konifery, divoké stromy

Založeny 1885.

KráJnL
pravé čistokrevné

anglické
beranovité králiky

7 měsíců st., párek 10 zl.
6 měsíců st., párek 8 zl.

pro stromořadí,pláňata atd. OBP“ prodá "EN
Statisíce sazenic v zásobě. F -M hačLevné ceny. — Výborné raně Machač,
zboží. Poučný cenník zdarma. kaplan ve Zlebech.

TTIIETEEIENEY.

L.etní

BYT
aneb na celý

rok jest

k pronajmat,
Sestává ze třech
pokojů, kachyní a

velké zabrady
hlfzko lesa na No
vém Hradci Král.
č. 69, Bližšíedělí
paní Marie |Vac
kova číslo 27. ve
Střebši p. Hradec

Králové.

TIIIIITTFECEEE«

Nejstarší český renomovaný velkozavod.

C.ak.dvorníW dodavatel
Josef Neškudla,

v Jabloném n. Orlicí
č. d. 86 v Čechách

odporučuje:
Mešní roucha, plu

vlály, dalmatiky, véla,
nebesu, praporyškol
ní | spolkové, korou
hve, koberce oltářní,
příkrovy,alby, roche
ty, monstrance, kali
chy,pacikaly, cíboře,
pvícuy, lampy oltářní,
kaditelulce, kropenky

kostelní lustry, techn.,
v racov. křížové cesty a

oltářní obrazy od nejlepě.
akad. mlstrů atd. atd. vyni

kající svou nejvkasnější úpravou
dle církevních předpisů,hodnotou.
trvanlivostí a velmi mírnými có

nami. . , .
Důkazem dsolidnosti a pocti

vého obsluhování jest mnoho ti
síc čestných doporučovacích uzná
ní a trvání závoda od r. 1810.

Žádejte lustr. cenníky,
rozpočty, vzory a
předměty k výbě
ru franko.

Adresa
Monstrance románská (nádherná) :
bronzová,celá v obni zlacená 150—| Pro dopisy vždy
178 al, celá z ryzího stříbratěžká. doslovně úplná

v ohni zlacená bóU zl.

Adresa telegramu: Dvorní dodavatelství, Jablonné n. Orl.

K

—=Právě vyšla=
"Theoreticko-praktická

Rukověť

chorálu římského
pro bohoslovecké“ a učitelské ústavy, pro
kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele

církevního zpěvu.
Sestavil

Dobroslav Orel,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel církevního spěvu

na bohosl. ačilišti v Hradci Králové.

Stran 250 velké 8*. —Cena výtisku brožova
ného 4 zl. 50 kr., vázaného v ozdobné celoplá

těné vazbě 1 zl. 80 kr., poštou o 10 kr. vioe.

Kniha první toho druhu vydaná v mateřštině
naší německé učebnice, na něž dosud odkázání jeme
byli, v mnohém ohledu předčí. V době, kdy utěšeně
vzmahá se chvályhodná snaha po přesnosti ritu bo
hoslnžebného, bude zajisté všeobecně vítána kniha,
která v české řeči uvádí nás v krásy přesného cír
kevního zpěvu, chorálu gregorianského. Praktická část
přináší přesné nápěvy zpěvu z misálu a rituálu, gra
dválu, pontifikála, vesperála a kantorina marněv ji
ných příručkách hledané, jako při pobřbech, různých
svěceních,při gener. kanonické visitací, (Ecce
sacerdos), prolitanie ke Všem Svatým, nově poav.
sborem obřadů povolenou litanii k nejsv. Srdel
Páně a j. četné pochvalné kritiky z pora odborníků:

fed. Nešvery, Zelinky, P. Albana O. S. B. a j.

Kmiha má schválení neji. Ordinariatů budějovickéhoa
krdlovéhradeckého.

Vzhledem k množství překrásné notové sazby, četných
ilustrací starého notopienje cena velice mírná.

Objednávky obratem pošty ochotně vyřídí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové, Adalbertinum.



požádánífranko.i

K stavební saisoně,

Lesní inspekce v Týništi n. Orl. klade si
za Čest ozněmiti de v lomě na Dříšnách u Vo
jenic vědy v zásobě nalezají se

plotny římsové, chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

Gdraniníbls: Kotva.

LINIMENT. CAPSICI COMP.
2 Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborně, bolestí utišujicí satirání; jest
na skladě ve všech lékárnách sa 40 kr., 70 kr.a 1 sl.
Všeobeoně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích s naší ochrannou

známkou„kotvon“ « Bioktrovy lékárny. : v

Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richirova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

w Týništi a. Orlicí v Častslo
vlolohk a z« Bědoviotok:

Jakost a způsobilost pro technickou po
třebn ploten zjištěna zkoněkami přic. k. te

chnologickém museu ve Vídni, 4 i ©. k. stavebních úřadech státních a užívá ne materiélu
našeho u drah a u slavných okresních a obec
ních zastupitelstev.

Plotny neobvyklého tvaru buďteš u lesní
inepekce neb u správy lomu v Ubřiňovicích p.
Častolovice za účelem včasného dodání laskavě
předem objednány.

Cenníky ploten hrubých ipravených jakož

KXXIOOOOCX
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Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1 litrpo 3 zl.

Čognat“ 21Apoeého, ler, ©lir pe

Slivovici starou 1 litr po 8o kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, tlitr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

blzí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po Bo až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný, neboť ©litr pra:
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
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. :

ORB*>Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

NAKRNRRRRRNNNNNINININU |
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B

9c

soukromýh.
DNĚ

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb uměuí církevního; též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva i u kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravaje,
pozlacuje a polychromaoje. výrobky vlastní dílny
ruší, jskoži za fádnou práci při cenách nmejmír
nějších. 8 úctou veškerou

Antonin Sucharda.

ddapohodů,obrubchodníkovýchnapožádáníIdo BioBoB Doro
LestíinspekcevTýništin.Orl,$Č| AKKO,

DO Železný nábytek,
2 o matrace žíněné,r jemné dčerité vlnyneb moř,řasy,matráce párovél drátěné,

MEGM| Přikrývky flanelové, ze zrrtí velbloudi valchorané,
M) přikrývky prošívané,

s houně všech druhů, veškeré potřeby lůžkové, koberce do

z3 ložnic, jídelen, salonů, voskov. parketové koberce,
S pravé anglickéinolleum,
n záclony krajkové i látkové, slory, draperie, konsole,závěsy

do oken,

nm elegantní židle, křesla,houpací lenošky, klekátka,

OY O
MOISTAE ESTEE ZAS :OAO VD ROMAN

Kostelní |

vázané, celovlněné v nádher
ných, naprosto stálých bar
vách, trvanlivosti téměř ne
obmezené, různých vzorů a ve

likostí vyrábí firma

A, Cerych a synové
továrna na koberce

v Josefově.

a Stant Slátinnélážně aarn

Ba L paz Salsota
© ZruěĎ 7 hod. « Vidně. od15května7 král České.| 4 hod. z Prahy. 4 hod.s Brna. [99* ME

BG

SNTN

OMRON:r
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Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a síříbřenézač'seruč
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co něj
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
anovnslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychleA
malou so již svěcené se stvrzením Jeho biskupské MI
losti. Starý zárod můj může se vykázati četnými pochral

nými přípisy P. T. zákazníkůa odporučujeřA body kza
konpení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na ov. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelení
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.m——
Litanie k Nejsv, drdoi Páně

nejnověji povolenéposv. sborem obřadů ky veřejným
pobožnostem, s nápěvy "UB v úpravě
„Nápěvů k Oltáři“ v biskupské knihtiskárně. Cena
1 ex. beš poštovného 2 kr., 100 kusů 1 zl. 60 kr. Dle
přání lze jako dodatek přivázati k „Nápěvům Oltáře“.
Průvod verhanový obsažen jest v právě vyšlém III. se
šítu „Průvoda varhan k Nápěvům Oltáře“.

Pro szpěvnost jednotlivých melodií a krátkost
proseb hodí se k odpoledním pobožnostem pro lid.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

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 baz svýšení cenl

— ——
P„v

tovaná panem dvorním radou professcrem

lázně o dvon celách, massáž, léčení
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domácnost a živnostníky

Cestující se přijímají na stálý plat a na provizi.
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Vleklá krise.
Měli jsme tyto dny příležitost mluviti s ne

aktivním českým politikem, který se právě vrátil
z Vídně a aluvil o politické gitnaci s předsedon
ministerstva, hrabětem Fraotiškem Thunem.

Politická situace jest naprosto nejasná, nikdo
neví, bude-li ukazovati politický barometr zítra
na bouři, krapobití, dešť či jsano. Všechno závieí
od rozhodnutí Jeho Veličenstva, které by nejra
ději vidělo smírné vyřizení sporu mezi Rakouskem
a Ubry. Jak se císař při nepovolnosti té neb oné
vlády rozhodne, jest naprosto neznámo.

V dnešní situaci dlažno konstatovati dva
kameny náraza neb úrazu pro ministerstvo Thu
novo. Jest to předně rakousko-uherské vyrovnání
a za druhé jest to otázka jazyková.

Ve sporu mezi Cis a Trana má dnes mini
sterstvo Thnnovo postavení silnější než li mini
sterstvo Szellovo. Chytří Maďaři a jejich naše
ptávač, baron Chlumecký oetli se ve vlastní pasti.
Chtěli povaliti pravici a Thuna, domnívajíce se,
že se najde rakouská vláda a strana, která ma
darským požadavkům za cena nadvlády liberál
ních Němců v Rakousko povolí.

V rakousko uberském vyrovnání bájí však
hrabě Thunnejvíce -postavení českoněmeckých a
židovských i vídeňských fabrikantů. A když se
jedná o peníze, tu dle Němců přestává lhostejnost.
Dnes se nenalezají ani mezi německými liberály
mužové, kteří by se odvážili uzavříti s Uhry
horší vyrovnání než-li Thun. Vídeňským antise
mitům byla by dále vláda německých liberálů ve
lice nepohodlná, neboť by je snad umsčkala. Kdo
vidí trochu za kulisy, ten dobře ví, že minister
stvo Thunovo má určitá ujednání s dr. Luegrem
a princem Lichtensteivem a že emí na pomoc an
tisemitů spoléhati. Hrabě Thun nemá se obávati,
že jej svrhne vídeňská luzu, jako hraběte Badena.
Hrabě Thun jest dnes u Vídeňáků oblíbeným, ne
boťtito vědí, že je chrání proti bospodářskéi po
litické převaze Uher a jejich odštěpení.

Jednání braběte Tbuns, vůči Ubrům jest
zcela správné. Hrabě Tbuo, jako český grand
seignenr byl hluboce osobně uražen, když Kolo
man Szejl za jeho zády po způsobu maďarských
kortešů jednal. Právem vytýká hrabě Than Szellovi
že tento jej nezpravil v čas a úplně ohledně evé
formule išelské, vůči níž rakouská vláda netajila
8e avým smýšlením.

Ministerstvo Thunovo krylo se také v pravý
čas vůči koruně, neboť jakmile zvědělo o jednání
mezi hrabětem Goluchovským a Szellem, podalo
Jeho Veličenstvu hned obsáhlé memorandum,
v němž bod za bodem označilo jednání Szellovo
jako pro stát u monarchii škodlivé. Ministerstvo Thu=
novo dokázalo, že Szell jednal neloyalně, čině
Košutovi a soudruhům závazky, pro které neměl
souhlasu všech zákonných čivitelů rakouských.
Jeho povinností bylo, nevoliti postranní pěšinky,
nýbrž zabezpečiti si pro svoje formuly záruky
vládou rakouskou, anebo kdyby jich nebyl dostal,
provésti důsledky. Szell nejednal poctivě a mužně,
tváři v tvář vůči Thanovi. Snad sdílel náhled
Košutův, „že po těchto věcech vládě rakouské nic
není“. Szell nechtěl uznati, že vyrovnání nenza
vírá se jen mezi uberským kabinetem a králem,
nýbrž také mezi Uhrami a Rakouskem.

Proti tomuto nelovalnímn Jednání Szellovu
vystoupilo ministerstvo Thunova 8 přímou hledí a
dokázalo před Jeho Veličenatrem Szellovi, že Ra
konsko má při rakousko-uherském vyrovnání
zrovna takové slovo, jako páni Maďaři. Tbun vy
stoupil jako kavalír, jako čestný muz a proto
musí býti sympatickým též rozvážným Němcům.
Totéž platí o ministrovi Kaizlovi a Dipaulima.

Uhry nám nenabízejí v Szellově formuli spo
lek celní a obchodní, zabezpečený na dlouhou
řadu let, nýbrž podstrkují nám k podpisu amlouvn,
která má trvati jen po kritický okamžik. Pak má,
vlastně dle názorů Maďarů musí automaticky,
sama sebou nastati rosluka mezi Ubry a Ra
kouskem. Páni Maďaři si vyrolili pro rozluku
celní a obchodní chytře rok 1903 neb 1904. Při
tom mají Maďaři ošemetný úmysl, aby přinovém
uzavírání mezinárodních celních a obchodních
smluv a ostatními státy kořistili pro sebe, totiž
aby svým výrobkům usnadnili vývoz do ciziny na

úkor Hakouska a aby ai z ciziny opatřili nejvý
hodnější dovoz těch výrobků, kterých snml nemají
a jež nezbytně potřebují. To se má ovšem státi
také na útraty Rakouska. Času od r. 1499 do
1904 chtějí Maďati využitkovati, aby pro sebe
utvořili zcela samostatný celní a obchodní stát,
ovšem a vlastní státní bankou. Maďaři nás chtějí
zkrátka a dobře při obnovování mezinárodních
emlav vebnati do úzkých, aby jim celá kořist —
va naše útraty — padla do klína. Maďaři nám
vyhrožují samostatným celním a obchodním úze
mím, pak-li bezvýminečně nesvolíme k Szellově
formuli, pak-li Maďarům nedopřejeme času zřídit
si na naše útraty samostatnou banku atd.

Této maďarské brozby se pranic nelekáme
a naopak čeští zemědělci i řemeslníci uvítají s po
vděkem každý rozhodný krok, který vláda učiní,
aby celní, obchodní a bankovní rozluka Uher a
Rakouska nastala ned, neboť dnes bychom byli
ve výhodě my a ú!raty sporu by museli platit
Maďaři. Maďaři kořistí z velmocenského posta
vení Rakouska a z jeho balkánské politiky sami.
Čechové pranic proti tomu míti nebudou, pak-li
Maďaři si své plaisiry zaplatí sami a pak-li oa
vojsko, diplomacii a dluby budou platit 50 proc.
místo posavadních 30 proc. Každý milion, který
by Rakousko úsporou zfakalo, přišel by též nám
Čechům vhod.

Co se tedy rakousko-uherského sporu týče,
nemáme se čelo báti ani my Čechové ani hrabě
Thun. I kdyby does se rozhodlo proti Tbunovi,
tedy by padl se ctí. Praěští přálelé radí aspoň
hraběti Thunovi, aby odstoupil teď se ctí a slávou
a aby se sachoval pro budoucnost.

Mnohem kritičtější než li rakousko-uherské
vyrovnání jest pro hraběte Thuna otázkz jazyková.
Tu jest ministerstvo Tbunovo a my Čechové s ním
— * nevýhodě.

Dnes uznávají též prozíraví Mladočeši, že
se dopustili hrozné chyby po uzavření vídeňských
punktací. Zaámo nám, še napřed byli 1 vynika
jící Mladočeší pro vídeňské punktace. Byl pro ně
Jmenovité tehdejší vůdčí duch mladočeské politiky,
zvěčnělýříšský poslanec redaktor „Národních Listů“
Eim, který prosil poslance p. dra. Jana Žáčka,
aby nepoškozoval českou věc, kdyš chtěl jménem
Moravanů dotazem na vládu si stěžovati, še Mo
ravu a Slezsko do Vídeňskýchpunklací nezahrnula.
Teprve několik neděl po nzavření punktací viděl
zvěčnělý dr. Julius Grégr prospěch svůj a své
strany v tom, když by panktace vylíčil za zradu
na národní věci a když by poctivého Riegra a

před neprozfravým lidem. Mladočeští poslanci,
místo aby pomáhali Riegrovi a Mattušovi punktace
zlepšiti, bnšili do nich ze zadu, když je Němci
mlátili z předu, podporováni jsouce při tom bla
hosklonností vlády. Grégrovcům se podařilo Sta
ročechy a klerikály připraviti o mandáty a vyhnati
je od plodné politické a národohospodářské práce,
ale lepší politiku než-li Staročeši dělati nedovedli.
Dnes závisí na vládě a šlechtě více, než-li kdykoli
dříve Staročeši.

Punktace nám zabezpečovali vedle složení a
zařízení zemské školní rady, škol pro národní
menšiny, upravení zemědělské rady, zřízení české
obchodní komory pro východní Čechy, zlepšení
volebních řádů ve prospěch českých řemeslníků a
obchodníků do obchodních s průmyslových kormor,
vymezení soudních okresů, zařízení při vrchuím
zemském soudu v Praze, obsazování při soudech
první stolice, revise nařízení o užívání jazyku při
úřadech státních a samosprávnýc — těž opravu 00
lebního řádu, kterou se Čechům zaručovala většina
na českém sněmu na věčné časy.

Teď panuje v rozhodujících kruzích pevná
eůle, še Němcům se musí vyhovět a jíti tak da
leko vstříc, aby říšská rada stala se schopnou
k plodné práci. Tak daleko, jak by Němci chtěli,
nemůže jim jíti vstříc ani Thun, ani Kaizl. V této
otázce jest silný náraz nejen pravdě podobný, ale
dá se očekávati přímo silný úráz. Bude-li arabě
Thun nucen ustoupit dvorskému neb úfednickému
ministerstvu, tedf netřeba se sice báti vlády nám
zásadně nepřátelské, ale kombinace, že my Če
chové nebudeme v parlamentární většiné zastou
peni, jest možná.

Vzdor kutnoborským manifestacím není apo

m Insert se očítajílevné. E ěníh
Obnova vychází pátek v poledne. i V. Ročník.

jeuatví šlechty a zástupců českého lidu tak ne
Tozlučné, jak se borkokrevným a důvěřivým vla
stencům zdá. Skupina Lobkoviců, Schwarzenbergů,
Harrachů, Kinských, Sternbergů A Dobřenských
má sice teď nepatrnou většinu v českém velko
etatku, — ale bude-li koruna rozhodně chtit, tedy
bude míti příští vláda tolik prostředků, aby české
velkostatkáře donutila buď ke kompromisu 8 ně
meckými velkostatkáři, unebo že by prorazila sa
svou vládní kandidátní listinou a že by většinou
na českém sněmu disponovala nikoli česká šlechta,
ale vídeňská vláda. Díky „velemůdré politice panů
Heroldů, Pacáků, Eoglů a Grégrů hrozl nám tedy
nejen ztráta většiny na českém sněmu, ale ústup
v otázce jazykové a úřednické pod míru vídeňských
punktací. A to jest pro Čechy Bituace opravdu
kritická.

Co je v Čechách klerikalismem
dle náhledu Rusů.

Řekli jsme sice již v tomto listě, že čeští
svobodáři a radikálové klamou lid, chtl-li mu DA
mluviti, že oni proti náboženství dičeho nejodni
kojí. Oni prý potírají jen klerikalismus. Kdyby však
měli říci, co tedy klerikalismus jest, byli by v kon
cích. Náš náhled, že pánům těm klerikalismem
jest náboženství vůbec a katolické zvlášť, dochází
potvrzení i u samých Rusů. Ve sborníku „Izvěstia“
v únorovém čísle t. r. píše Trampotov zřejmě, že
se v Čechách stanoviskem klerikálním nazývá „kaž
dé vroucnější nábošenské smýšlení“.

Doklady toho vidíme denně před sebou. —
Máme n. p. jednoho poslance, který už skoro jen
sám o sobě myslí, že je mužem znamenitým. Pán
ten jezdí už taky mezi helvety, poněvadž jej ka
tolíci v jebo domovině za muže znamenitého ni
kterak uznávati nechtí. Ovšem platí i zde příslo
ví: Nikdo není prorokem v domovině. Ale nám
se zdá, že pán ten není prorokem v domovině
proto, že je proti — náboženství. Slyšeli jsme o
něm nedávno, že řekl: Trochu nábožsnetví chce
me ponechati. — Tak vida! Jaká to snášenlivost,
a jaká láska k náboženství! „Trochu“ ať ei ho
lid má. A proč jen trochu? Inu míti náboženství,
mnoho li bo člověk míti má, js — klerikalismem.
Je to skutečně to, co v Rusku povídají, že v Če
chách každé vroucnější náboženské smýšlení je —
klerikalismem. Pan poslanec má patrně nábožen
ství jen — trochu. Za dětských let chodil trechu
do školy, tam z katechismu pochytil jen trochu.
Pak navštěvoval, nevíme kde, hospodářskou školu,
kde možná, že nebylo náboženství ani ta „trocha“.
Pak byl na vojuě, nevím zase jak velikým důstoj
níkem, a tam bylo náboženství ještě méně než
„trochu“. A konečně se stal svobodomyslným po
slancem, který pod ztrátou avobodomyslnosti a
poslaneckého mandátu nesmí nikde ukázati ani
tu trochu náboženství, neřku Ji, aby něco nábožen
ského četl. Kdyby si aspoň zopakoval ten kale
chismus, z něhož trochu náboženství nabyl. Ale
kde pak to? To je přece o mnoho svobodomyal“
nější z náboženství nevěděti ani tolik, co umívá
jen poněkad kloudný a čiperný žák vesnické školy,
a pouštěti se na schůzích do poučování lidu 0
církvi katolické. Ovšem jest to vše až děsná ne
důslednost. Buďto jest náboženství pravda anebo
ne. Je li pravdon, proč ho má lid náš míti jen
trochu. Je-li n. p. zdraví prospěšno, proč bych ho
chtěl míti jen trochu? Je-li zámožnost národu
prospěšná, proč ji má míti národ jen trochu, a
více než trochu žíd a německý fabrikant? Není-li
však náboženství pravdou, proč se má 16 neprav
dy čili lži lidu j ta trocha vštěpovati? Či je ten
ubohý lid nějukou kobylou, které ae dává jedu
arseniku „trocha“, aby zdánlivě ztloustl? Ba je
to skoro tak, ale jen s tím tlonstnutím. Udělali
jste z našeho rolnictva na leckteré osadě smiše
pinu z křesťanů a liberálů. Dali jste mu trochu
arseniku toho protináboženského liberalismu, a
stloustl. Jenže jen zdánlivě, Vypěstovala ae jistá
frásovitá nabubřelost a rozmařilost života, ale stat
ky a mravy i ctnosti občanské hubnou. Jen křik
a váda a svár v každičké téměř obci. A proč?
Poněvadž vymízelo „vroucnější náboženské smý
šleu(“ čili klerikaligmus. Ano i to neváháme tvr
diti: Kdyby bylo v srdcích kandidátů poslnnectví



o vroucnější náboženské smýšlení, čili ten kleri
kalismus, nedralí by se lidé méné schopní za po

slance; ci by měli za nejhlavnější věc, aby
se udrželi, nejezdili by do Háské rady jen k vý
platě a neujížděli by od důležitého hlasování, že
se doma kopou — brambory. Brambory pana po
slance nejsou přece národ

Že tedy ta fráse o trobce náboženství před
sdravým rozumem neobstojí, jest patrno. Ale i to
jest patrno, že boj protí klerikalismu v Čecbách
jest bojem proti náboženství.

Dáme ještě jiný příklad. Do jednoho města
českého měl přijeti biskup. Všechny domy na ná.
městí byly ozdobeny zelením a věnci. Ten byt
Jednoho pana doktora byl bez té ozdoby. To prý
bylo jen proti klerikaligmu. Ale hle! Za tři ne
déle na to byla slavnosť Božího Těla. Všecko oby
vatelstvo ukázalo své „vroucnější náboženské smý
šlení“, ozdobilo domy své věnci 8 zelením zase,a
byt páně doktorův byl bez té ozdoby zase. De
monstrace ta namířena byla tedy jistojistě proti
náboženství, a přece najdou ne lidé, kteří budou
tvrditi, že pan doktor je jen proti klerikalismu.
Nemůžeme vnikati nikomu do srdce. Ale tolik svo
bodomyslnosti musí i nám býti přáno, abychom
směli říci: Kdyby byl lid opravdu klerikálním,
4loustl by om. Zatím, ale tloustnou jeho vůdcové,
rádci, « dobrodinci — a on hubne.

Známe jedno město na Pardabsko. Tam
nechal pan „pulmistr“ kolovati listinu, kdo je proto,
aby se městská rada dostavila ku příjezdu bisku
povu. Nevíme, zdali inkoustem anebo „plevaisem“
moudří otcové města odhlasovali, že ne. I našinci
někteří mohli by lebko uvářiti, že ti páni nejsou
proti náboženství, neboť to právě chtěl dokázati
pan pulmistr. Sám se neukázal, avou dcerušku
však poslal, aby říkala „uvítání“ a podala kytici.
Ale jsou v městě jiet! velikáni. Turky nejsou, ale
jeduají dle vzoru tureckého přísloví, kteréž dí:
Allah jest velik, a Mohamed jest jeho prorok.
Na česko přeloženo zní to takto: Juklíček — re
daktor z Pardubic — jest velik a „pan rada, z
D... ic jest jeho prorok. A tito Juklfčkovipro
rocí měli tuble dvojatosť p. pulmistrovi za zlé
Ani děvče neměl poslati. Pozdravení biskupa ua
osade přicházejícího jest dle zákonů církevních
katolíkům přikázáno a jest náboženským úkonem.
A lid obyčejně ukazuje tu avé „vroucné nábo
ženské smýšlení“. Alo to je právě těm pánům
klerikalismem. A proto ta zlost i na samého pana
pulmistra, jenž proti klerikalismu byl a nebyl, «by
ho volili radikálové a klerikálové. Je prý to „dobrý
pán“. Snad mu to Juklíček odpustí, a když to
odpustí Jaklíček, odpustí lo i jeho proroci. Prvé
mluvili jsme o tom zdánlivém tloustnutí svobo
dářstvím; musíme se zmíniti o jednom pánovi,
který jsa rodem Němec byl taky proti biskupovi,
že není prý „vlastenec“. Letos se ten pán dostal
na radnici, a je to tam prý pěkné, a kdyby byl
klerikálem, to prý by ho odtamtud vybnali. A tak
byl proti klerikalismu. Ale proti náboženství ne
byl. Toho důkaz podal, že ani jedinou kmotřička
z krámu svého nevyhnal, když tam kupovala dárky
k sv. biřmováui. Je to chytrý pán. Protikleri
kalismem tloustne jeho sláva na radnici, a nábo
zenstvím tloustne jeho — kapsa. Jenže takovýmto
jednáním hubne sláva národa v cízině.

Protestantské hmmti v Čechách a
prušáctví. Drážďanskýhlavní spolek,drážďanský
odbor a drážďanský ženský apolek evangelického spol
ka Gustava Adolfa vydal toto provolání: „Evangali
cké hnutí v Rakousku a zejména v sousedních Če
chách, jímá také v naší Saské zemi srdce ovangoli
vkýsh: sonvěrců. A vším právem Když v Čechach,
které byly před hnntím protireformačním ze čtyř pě
tin evangelické, teď na mnoha místech projevaje aa
touha po „evangelické pravdě a jasnosti, jakž by mo
hlí uvědomělí evangeličtí křesťané vůči tomnto hnutí
chovatí se bez účastenství? Nové evangelické obce se
tam utvořly, v mnohých farnostech musí so zříditi
m+obá místa kazatelů, nstanovení duchovních a opa
tření stánků božích jest nepopíratelnou potřebou; a
spolek Gustava Adolfa, jakožto na více neš 60 let osvěd
č ného přítele evangelické diaspory, obrací se nová
vvlání o pomoc; což mámo podpora odepříti? Nemu
síme ty, kteří učinili rozhodný krok k církvi evange
lis a našími sonvěrci se stali, také pomáhati a evange
liem je opatřiti? A smíme k vůli nim trpící evangelíky
j-ných zemí zkracovatij? Prosíme prolo sa mimořádné
příspěvky, které nám umožní na tak důležitém místě
v důležité době dokázati, že evangelická víra v lásce
jest činna“. — Suparintendent v saském Cvikově, F,
Moyer, vydal nákladem evangelického svazu v Lipsku
v knihkupectví Carla Brauna dvacetifenikovou, po ce
lém Německu ve statisíci exemplářích rozšířenou bro
žurku, v které mlaví „o strádajících bratrech pod
„klerikálně alovanskou knntou“, kteří prý trpí pekel
ná muka. Superintendent Meyer vášně dokazuje, „že
jen protestantismne vychovati může Rakousku dobrý
a spolehlivý národ, jenž nedostižnou věrností vázán
bude ku svéma státu a panovníkovi. Jen nadvláda
protestantských Němců apasiti může Rakoneko, neboť
pak pevným svazkem připojeno bude k Německu, v
Čemž ovšem je prý ona spása, Proto dlužno, aby Němci
2 říše, z pouhé piety k Rakousku podporovaly snahy
evangelické v Rakousku“. — Když jsme četli tyto vě
ci, nedivili jsme se tak příliš, neboť jest nepopřenou
pravdou, že protestantští auperintendenti s pastoři
byli vždy horlivýmí borcí protestantského velkoně
mectví a prušáctví, Co však nás naplňuje podivením
n úžasem —jest, žo vedle Karla Herrmanna Wolfa a
protestantských pastorů jsou u nás hlavními podpo

rovateli evamgelické pravdy četní „borci sokolští".
Ještě roku .866 mohli Rieger e Palacký nabídmoati
rakouskému ministra války maše Sokolíky za dobro
volnícké čety proti Prašákům. Dnes všsk přešla velká
část spolků sokolských do táboru protestantských pa
storů a nechtíc s nomajíc přímo o tom tušení a nepro
hlížejíc plány osrých protestantských našeptávačů
pracuje v ách nejvíce do rakou protestantskémn
prašáctví. Sokolské cvičebny proměňají se v neděli

v protestantské modlitebny. Děje se to pod rouškoaknitu Husova. Tyto dny ze výpravy sokolské do Hu
since přínahal zase bratr Sokol, dr. Scheiner, Bůh ví
už po kolizráte, še Husovi jsou nejekrostnějším 
níkem ta tisíce živých, tlnkoncích srdcí, kferá té do
by před obratem jeho nadšeně si slíbila, Ře „Zů
sadám jeho“ do posledního dechu věrna
zůstanou. Pak zapěl sbor „Kdož jste boží bojovní
ci“ a po společném obědě navštívili bratři Sokolí

rodný dům Mistra Jana a sahradu 8 kopl prolestaníského spolku „Betamia“ a o 3. hodině odpol,
súčastníli se bohoslušby odpolední a kásání p. Ze
lenky, kazatele svob. reform. církve“, jemuž nejeho
řemeslo — krejčovína — znechatila a který proto
teď za německé a anglické poníze káše dobrým Če
chům 10 „pravé evangelium“. Sokolíci dle Jhlasu
od Nešárky „přidražili se také ihned k zbožné obci
zpěvem evým. Nevyličitelným dojmem působila jemná,
pokorná prosba kazatele k Nejvyššímu, aby dnešní
slavný den stal se zdrojem požehnání nejen malé obci
jeho, ale všem účastníkům její! Ký div, že v takové
náladě nebylo možno ihned uú'astniti se lidové alav
nosti, ale že raději rozešli ae hosté ti jednak směrem
k Hosově skále, kde dle místního podání nejraději
dnmával, ale také na další problídkuokolí města“, —
Tak píše doslovně naivní Ohlasod Nežárky, list od
katolického lidu odbíraný, od kněží z velké části pod
porovaný i psaný. Dle tvrzení téhož časopisu ku konci
velmi případně promluvil zastance „české národní cír
kve“ odNěmců vydržovaný a placený pan dr. [ška
z Bernu. — Ku podiva, v katolických kostelích a při
katolických obřadech církevních Sokoly v posledních
letech není viděti, to se považuje za zločin páchaný
na zásadách sokolekých. Za života Figgnera a Tyrše
tomu tak nebylo a ještě na národopisné výstavě ob
divoval se lid český skrostnému obrazu, přestavují
címu lounského Sokola při tamním děkanském chrámu
Páně, jak se slavně účastnil slavnosti Božího Těla.
Za vlády mladočeské byly ovšem šlechetné zásady
zakladatelů Sokolstva k nepoznání karrikovány, pří
mo zpotvořeny. Dnes se účastní Sokolové bohoslužeb
a cvičení Balcaráků, medianů, hoťprtáků, křesťanských
mládenců, helvitů i angšpuráků, jen čes. kat. boho
služeb ne štítí, aby nebyli v radikálních, Ižievobodo
myslných listech napadání. Co se dnes všecko vydává

za pravé husitství, jest až k neuvěření. Věrnost „sdsadám Husovým“ přísahají dnes lidé, kteří v Boha
a Oravnost nevěří a žádných zásad nemají. Myslíme,
če by rozvážnější živlová v českém Sokoletvu mohli
přemýšleti o nesčetných těch kotrmelcích, které v po
sledních letech vyvedli někteří jejich předáci, kteří
neznajíce a nedbajíce pravých zásad zakladatelů So
kolatva, chtějí se pomocí kroje a organisaco sokolské
došplhati k mandátům a synekuřám a kteří pak stej
nokroj sokolský odhodí jako nepotřebnou vateš, když
se žádoncích hodností a tisíců domohli,

Drobné zprávy.
Výka«zpříspěvků maAdalbertinum

sa měsíc květem. Členovédračstvasplatili sa
kládající čís. 3. 20 zl.; skuteční čfa. 101., 801.,
812., a 6 zl. — 15 zl.; přispívající čís. 4., 263.
ů 250 zl. — 6 zl. Dary: P, děk. Vohnout a kaplan
Šole v Žlunicích 9 zl. Po 6 zl.: Pp. Lad. Seidl, J.
Vaníček Oubislavický a J. V, Vaníček Ponchovský =
15 zl. P. Jos. Hoizman z Mříčné 2 zl. Úbrnem 66 zl.

Městskézastupitelstvo královéhra
deeké konalo ve středu ve 3 hod. odpol. mimořádnou
schůzi, v které městský rada, p. inženýr Tomáš Su
hrada, podal zpráva o zavedení pitné vody do Hradce
Králové, Odporačen a přijat byl projekt inženýra
Krese z Prahy, dle učhož má býti zavedena pitná
voda pro hořejší a dolejší město nákladem 58 až 60
tisíc zlatých. — Dále vzata na vědomí resignace mě
stského inženýra pana Hanuše a ustanoveno bylo vy
psati nový konkurs na místo městského inženýra se
základním platem 1.600 zl, a příplatky dle organi
sačního statutu,

Dar. J. M. B. daroval katal. epolka ne Slez
ském Předměstí dar 25 zl., za který výbor téhož
vzdává nejardečnější díky s vroucím přáním, aby do
brotivý Bůh tohoto Macenáše věd, umění a zájmů ka
tolických ještě dlouho v plném sdraví vo velehorlivém

působení pro Boha, církev, vlast a národ zachovatiráčil.

Abiturientům. Je zvykemod Jet již save
deným, že abiturienti všech českých ústavů neš opu
stí ústav, kde právě studia dokončili, při loučení svém

pamptnjí štědře na nejpřednější ústav našeho národa,na ÚstředníMaticí Školskou. Velká většina jich anaší
se dosíci 100zl. diplomu zakládajícího členství, ktarý
bývá ještě po letech milou upomínkou na léta štu
denteká. Ústřední Matice Školská právě nyní potře
buje pomoci nejvydatnější a není pochyby o tom, že
také letošního roku čeští abitarienti budou konati
k Matici svou povinnost,

„Osvěta Lida“, jakožto orgán pana Aloise
Hajna, jeho židovských protektorů a několika výstřed
ních radikálů, zahájila svou činnost v Králové Hradci

hájením „erangelia mevěry“,tupením katolictví a vy
chvalovaním internacionálního socialismu a hesel 908
most, rovnost, bratrství. Protože ji rolničtí a řemeslničt(
abonenti, bai bývalí její zakladatelé a podporovatelé
začali šmahem vraceti, tedy citáty a štvanice proti
knížatům, králům, rolníkům, řemeslníkům a úředníkům

z „Osvěty Lida“ baď vyrsiseřy asobo 00 amírnily, a
klacky hásaly so nohy jem katolfkům s nezávidě

sému „Brynyohovi“. Na dy a protestanty si „Osvěta
Udu“ netroufala. Ti odebírali časopis,pls sabrozcea tučně placené insaráty. „Osvěta lidu“ dala svým

posním za pravdu starému přísloví, že poturčenec jeoršíTurka.Zemývolnosti,rovností,bratrství6sobe

Řompainavnínetapovala Prtléambl krok ss oken.ji bájila i ty nejspátečnější a nejšosáčtější a
hledy. psk-li jen volovila některého abonente a inse
rente mesi řemeslníky a šivnostníky. Daly by se o tom

ti celé historie. V poslední době měla „Ovvěta lidu“
ještě jen na věrné katolíky e rolníky. V číale

33. ze dne 8. června dělá si opět blásna z rolníků,
kteří vítali ndp. bískapa anebo jeli ma vstříc a do
provázeli jej jako banderisté. V dopisu s NovéhoHrados
Králové vytýká účastenství při uvítání starostovi oboe,
starostovi Sokola, učitelům a hasičům. Banderisté
z Vysoké atd. měli prý na svém praporo napsáno
„Vpřed“, s satím prý jdou posedu, totiš še jako ka
tolíci vítají svóhodachorního arcipastýře. Ka podivu:
protestantům nevytkla „Osvěta lidu“ ještě ani jednou,
že slušně ovítali svého duchovního eprávce neb super
intepdenta, a rovněf nevytkla židům, že mají v úcté
své rabíny, že je vítají, a ds je vyhledávají za své
rádce. V „Osvětě lidu“ se blásá sprosťáctví jen proti
katolíkům a jejich duchovním aprávcům. ic 8
všelikých parasitů ae člověk nerad dotýká, poněvadě

jich dotknutí a stiskoutí zůstavoje po soběonetrantníamrad. Napadené rolníky, živnostníky a dělníky ne
třeba proti útokům „Osvěty lida“ hájiti. „Zacherlin“
a sdravý úsndek působí tu vydatněji. „Obnově“ nena

jadé polemivovati e „Osvětoulidu“. Dýiniky,nk; a semédělo dovolíme mi upozorní
anorckickékáameiolitcké „Omíšobio*, berámáhášle
nOosvětouE svobodě — volnost, rovnost, bratrstv.“ — vědy
plaou hubu,ve skutečnosti o těchto heslech smýšlí
a jedná. V dopisu „se Stěšer“ praví tento , j“
orgán, še biskupovijelo naproti 18 statečných kozí
a tolikdšjezdců majejich hřbetech sedících. Hlasatol
„osvěty“posmívá 8e rolníkům, jejichsynům a po
mocníkům. „Koňské tyto vtipy“ nasveslužnýlid
surovým ežvím. Ve své zhovadilosti a sarovosti
jde „Osvěta lida“ ještě dále. O Její nesfalšovaném
a rysím demokratismu svědčí nejlépe tato věta
v dopisu se Stdšer: „Podotkmouti ješté sluší, že ban
deristé až ma tří byli samí čeledínové a koně
měli většinou panské.“ V katechismu í jinde jsme
ne nčili, a od avobodomyslných osvětářů a socialistů
jsme neačíslněkrát slyšeli s jsko demokratický český
lid jsme věřili, že před Bohem jsme sí všickmí
lidé rovni a že lepší často a ctihodnějšípublikán, než li
leo . Z „Osvěty lidu“, s této studnice „pobro

Bábek noesalántíchůrovností, volnosti, bratretví, u
osvěty a svobodomysinosti“ dovídá se s úžasem čtenář,
če dle „Oavěty lidu“ a její přeosvíceného redaktora

Je dělný člověk, muš posktvé. mozolné práce, tedyčeledín, nádenník, dělník něco méně, než-li na
př. dopisovatol „Osvěty lida“, který o svět a lid
stvo nemá jiných zásluh, nežli že se narodil ze staro
stlívých a pracovitých rodičů, kteří mu zanechali tisíce,
takže sám tělesně pracovatnemusí, ale může pohodlně
žít z vysokýchúroků. Ve famosním dopisu ze Stěžer
staví se kůň v popředí před banderistu a banderista
majetník se staví nad dělníka, kterýdle tendencecelého
dopisu ulírasvododomyslného osvětovéh?listu Be řadí pod
to boží hovádko. Dďinici, kteříss šieliepoctivou,mo
solnou prací, pamatujte sí toto aprostdatví „Osvéty lidu“,
al vám iato budo samemluvíti „o lidských právech,
o svobodě, osvětě, volnosti, rovnosti a bratrství“
až vás pří jiné přílešitosti dle přání židů a různých
těch „radikálních osvětářů“ bude štodii proti těmisrol
wážěm, kteří brairsky a drujně ©vámi obcovali a vital
scého Vrchního duchovního , „Osvěta lidu“ svými
koňskými vtipy a názory překonala tentokrát opravdn
sama sebe. „Osvěta lidu“ jest redigována mužem bez
víry a náboženského vyznání, který z katolických po
avátných obřadů a dobrých českých svyků ei tropí

šklebky. Kdyby „Osvěta lidu“ byla časopivem, zna
Jým obvyklé elašnosti při obcování s lidmi, nenapadala
by nikoho , od sadu“ a nevtírala by 8e za
rádce a poračníka věřícím katolikům. — Pan Frant.

evinka, „soukromník“ bez náboženského vyznání,
řišel v „Osvětě lidu“ také se svou troškou do mlýna.

Pane Františka Červinka nebéře vo Stěžerách nikdo
vášně, slovo i komando jeho vyšlo již dávno z kureu.
V atarého českého Pána Boha a svatováclavskou víra

sice nevěří, ale vzývá Jeho jeíno, když hrají v nebisvatí kušelky a na zem tříská brom a krupobití; kdyš
je sle, věří třeba v čáry a mazání staré baby,To jeho
nevěrectví jest dosti špňsovné ale ověem též politování
hodné. Pan František Červinka vyčítá hasičům hekto
litr piva a vystupuje z jejích spolku, který v případě
potřeby bude bájit i jeho majetek. Pan Červinkadal
we ve svém životě zajisté takó pohostit a napojit a
přijal ponostinatví jiných jako poctu. Vytýká-li něco
podobného jiným, není to především slušné, a kdyk
jako na groš veleopatrný pán hasičům té pocty ne
Platil, tady je to mírně řečeno nemoudré a nerozvášné
zrovna jako to jeho vystoupení z všeobecně prospěš
ného epolku hasičského. Ostatně: česy se mění a lidé
v nich. Vytýká-lí pan Červinka teď basíčům, že pijí
pivo, tedy tito mu mohou vyčítati, že pije veškera
nynější avou „moudrost“ z již dávnooduntělých škopičků
frásí nevěreckých židovských šmoků aze spisů Alfonse
Šťastného z Padařova z dobshrklého a fantastického

Ljeho mládí. Když p. Alfona Šťastný etářím i zkuše
ností zmondřel, sám dal katolickým knězemzaopatřit
svou umírající ženu a kdyš se tyto dny dcera jeho
— pohanka — měla vdát, dalas se s jeho urolením
též pokřtít. Pan Fr. Červinka není takový nevěreca
tak slý, jak ae délá a proto se dá očekávati,žea po
kračojícím stářím a rozumem zanechá blouznivých
nápadů = dob boořlivého mládí a de ae na stará ko
lens bude modliti třeba i růženec. Nebude ae musit
za to utyděti, všdyť jeho zbožní a vášení rodičové a pra
rodičo-é modlili se k Pánu Bohu a ctilí své duchovní a
hradecké biskupy tské. Tak pravdu sobě mluvme s
přátely si buďme! =

Vslná hromada dlccósní Jednoty
cypliliské v Hradel Králové konánar Adel
bertina dne 80. května 1890 po 8, hodině večerní.
Diejednatelské zprávy čítá jednota členůzaklá



dujícícha příspěvkom10zl. jednoupro vědy: 32. oku
ých a ročním pří kem 1 zl.: 68, (přibylo od

Juňska 45). přispívajících « age 50 kr. ročně: 80,(přibylo 34). ledy platicích členů jest 180 (v loni 111,
tedy o 30 více). Členů zpívajících bylo lonského roku
52, letos jest jich o 6 více, tedy 87, u michš jest 4%
členů sboru liturgického a 15 v odborm literátském.
Čítá tadíš jednota větoh členů platících 1 zpívajících
úbrnem 307 (o 44 více mež loni. Sbor liturgický ob
etarával slavné olužby B. v karbedrále, odbor literát
eký měl na starosti každodenní ranní olažby Boží
w kostele P. Marie a po celý rok zpíval o */,12. hod.
při nedělních a vvátečních mších v kathedrálo s mi
mo to ubstaral i liturgický spěv Istinský při spíra
mých mších o 6, hod. ranní někdy sloužených jakož i
spívené líranie při některých slavnýchodpoledních
pobožnostech. Za řízení člena jednoty dp. Urls a ze
účasti předsedy Dr. Mrštíka zpívali otih. pp. boho
slovci při svěcení kostelů a sice 17. červene» v Dam
níkové u Lanškrouna, 26. sáří ve Vejvanovicích u
Chradimi a 30. října 1894 při svěcení polychromova
né kathedrály v Hradci Králové. Od 8. do 11. srpna
1898 uapořádány jednotou v Hradci Králové cyrillské
exercicie, které shromáždily 151 účastníků ze 6 diecásí
a četné poslachačstvo domácí při slušbéch Božích a
při večerních zábavách v době exercicií pořádaných,

takže Boeední večer napočítáno bylo přes 509 přítomných. Dne 35. března 1899 odbýrán byl dachovní
koncert eyrillský sa četné návštěvy obecenstva z kra
bů intelligentních, místních i z dalekého okolí. Lon
ekóbo roku vyšly za redakce předsedy jednoty Nápěvy
k Oltáři, letos ze téže redakcePrůvod varhan k NÁ
pěvům Oltáte, v němě uloženy jsou práce hradeckých
eyrillistů: novoavěcencevp. Bílka, dp. vicerektora Orla
a p. řed. kath. kůra J. Wůnecbea vikariátního jed
natele jednoty, řed. kůru děkanského chrámu v Jičíně
p. Fr Jiráska. Vydéním Průroda varhan Jse očeká

vati zavedení jednotného zpévup celé diecési. Členjednoty, důst. pan Orel vydal theoreticko-praktickon
školu chorální, první to dílo oboru toboto v české li
teratuře, které zajisté přisp je platněk rozšíření zna
losti chorálu ve všech zemích korunyaratováclavské.
Jednotu štědře obdařil J. M. nejdůstojnější p. biskup,

dílem značnýmvorapným (10 el.) do koncertu a dílemsakoupením 38 Olťářů a 74 Nápěvů k Oltáři v ceně

30 sl. 41 kr., kteréž připevněny na lavicích kostelaP. Marie a spolu s 40 Oltáři, r. 1898 jednotou poří
zenými, vyhovují nyní úplně praktické potřebě.Vys.
důst. pan kapitulní děkan Mons. Dr.AL Frýdek da.
roval jednotě 10 al, nejd. bisk. konsistoř jakož i čet
né sl. okr. školní rady odporučily návštěva cyr. exer
cicií, zástupce J. B. M a nejd. b. konsistoře vedp.
praelát Mons. Hampl vřelou řečí i sloušením slavné
mše sv. exerciciím zvláštní vážnosti dodal, veledůst.
žeditelatví kněšského i studentského semináře a více
P. T. jednotlivců poskytli účastníkům exercicií
ochotně a nezištně noclehů, sl. politické družstvo av.
Jana Nep. bezplatně propůjčilo sál A-lulbertina k exer
ciciím i ke koncertu, sl. jednota kut. tovaryšů vydat
ně vypomohla jednak svými výstupy při ezercicifch,
jednak přátelským přispěním při jiných příležitostech,
ct. firma Lhotova ochotné zapůjčila klavír ke kon
certu s p. řed. Wůnsch k exerciciím. Týž získal subě
též zásluh o rozmnožení hudebnin. Těmto příznivcům
jednuty jakož i všem, kdož jakýmkoli způsobem o sdar
exercicií a cyr. koncertu zasloažilými se učinili, ze
jména pt. přednášejícíma účinkojícím, j'chž jména
tuto vypočítati nedovoloje rozměr lista, vysloven jed
natelem dp. Sekerou vroucí dík. O stanovy k založení
cyr. jednoty farní přiblásili ve z Ostražna, čilý cy
rillský život mimo místa, kde již cyr. jednoty jsou,
oznámen diec. jednotě s Nového Bydšova, Rychnova
a svlášť z Kutné Hory. kde horlivost tamních cyril
listů umožnila pořádání cyrillekých exercicií ve dnech
od 7. do 10. arpna 1809, nač předem přátele církevní
hudby pozorny činíme. Í v německé části diocóse, ve
Vrajtu a Tratnove, okázal se reformní duch uapořá
dáním sjezdu s theor. a prakt. přednáškami, jejž
v úterý velkonoční konali za účasti značné vikariátní
jednatelé diec. jednoty cyrillské veled. pp. Gottatein a
Króbn. I hudebniny jednoty v tomto roce značné ros
hojněny. Dle zprávy pokladní zbývá pro uhražení
veškorých značných výloh pro budoucí 6. rok trvání
jednoty 488 zl. 86 kr. Proti předešlému as:rávnímu
roku přibylo na jmění spolkovém 81 zl. 46 kr. nehle
dě k archiváliím. Při volbách zvoleni opět dle sta
nov vylosovaní členové výboru pp. B. E.Tolman s
J. Wůnech. Bůh dej, aby cyrtilské ezercieie, které
diec. jednota hradecká ve spojení se smašivými cy
rillisty kutnohorskými ve dnech od 7. do 10. srp
ma 1899 v Kutné Hoře uspořádati samýšlí, zdárně
přispěly k rozšíření myšlenky cyrilleké.

tel emkrovaru Al. Veltr ma
útěka de Ameriky. Pán tento byl v poslední
době velice čínným na Hradecku a Nechanicku. Chtěl
el zahrát také na pasitele rolalctva, které jich má
v posledních 10 letech tolik, že mu pomáhal s bláta
do louže, takfe místy nerí kudy kem. Ředitel Voltr
jako ředitel cukrovarů pomáhal svým chlebodárcům
nikoli k tisícům, nýbrž od nich; žil karalíraky a bo
bsté příjmy v dřívějších letech mu nestečily. V po
slední době Jlo to s ním s kopce. Aby si pomobl
k penězům, začal v Praze vydávati Pikantní svět,

muž ovšem nikdy nepropůjčí. Kdyš by) na mízíně,
hrál si — on bývalý kartelář, který dovedl rolníky při
odvádění řepy důkladně sbírat, na ochránce rolnictva a
bojoval — proti kartelářám. Jezdě po obcích, radil
rolníkům, aby ze drahá peníze koupili kuklenský co
krovar. Namlonval jim, že ho dostanou vlastně za
darmo. Místo peněsi, měli platit akcie fepou. Pan
Voltr jim sliboval, že vydělají r akciového kapitálu
25"/,, o tolik že prý dostanou více sa řepu ve vlastním
nkclovém cukrovaru, než-li v cizím zkartelovnvém zá
vodě. Každému rozamnému a střízlivému moblo na

padnaat, že žádný kapitalista neprodá podnik, který
mu nene 25“/, čistého výtěžko. Vidyť velké čásť rol
nických cukrovarů jest ráde, může-li akcionářům platit
5 až 1Oprocent. Velká část akciových rolnických zá

vodů Bivoří, dluhy rostou a akcie klesly na polovic,
ma třetí 1 čtvrtý díl ceny. Výmlarný p. řiditel Voltr
nalesl mnobo věřících. Red ktor Obnovy znaje cakro
"varské peměry v Čechácl a na Moravě z vlastního
názoru | se zdělení jich majitelů a komissionářů, viděl
ma první pohled, že se tu jedná o napálení roloictva
ve velkých rosměrech © radil proto rolnictva, uby
sice se připravilo k utvoření akciové společností, ale
aby tato konpile kuklenský cukrovar za jeho sku
tečnon cenu, po odbada znalců, k nimž má rolnictvo
důvěru. Protože řiditel Voltr i slepí jeho věřící ne
chtěli věříti, opatřil si redaktor Obnovy od ředitelů
a úředníků blízekýchi okolních cukrovarů bližší In
formacei bilance, Ježukázel přejákům rolníků. | Ři
ditel Voltr, který doufal na útraty rolnictva opatřiti
si několikatisicovou odměnu za vré prostředkování,
zlobil se ovšem us „:pátečníckého a klerikálního prý
tajného nepřítele rolnictva. Opatroé rolnictvo nesedlo
na štástí Voltroví nalep a does snad již rulnictvo na
našem zlatém polabském prata ví, co byl Vultr. „Ná
rodní Listy“ ze dna 4. června přinesly tento telegram
ze Lvova: Před zdejil porotoů zvláště k tomu dele
govanou počalo včera t. j. 2. června, líčení proti bý
valému starostovi akresního výboru v Tlumači Gu
mínakému a proti AL Volterovi, býv. spolumajšteli
tiskárny v Prase a bývalému ředileli cukrovaru
o Tlumači, který jest však na úlěku, jakož 1 proti
jiným nným, kteří jsou vesměs obvinění,
še dopustili se podvodů ma Emitu Johnovi v Tlu
mači. Ličeví potrvé několik dol. Znali jsme působení
řiditele Voltra v Tlumači již dříve. Majitel cokrovoru
tamtéž přišel o 3miliony a jeho věrní úředníci byli
by jej málém přivedli na lavici obžalovaných pro pod
vod. Dnes ra ni nedí samí.

V Anenských slatinných lázních v
Bělehradě byl dle lékařskýchordinací nž do 31.
května 1899 počet hostů 89.

Rusové tyto dni otevřeli v čínském Port Ar
tora prvnívojenský kostel. Ras dosud všechno počí
ná e Bohema proto ne jim všude znamenitě daří.

Osobní. Pan Vilém Valdek, osvědčený tech
nický adjankt, stal se správcem cukrovaru J. Exc. p.
hraběte K. R. Kinského v Kostelci n. Orl.

Premeee. V sobotu o půl 12. hodiné byl
Da českém vysokém učení v Praze p. c. k. professor
dp. Kašpar z Nového Byd*ova slavně za doktora bo
hoslorí povýšen. Vys dp. Th. dr. Kryštůfek, bývalý
jeho professor v Hradoi Králové vylíčil život a vědecké
vzdělání dp. doktoranda, který na gymnasium v Rych
nově a v somináři v Hradci Králové s výtečným pro
spěchem studoval a jenž na bohoslovecké fakaltě v
Prate rovněž s výtelným prospěchem přísné zkoušky
odbyl, takže boden jest doktorátu a práv 8 ním spo
jených. Na to pana professora protektor české uni
versity Th. Dr. Eagen Kadeřávek ee svolením p. re
ktora Reinaberga za doktora promoval. Pan dr. Kašpar,
obdržev doktorský diplom vzpomeoul vděčně Sv. Otce,
Jeho Veličenstva císře a krále, Jeho Eminence nJp.
kardinála pražského a svého nejd. pana biskupa hra
deckéhu, načež vzdal dík avé pečlivé matce, strýci
pana okresnímu starostovi Schůitzovi e Kostele n. Orl.,
všem svým příznivcům a přítomným, mezi nimiž byli
vdp. děkan bydžovský a dp. kaplan Matouš, četní
kněží, professoři a spolužáci a, což oslavence zvlášté
příjemné dojalo, témsř všichni jeho bývalí šáci, kteří
teď ua vysokých školách pražských studují. Puuu do
ktorovi, jemuž ee dostalo četných gratolací od J. B.
Milosti, bývalých jeho představených, kollegů, přátel
* zoámých z Rychnova, Čustolovie, z Hradce Králové,
Bydžova atd. přejeme všeho sdaru.

Obecná kuchyně v Hradci Králové
koná ve středu dne 21. června t. r. o 8. hod. odpol.
avoji řádnou valnou hromadu vo svých místnostech
dle tohoto programu: 1. Zpráva jednatele. 2. Zpráva
pokladníka. 8. Zpráva revisní. 4. Volba představenstva.
5. Volba dohližitelův k účtům. 6. Volné návrhy.

Svátek sv.Anteníma Paduánského
připadající na úterý dne 13, června oslaven bude
v HradciKr lové v kostele P. Marie, kde světec
ten zvláště jest uctíván, v neděli dne 11. června při
ranní mši sv. v 6 hodin exhbortou o sv. Antonína a
v úterý 13. června slavnou mší av. o 7. hodině ranní,
po níž spívati se bude Jochumův chvalozpěv o av.
Antonínu složený pro 4blasý mažeký sbor a solo te
norové a baritonové s průvodem varhan. Chvalozpěv
tento po prvé přednesen byl při položení základního
kamene pro kapucínský kostel v Mnichově. Zpěvy při
této slavnosti přednesou se vzácné ochoty ctih. páni
bohoalovci.

Bovise procesu Wreyfasova. Židovští
milionáři a banky věnorali mnoho milionů na pod
placení veřejného mínění ve Francii a v celém světě,
aby byl zrašen rozsndek proti francouzskému židov

skómu dělostřeleckému abtníkovi Dreyfassovi, který
pro velezrádu byl odsouzen do doživotního vězení na
ďábelském ostrově. Kasační soud francouzský podlehl
nátlaku židovského světového tisku, zraéil rozsudek
vojenského svudu ze dne 32. prosince 1694 a do
revení Alfreda Dreyfassa ne pobřeží francouzské bu
e tento postaven před nový vojenský sond v Renne

su, kamě byly jiš patrně přeloženyžidovsky omýšle
jící části francouzské armády. Vojenský sond má opět
ně rozhodnouti o těchto otázkách: Jest Dreyfus vin
nen, že roku 1894 kal pikle, anebo s cizí mocností,

případě s agenty udržoval upojení, aby je pohnal
nepřátelství, neb docela k válce proti Francii nebo

jim dal prostředky k tomu? Samostatně smýšlející
Časopisy francouzské odsuzují požidovětělou vládu
franevuzskou a napadají jmenovitě etátníh> prokura
tora Bailota-Beaupréa, jehož nazývavají skvrnon 8
hanbou Francie

President Loubet byl ©Auteilluuhozen
holí při dostizích. Lid prý házel při odjezdu

Loubeta do Paříše po jeho kčára vejci. Vléda ropa
blikánská sice vinniky poasavírá, ale tím
nost lidu s pošidovětéloa vládou neodstraní.

Katoličti něltelé v pruském Slez
sku V pruském Velkém Hlochově konán o [evato
dušních svátcích výroční sjezd, katolických spolků
učitelských, jež ve Slezska pruském mají přes 3000
členů. V sousedním Praska se učitel sa své nábožen
ství nestydí. :

Nová šídovská pojišťovna P „Otavan“
píče: Nejsí, nejsí, jak ni se dělala! V jednom
z předešlých čísel tohoto lista nveřejnili jsme dle in
formací z Prahy nám zaslaných lokálka o dobrém
úmyslu vynikajících českých mažů, kteří chtí založit
ryze českuu pojišťovnu „na život". Jak se dolatečné
dovídume, byla však koncesse dne ©. Jedna c. k. mi
nisterstvem vnitra udělena pp Lodv. Prokopu Dietzo

vi (Němci), Viléma Haunerovi sČechu), rytíři Hosgbkovi z Milheima (Nemci), JUDra. Váci. Medalovi ©
cha“ Dra. Max. Melnikovi (Němci) a JUDra. Žalodovi
(šida). Pojišťovna má býti též německy protolová
na a z „Asekuracioni Generali“ mají se u téže zu
opatřiti německo-israel. úředníci. Aby jsk obyčejně
Čecbáčkové šli lépe n+ lep, jmenovala drutstvo jako
„grůndery“ též dra. Černohorského, posl. Janda, Bo
huše Friedlindra a archit. Rydrycha. Nechápame, proč
se tito za volavky českého lidu propůjčili. Českápo
jišťovací spol., ve které si koncestonáři a pradcí Ném
ci Dietz, Hoascheka dr. Melnik dle čl. 14. stanov,
správní radovatví zabezpečili, nenabude důvěry české
ho lidu a také u nás blahodárně nezakotví. — Nevíme,
co jest na této zprávě pravdy. Pana dr. Černohorského
prosíme za laskavé vyuvětlení, jež ochotně « P. T.
čtenáři sdělíme.

Národní slavmest na Střelnicipořádají
místní odbory Ústřední Matice škol. v Hradci Králové
v nedéli dne 9. července t. r. Jako v letech minulých,
tak zajisté i letos stanou se utěšené sady „na Štřel
nici“ dostaveničkem všech upřímných přátel Mat čky.
Přijďme tam všichni, abychom složíce malý dárek nu
oltář vlasti pomáhali udržeti národ náš v těch hra
nicích a mezích, jež mu byly historií dány.

Účetní výkaz spořitelny městské
v Náchodě. Během měsíce května bylo do epuři
telny městské v Náchodě vloženo 63.888-97 zl., vy

bráno 75.17499 zl. Poskytnnto půjček 91.925-14 sl.
Splaceno na půjčky 91.048-99 zl. Stav koncem měsíce
jeví 60 následovně: Vklady 1,547.357'60 zl Půjčky
1,416.C12'56zl. Přebytky u peněžních ústavů a cenné
papíry 174.480'77 zl. Obrat pokladniční za měsíc kvů
ten obnášel 484.141-66 zl.

Pozor na ocůa! Nenítomudávuo,co rol
ník pan Antony v Soběrazi u Jičína, dal na své lonce
vytrhati ocůo, kterýž domů dal přinésti, Líto bylo
děvečce krásně zelené, šťavnaté traviny a hodila nároč
toho kravám. 1 sdělila bospodáři 8 radostnou tváří,
jak krávy si na tom pochutuávají, — leč krátce potom,
všech sedm kusů dobytka zabynalo.

Nová morová rána. Z Egyptadocházejí
neradostné zprávy, že se tam šíří mir, Hlavně řádí
v přístavním městě Alexandrii, Vláda naše učinila již
ochranné opatření,

Z porotní soudní símé královéhra
decké. V pondělí zahájeno bylo přelíčení proti
Aloisu Kaproví, 2Bletémn Zenatéma továrnimu dělní
kovi ve Velké Dřevíči, Tento chtěje si život přilepšít,
zbotovil si z bliny formička, do které vlil cín z roz
tavených lžic elnových (emfšenina cínu, olova, mědi
a antimonu) a lil ci zlatníky. Podobaly se pravým,
ale na okrajích scházel jim nápis pvíribu3 unitis“.
Kapr svěřil se cestou do Hradce svému kumarádovi
Šimečkovi se svým taje rstrím a poslal ho v Malé
Skaličce udat falešný zlatník v trafi e Marie Vrab
cové. Když se mn to podařilo, dal mu odměnou 30
kr., ale Hynkovi Šimečkovi a cestou nebezpečné věo
rozleželu v hlavě a udul jej proto četnictvu. Žalobu
bájil p. státní navládní Matonš, obžalovanéhohajil
ex off» p. dr. Srdinko. Porotci uznali Kapra jedpo=
hlasně vinným a soud vyměřil mu za předsednictví
pana dvorního rady Okonfusa dvooletý, čtyrtletně
postem zostřený žalář. — Téhož dne odsouzen 27letý
ženatý dělník z Králové Dvora Václav Skvrna pro
zločin dle © 197, na děvčeti R. A. ne docela čtrnávti“
letém. Dostal žalář na 15 měsíců a čtvrtletní posty.
Vincenc Roošek dostal pro násilné smilstvo 1 rok a
ve střean dostal Jindřich Škoda, který štval -+ Na
chodě lid k loupení, 3 leta.

Zvěsti z východních Čech.
Z vodního družstva pro Černilov

a okolí. V úterý dne 6. června zavítal do Černi
lova pan zeměděleký inspektor pro království České,
Karel Brechler, rytíř z Troskovic a vykonal s před
sedou vodního družstva obchůzka, jejíž výsledkem
jest, co nejvřelejší odporačení podniku tohoto úřadům
příslušným.

Z Libramtie. V neděli dne 11. června ko
nati se bude v hostinci pana Bureše v Libranticích
schůze kat. národní jednoty černilovské, na jejíž pro

gramu jest přednáškapana dr. Domabria „0 světském panství papežově“ a rozhovor předsedy 0 pras
cech regolačních a melioračních.

Z Čáslaví. Minulýtýden žili jsme ve tna
mení veřejných schůzí. Všecky tři dělnické spolky
zdejší avolaly avoje věrné, aby před nimi rozvinuly
úkazy svého programu a své činnosti. První schůze
konala se o 3. hodině v místnostech národního dělni
etva a dostavil ae k ní jako řečník red. Klofáč, Řeč
jeho tentokráte důkladná zabývala se otázkami mysleni
všech lidí českých hýbajícímí a přijímána byla se
všeobecným souhlasem. Po něm vyžádal si slovo kře
sťanský aociál red. Myslivec z Prahy, jenž reagoval
na mnohá míete řeči red. Klofáče sonblase a ním a
po té rozvinal program křest, sociální. Slova jeho



provázena byla souhlasem přímo bouřlivým. Bylo to
poprvé, kdy setkaly se strany křest. sociální a národ
ního dělnictva u nás s šlo všecko v klidné harmonii.
Což nemohlo by to býti vědy prv budoucnost? —
Tonže dobu odbývala svoji schůzi i sociální demokra

cie ale v počtu velmi slabém. Řečnilji soudrahJankr = Prahy. — O 6. hodině v městských lázních
pak. sešli se stoupenci strany křesťansko-sociální, aby
vyslechli red. p. Myelivce, který již před tím mezí
národními dělníky slavil skvělé vystoupení. Za usta
víčného potlesku mlavil téměř dvě hodiny před pře
četnými posluchači. Po řečí jeho však přihlácil ee ku
ulovu sociální demokrat a takto vyznáním helvet ji
stý občan z Kloků, který způsobem hrubýmpočal ne

podati duchovenstvo a nazval arcib. Kobna zlodějem.ento výrok byl příčinou ohromné bouře, jež jenom
díky předsednictvu a p. řeč. Myslivcoví skončila šťast
ně pro urážeče. Slovy plamenými vzalp. red. Mysli
vec dochovenatvo pod ochrana, podotýkaje, co etalo
by se katolíkoví, kdyby ve shromáždění lelvetů na
zval zlodějem superintendenta, ve shromáždění židů
zlodějem rabína 7 Živby ze schůze takové sotva ode
šel! Ukázala se ta opět vzdělanost sociálně demokra
tická a belveteká! Po slorech několika přítomných
chůze byla skončena, přinesší hojného užitku všem
přítomným. Zdař Bůh!

Z Bejště. Urítání nejdp. biskupa a odpověď
bezbožeckým štváčům.) Nebylo nikdy tolik pýchy a
povrchnosti jako za dnů našich. Lidé, kteří pramálo
nebo docela nic nestudovali, dovolají si úsudky o vě
cech, kterým pranic nerozumí Náboženství ku př. dnes
nejlépe rozuměti chtějí ti, kteří od školy náboženství
ae neučili, nikdy o něm nepřemýšleli, kázaní za celý
rok neslyší — ti chtějí dnes poučovati lid o nábo
ženství. Odtud ta zmatenost ve společnosti lidské!
Podobně se to má s pozuzováním osob. Mnohý slepě
věří, co ee o někom řekne nebo napíše, aniž by ss
přesvědčil, je-li tomu skutečně tak. Co Iší a pomluv
rozšířeno o nejdp. biskupovi našem — a zajisté málo
kdo dal si tn prácí, aby se přesvědčil, jsou li ty lži
a pomlary oprávněny. Směle můžeme říci, že ani jeden
u těch „taky“ katolíků, kteří odvažojí se tapiti kato
lického biskapa pro spisy jeho, spisů jeho nečetl —
neboť by poznal, že v ních nenínic jiného, než histo
rická pravda, že se « nich jedná o obhájení a utvr
zení víry v lidu našem. Tupiti však někoho, 0 čem
jsem se nepřesvědčil — a činiti tak snad zúmyslně
to svědčí o převeliké skleslosti mravní. Píšeme to, že
i v okolí našem vyskytli se lidé, kteří štvali proti
uvítání nejdp. biskupa. Že by četli upisy Jeho Milosti
— pochybujeme. Papoaškají fráse bezbožeckých novi
nář — jako mnozí jiní. Avšak lid v celka svémjako
všude tak i u nás je věrně katolickým. Ukázalo ue to

či příjezdu nejdp. biskupa do osady naší. Třicet ban
deristů vyjelo vstříc nejdp. biskupovi až do Nového
Hradce, kde srdečně uvítal Jeho Milost uvědomělý ka
tolík, p. Trojan z Rokytna. Daleko před farní osaden
očekávali Jeho Bisk. Milost hasiči z Bejště, Rokytna
a Bělečka a hudbou. Když blížil se nejdp. biskup, za
hrála hudba národní hymnu „Kde domov můj“, což
se v okolních lesích čarokrásně rozléhalo. Rovněž zá
stupcové obcí vyjeli vatříc Jeho Milosti. U slávobrány
na pokraji osady vkueně upravené uvítal Jeho Bisk.
Milost v pravdě kněžskými slovy zasloužilý p. farář
Zájíček. UÚchvatný byl pobled na ten nepřehledný
průvod, který rozvinul 8e od elávobrány k farní ba
dově. Tisíce lidf z celého okolí bylo tu přítomno —
podobná slavnost v Bejšti zřídka es uhlídá. Radostí
plesalo srdce každého pravého katolíka, Jedině někteří
zástupcové z přifařené obce Bělečka se starostou se
nedostavili. Chudáci -- mysieli, že vykonají něco vel
kého, a zatím nikdo jich nepostrádal. Každý může
věděti, že biskup přichází jako nástupce apoštolský,
že pozdrav, který se mu přináší, platí jeho úřadu, po
tupa pak biskupa padá na toho, který o svých ná
stupcích řekl: Kdo vámi pohrdá — mnou pohrdá —
což k velké cti a slávě tupitelům neslouží. Jestliže se
myslí, že biskup není vlastoncem, přečtěte si nejprv
spisy nejdp. biskupa, sledujte jeho činnost — a po
znáte, že takový vlastenec na stolci biskup. zde ne
seděl. Dnes ovšem liberální novináři rozhlašují, že
kněží nejsou vlastenci — činí to však proto, aby od
vrátili lid od duchovních vůdců svých — neboť, kdyby
1-d nůbožensky byl nvědomělejším, nevolil by za poslance
lidi v celém okolí mnohdy nábožensky mravněnej
skleslejší — lid nábožensky uvědomělý odhazoval by
listy. které tupí a posměch si číní 2 víry po oteích
zděděné, Proto stálá ta štvanice bezbožeckých noví
nářů proti kněžatvu katolickému. A obmezené hlavy

peprohlédnou celý ten manevr e sobeckým zájmůmjédnotliveů sednou na lep. Kněžetvu nynějšímu od
biskupa až dolů k nejposlednějšímu kaplann nemůže
nikdo něco nevlasteneckého vyčítat; kněz v probuzení
národa našeho přední zaujímá místo. Mezi tehdejšími
kněžími a nynějšími není žádného rozdílu. Kněží ctí
a milují svou národnost, to dokazují skutky; eledujte
veznam milodarů na podniky národní a poznáte, že
poměrněnejvíce dávají kněží katoličtí, Církev katolická
nebrání vlast avou milovat. Ona vf, že národnostpatří
k přirozenosti lideké. To je lidské — edružovatí se,
milovati domovinu, jazyk mateřský, své sourodáky.
Láska k vlasti tkví v ardci tak, jako láska k rodičům
a pokrevencům. Vlastenectví je náboženskou povinno
stí, je věc svědomí. — Dnes vše židovské a přote
stantské se valebí — vše katolické šmahem se odsu
zuje — ač předobře je známo ono vlastenectví židů

a protestantů, kteří jak dějinydosvědčují, zvali pra
ského krále Bedřicha, by Čechysi podmanil a přijil
k říši německé, A tato „láska“ protestantů k Čechám
ukázala se téš v roce 1866, kdy opět s radostí vítali
Prušáky ve vlasti naší. — Dnes může býti vlastencem
jen ten, kdo má na to patent od evobodomyslných
Aurnálů. Ovšem že pak láska k vlasti bývá u mnohých
jen sástěrou k nuplnění vlastních kapes. Plané křičení
— dnes jíž bohožel se nezpívá — není známkou vla
stenectví, neboť osvědčuje se všdy pravidlo, že kdo
mnoňo mlaví, málo dává — a vlast třebuje obětí
a ne planých řečí. Pravý katolík miluje vřele svou
vlast a to vždy, a neměří svó vlastenectví výsledkem
politiky, ale svědomím. Neoprávněna jest tudíž výtka,
Jako by pravý katolík a tím více katolický kněz ne
moh! býti pravým vlastencem, Vždyť sám Spasitel

nád sanechsl ném katolíkům nejlepší: příklad:|

k rodné vlastí avé. Neboť pasta ná vide jednou
před sebou překrásné město Jerusalem — a vída
v duchu svém všecky osudy budoucí městatoho.í ce
lého národa, z něhož pocházel — vida město, plakal
nad ním a řekl: Ó, kdybys bylo poznale,00 jeat tobě

Podobně pogoruje-lí dnes katolický vlsatenec tu.sponstu
mravní, která šíří se po vlastech našich odpadem od
Boha, vídí-li tu rozháranost a nespokojenost ns všech.
stranách — iou musí zrolati se Spasitelem :Ó, kdybys
poznala, vlasti má drahá, co jest tobě ku: pokoji, ale
Jest to nyní skryto před odima mnohých. Mají-li na
stati ve vlasti naší lepší, spokojenější doby — muss
kašdý, kdo opravda vlast svou milovati chce, o tu
státi, by základ národa totiž víra v Boha v lidu čes
kóm byla zachována — tím stoupne pak také mrav
nost a blahobyt lidu našeho — a národ mravně silný
nikdo nepřekoná. A u to právě pečuje biskap náš
8 kučšstvem svým — to jest také úloha všech kato
líků —-a badoucnost ukíže, kdo byl lepším vlastencem,
kdo lépe vlasti posloužil, zdaž ten, kdopodrýval víra
v Boha v lidu českém, či ten, kdo s nasazením všech
sil o to pečoval, by národ náé na základě víry av.
václavské byl národem mravně vilným, národem šťnat
ným a spokojeným.

cesty ndp. biskupa byla horská naše osada chvojeu
ská, která ze všech uil se přičinila, aby byl podán
pádný důkaz, de srdce nezkaženého českého lida
opřímně [ne ku katolickému av. náboženství a k jeho

Jasné zářivá alanko přivětivá přálo našemu avátku,
který nám příchodem Jeho Milosti vzešel. K uvítání
vrchního pastýře vypraveno bylo za vedení p. Von
dráčka a p. Novotného až ku hranicím farnosti skvělé
banderinm o 30 jezdcích, ponejvíce s osady chvoje
necké, která chovem svého ušlechtilého koňetra těší
ee v celém kraji dobré pověsti. Na kraji osady chvo
jenecké při slavobráně uvítal ndp. biskupa místní
starosta, p. Fr. Skutil, učitelský abor s p. řídícím
Pilným, školní dítky, sbor hasičský se svým nčitelem
p. Trojanem i hudební kapelou a veškerým obyvatel
stvem. Jménem školních dítek přednesla žákyně Anna
Málkova vřelý proslov. Nato nbíral se romáblý prů
vod svátečně vyzdobeným Chvujencem do Chvojna,
odkudž vyjeli v kočárech pp. starostové Petryška s
Holický se členy místního rastnpitelstva vstříc ndp.
biskupovi až ka hranicím obce. Poblíš Chvojna pří
družily se basičské sbory z Chvojna a Poběžovic, oba
s budebními kapelami i se svými veliteli, takže prů
vod činil imposantní dojem, jenž by aloužil i většímu
městu ke cti. U fary očekávali zatím ndp. biskupa
vedle nosčetného zástupu věřícího lidu a školních
dítek se svými pp. učiteli, veškeré úřednictvo mar
kraběcího velkostatku, vedeno jsouc p. lesmistrem
Hubkou a p. tajemníkem Hemským, p. c. k. školní
inspektor Fr. Bělohlávek, p. c. k. berní E. Žofka, a
duchovenetvo vikariata pardubického s vdpp. sekre
táři vikariatními Fr. Slonpem a Fr. Starým. Vrchního
Pastýře uvítali vřelým proslovem dp. farář Hora a
přednostové jednotlivých korporací, načež dceruška
p. řídícího, Miláda Hendrychova, přednesla báseň. Ve
chrámu Páně, jehož vzorná zevní i vnitřní výzdoba
budila nejpřiznivější dojem, promluvil ndp. biskup ko
věřícímu lidu výmlavnými a vřelými slovy o podstatě
velebné nvátosti a o významu sv: přijímání, načež
po zdařilé náboženské zkoušce školních dítek udělil sv.
biřmování 400 biřmovancům. Ku konci posvátného
obřadu poděkovala Jeho Milosti žákyně Frt. Trnkova
Po skončené církevní alavnoati doprovozen byl Vrchní
Pastýř hasičským sborem Chvojenským do farního
domu, odkudž po krátkém občerstvení odebral se ndp.
biskup po 60denní namabavé vísitační cestě s jízdným
průvodem banderia chvojenského na své letní sídlo
v Chrasti. Cenímeli ještě jednou povšechný dojem ge
nerální visitace ve Chvojně, musíme přízoati, že pří
chod Vrchního Pastýře pro osadu naši byl zrovna
tak svátečním dnem a významnou životní událostí,
jako včecky předcházející návštěvy našich biskapů.

a můžeme tvrditi, nepřihlížejíce ani ka horlivé pů
sobnosti místního dp. faráře Hory, že letošní visitace
předstihla svým leskem všecky předchozí, protože
drnbdy za dob konservalivních bývaly oslavy kato
lických biskupů více méně zděděným dobrým mrerem,
dnes však za dob liberálního tiska, jenž pronikl i do
vesnických dělin, bývají ovace biskupům pořádané
nejenom obvyklým dobrým tonem, nýbrž i cenným
projevem uvědomělého přesvědčení katolického. Tento
zjev plní nás nadějí, že liberální nauky nenaleznou
jiš v uvědumělém ida tolik kořistí, jako v letech
uplynnlých. Bezuzdné štvaní pokrokářakého tisku proti
ndp. bisknpovi Edvardu Janu svádí uice tu a tam
některou obecní aneb okresní dochaprázdnou veličinu
ku hloupým a nemotorným činům, ale na drahé straně
opět burcuje ze sna dřímající přesvědčení katolické
v celých třídách lidových daleko účinněji, nežli by to
dovedl tisk konservativní. Liberální tisk ubližuje sice
trapným spůsobem šlechetnému srdci ndp. biskupa,
ale slouží přece celkem katolické věci. Osoba trpí,
zásady však vítězí, což jest jistě skvělým zadostuči
něním Vrchnímu Paatýři za obětavou činnost. V hi
storii náboženského haut na českém východě jest
biskupu Edvardu Janu zajištěno čestné místo, Deo
propitio ad maltos annos!

Ze Smiřice. V sobotu dne 17. června 1899

pořádá Místní odbor Národní Jednoty Severočeské vemiřicích koncert mistra a virtnosa na housle J. Ku
belíka za laskavého apoluúčinkování p. Lad. Černého
z Prahy v sále hotelu Andrejska. Pořad: 1. Pagani
ni: „God save the Oaeen“ (variace na anglickou hym
hu). 2. Godard: „Ukolébavka“. 3, Bazgini: „Tanec
skřítků“. 4. Wieniawski: „Fanst“, fantasie. 5. Schu
mann: „Snění“, 6. Šovčík: „Fantasie na české písně“,
Na pisně doprovází p. Lad. Černý s Prahy. Piano ze
zvláštní ochoty zapůjčila firma Ant. Petrof v Hradci
Králové. Začátek o 8. hod. večer, Ceny míst: Křeslo
2 zl., I místo 1 zl., II. místo 70 kr., k stání 40 kr.
Lístky z venkova buďtež předem objednány u míst
ního odbora Národní Jednoty Severočeské, P. T, Pp
subskribenti račto si lístky na upzaná místa vyurod:
nouti do 10. června v lékárně ve Smiřicích,

E Vndů. (Jak. 00:2 nár otnaoví:posť.) Odo

kterým dlenám výbore, še- byse měla přeložiti na

mohli vrdětí užítí 1 koláčů.so Zbislarí a-Vinař. Obsoní

pouf bade ta nedělí: po Botím Téle. Hoepodyšky at

něco od kostí jen na tento. den. Kdo však popíše

Trojicí. sošla. ze několilohlará porada výboraká, ješ
rozhodla a o Ó. hodině odpolední vybubnoveti dale,
že tentokráte ponó se odbývá zas na 67. Projici. Že
nepovetalo zbouření hospodyněk, přičísti lze tomu, že
ztratily docela blavo, kdyš za dec měly síouknouti to,
co teperé sa týden mělo býti hotovo. Uunesly se však
mlůky dokročiti na sl. výbor, když chce už mermo
mocí poutí báseti, abyto aspoň oznámil měsic napřed,

Z Jičína. V vobotu 3 t m. byl pohřben

školy p. Raul, který tam v rybníka stopený nalesen
byl. Různě vykládá se příčina, ješ přiměla ho k tomu,

Z Heřm. Městce. Vzdělávacíkřest. katol.
soclaluí spolek bade v neděli dne 25. června 1899

Bližší oznámení a program bude uveřejněn v budou
cím čísle. —

Z Hutné Hory. (Jak židi bobatnou.)Mí
nulý týden způsobil v oslóm kraji veliký rosrach
proces židů Kleinerů — Vater und Sohn — šalova
ných pro zločin podvodu a podvodný úpadek. Židovská
obilní firma Morice Kleinera v Kostelní Lhotě u Po
děbrad udělala benkrot na maličkost 222.000 zlatých;
směnek (alšovala za úhrvnou maličkost 148.946 zl.,
felšovala směnek tolik, kolik potfebovala,jak se drme
přiznal šíd Moric Kleiner. Jako tak mnohý žid, přišel
i on jednoho dne před 40 lety do Kostelní Lhoty
3 rancem a roku 1860 zavedl si Moric Kleiner v Ko
utelní Lhotě obchod obilím. Začal pracovati na kredo
to jest na dlah. Od okolních rolníků kupoval obilí na
úrěr a když je byl prodal s tučným výdělkem, teprve
jim zaplatil. Českým bodrým sedláčkům, kteří sami
mobli avé obilí na trhu lépe zpeněžiti, zdál se býti
tento obchod „výnosným“. Pan pantáta Moric Kleiner
si myslil totéž. Firma Kleiner rostla do výšky i šířky,
roztahovala ae z Kostelní Lhoty po celém Poděbradsku,
když se roku 1864 Moric Kleiner oženil s Kristinou
Katnovoa s Přední Lhoty, s níž obdržel 1000 zl. věna.
Tento první skutečný závodní kapitál byl ovšsm ma
ličký, ale za to byl úvěr tím větší. Moric Kleiner

dobře a roka 1867 koupil jiš Birnoat číslo 58. v Ko
stelní Lhotě, kterou hotově zaplatil. Hospodářské a
obydelní budovy brzy přestavěl a přikoupil živnost
číslo 80. Toť ae rozumí, obě živnosti koupil od lidí,
kteří mu prodávali obilí na „úvěr“; on jim ovšem věřil
opět za jiné. Pantáta Kleiner rost), bohatl, štěstí mu
přálo. První šene Kristina mu věsk zemřela a proto
pojal za choť Beginu Steinerovou z Humpolce. Přiženil
s ní 1500 zl. a „rozšířil“ obchod. Roku 1883 měl již
v Kostelní Lhotě 270 měr vlastních polí s bohatým
hospodářským inventářem, k tomu mél 30 měr při

achtováno. Čeští rolníci měli ovšem o tolik měr méně.
láva firmy Moric Kleiner šířila se po Chlumecku,

Králové Městecku, Kouřimeku, Kutnohorsku i Čáslav
sku. V Poděbradech a v Kolíně, ve Velimi a v Pečkách,
tam byla ovšem jiš pevně zakořeněna. Teď pomýšleli

Kleinerové — otec a syn — na velkolepý čin, kterýmby si zabezpečili etkvělou budoucnost. Čožmůže býti
také velkolepějšího, neš-li velkolepý bankrot? Který
pak žid, který se položil, ne tím nevzkřínil a nepovatal
v ještě větší slávě a roztaživosti? Velké obilní firmě
Moric Kleiner v Kostelní Lhotě prý se začalo pojednou
špatně vésti. Tak aspoň tvrdil Moric Kleiner, který se
vymlouval, še do roku 1881 se mu dařilo dobře; pak
prý, ale trpěly jeho pozemky rozvodněním Vejrovky
a Čertovky a od roka 1888 prý si musil vypomáhat
falešnými směnkami, jež a různých peněžních ústavů
eskomptoval, a obdržev za ně valuta, tak si k penězům

máhal, Až do roku 1807 falšované aměnky vyplácel,

eště na počátku roka 1898 koupil 40 vagon obilí,které buď prodal anebo do skladiště uložil, vzav ai
na ně co největší zálohu. Uzavíral také termínové
obchody a rozdíl v cenách vyrovnával. Od roka 1898
bylo všecko k velkolepému krachu připraveno. Před
prohlášením konkursu prodal dle mošnosti pozemky,
obilí na úvěr koupené prodal neb zastavil a pustil
do oběhu co nejvíce falešných směnek, které byly
vesměs splatné dne 26. března 1838. Zakončení avé
„obchodní činnosti“ oslavil dne 24. břenna 1898aňatkem
své dcery v Kostelní Lhotě a její ženichs po spůsobu
idovakém na groš před sňatkem vyplatil. A když aa
tak Moric Kleiner — Vater und Sohn — a celá jejich
rodina dobře můli a po opulentní hostině výtečně se
vyspali, prohlásil Moric Kleinerráno dne 26. břemna
konkurs, sedl se svým právním přítelem, prašským
advokátem doktoremBendienrem do kočáru a jel do
Kutné Hory, kdež učinil panu státnímu návladnímu
svou návětěvu. Pravil, aby ho tam nechali u al. c. k.
krajského soudu zdarma na kvartýru, protože prý pa
dělal jen za 196.000 slatých směnek. Páni se zlatými
límci si Morice Kleinera v Kutné Hoře ponechali, vy
slýchali jej pilně a teprve loni v květnu jej proti kanci
20.000al. na svobodu propustili. Za to si ale pozvali
do Kutné Hory jeho syna Bedřicha. Zjištěno 150 pa
dělaných směnek, každá přes 300 zlatých a všecky
dohromady zněly na 148.945 zl. 49 kr. Moric Kleiner
tedy ani sám něvěděl, kolik směnek falšoval a za něž
si hotové peníze vyplatiti dal, Směnky falšoval Moric
Kleiner následovně: Jméno toho kterého akceptanta
příjemce) na směnce napsal a napodobil, pak kontext

snění obsahu) směnky buďsám vypl nebo svýmsynem Bedřichem,který prý o falšování nic, ale



pranie dděl,. ti dal.Pak opatřil
svýmpodpisem. YKlalber“na roba-a oa
je u různých bank, bankéřů a spořívelen buď sám s
obdržel za ně valuta, smebo to učinil aarěbo. jeho
syn Bedřich. V úterý týden došlo v Kutné Hořek pře

čení, které skončilomiňalý pátek. Žaloba kladla-sa
vina, še falšoval směnek-ga více neš 120000 zi. a še
se dopostil podvodné kridy. Jeho syn Bedř. Kleiner
byl šalován pro spoluvina na těchto podvodných slo
činech. Moric Kleiner 60 k svému zločinu přiznal;
chtěl si patrně po 40ti leté své obchodní činnosti od

počnoní a míti se nějaký Čas dobře na státní útraty.ateleben Kleiner však syna svého Frydrychs hójil,
je prýučiněné nevinňátko, pravé lilinm. Slavný soud
Však vzdor njišťování kompaňonů Kleiner Vater und
Sohn tomu nevěřil, obzvláště když sealci písma pp.
Dolejška m Draborád s Prahy a 86 svědků potvrdilo,
že Bedřich Kleiner falšoval podpisy 61 acceptantů na
směnkách, že vedl otci Moricovi Kleinerovi obchodní
knihy a kníbu směnek. Ty pravé eměnky tam byly
dobře označeny značkou „eff“ a ty falešné byly bez
této značky. Že jsou falšované, to věděli žalovaní
Eleirer Moric und Sohn také s „eff“. Poškození jsou
četní čeští zemědělcis věřilelé— a to sumami, za které
by se daly poříditi velmi slušné národní podniky na
ochranu české národnosti. Tak byly židy £ Kostelní
Lbot; falešnými směnkami podvedení, čili srozamitel
něji po Česku řečeno okradeni: Živnostenské banka
v Praze o 96.004 zl, Úvěrní banka v Kolíné o 18.036
zl., Český úvěrní ústav v Praze o 18.704 zlatých.,
Hospodářeká úvěrní benka v Praze o 13.8622l., Česká
Unionka o 6.794 zl, Zálošna na Malé Straně v Praze
o 4.941 zl., Filislka Živnostenské banky v Pardubicích
o 4.188 sl. atd. Židovské tyto pálené kostalníky z Ko
stelní Uboty hójili: český říšeký poslenecpan dr.
Bedřich Pacák a pan dr. Vlasák. MoricKleiner od
souzen byl na 6 let těžkého šaláře a Bedřich Kleiner
na 4 roky. Odsouzení se stalo buď jednohlasně všemi
dvanácti hlasy pánů porotců nebo 11 hlasy — vzdor
tomu, že Pan dr. Pacák v potu tvaři dokagoval, že to
bylo pouhé „Wecheelreiterei“ a še Kleiner neměl
žádný slý úmysl!

Z Nácheda. O Božím Těle nalózsla se ro
dive zdejšího kostelníka, tkalce Josefe Havla v ko
stele. Do uzamčeného její obydlí vnikl vymáčknntým
okoem zloděj, který ast slyšel, že Havlovic obdrželi
peníze. Zloděj zobracel a probledl všecko, ale mimo
něco drobných nenalezl peLčz větších. Sebral tedy
stučku krásného plátna, stříbrné bodinky s řetískem
atd. a uprcbl. — V okolních potocích, polích a lesích
objevojí ae stále různé látky, Šatstvo, nádobí atd.,
pocházející = bouří náchodských, které tolik rodin
do neštěstí a žalářů přivedly. V.lesfoh naleznou lidé
se procházející kuždé chvíle různé látky, ovšem pro
močené a úplně zkažené, Lidé si jich ani nevšímají,
Jelikož nemají více ceny a úřadové se oznámením zby
tečně obtěžují. Mnoho látek nalézají boši v potoce
Radechovce a oráči vyorávají různé obleky a šaty,
1 tyto jsou zcela zničeny. Vše to pochází od lidí,
kteří bojíce se vyšetřování a brozných následků, tímto
spůsobem se věcí uzmutých zbavojí. Vyšetřování trvá
následkem těchto nalezených věcí ovšem dále,

Z Dohalic. (Oavětovýrozamář. — Kat Jed
nota.) Že katolická jednota zdejší mnohóémapokrokáři,
rozamáři osvětovému se nelíbí, jiš dávno jeme vy
stíbli; nepřekvapil nás tadíš ani utrhačný, lživý dopis
v „Osvětě lidu“ ze dne 3. června 1899. Do koho
„osvěta“ — ale ta Hradecká — bije, to bývá zna
mením dobrým, že to jí překáší v šíření jejího lžili
beralismu, na čemž ona výhradně ei liboje. Ten její
dopis utrhačný byl nám — můžeme říci — potěšením,
že jeme si vědomi jik činnosti své a že nejeme tou
vodou stojící, hnijící, nýbrž spolkem, kterýš cílem
svým dobrým po příkladu starého prondu v kratičké
cobě členy ze všech atavů celkem již 76 do svého

středu přivábi, členy, kteří dojista žádného komandaosvětářů, nevěrců nedbají a dbáti nikdy nebudou,
třeba by jim za to všelijak spíláno bylo od horko
krevných, červených štváčů. Prolhaného pana dopiso
vatele ujišťajeme, že každá o nás potapná a lživá
zmínka ve veřejnosti učiněná, hude nám jon tau větší
pohnůtkou k dálší, neobrožené činnosti na potírání
všelkého Itiliberalismu a na opravě olrávené apole
čnosti lidské, ku kteréž zajisté i Vy jako osvětový
rozumář celou podstatou svou v prvé řadě nálešíte.
Aby obecenstvo poznalo, jak lživě umíte o naší kat.
jednotě psáti, připomínáme jako počestní mužové, že
vrchní aprávec panství ve Stračově o naší jednotu
žádných zájmů neměl, jelikož tobo ani nikdy potřebí
nebylo. Lež jest, že všecky kruhy úřednické hrab.
velkostatku staly se členy jednoty, ale pravda jest,
že někteří úředníci — co vzdělaní T'a6 vidouce, kam
vede bezbožnost a nevěra — z vlastního osobního
přesvědčení přistoupili za členy té kat. jednoty, která
sa účel vytkle si stavěti hráze a meze té nevěře a
nemravnosti dnes tak úžasně se šířící. A že a pro
apěchem v tomto cíli pracujeme, můžeme posloušiti

p pisateli „Osvěty“ děkovavím listem, psaným bo
m venkovanem h přednášce při poslední členskéschůzi, v kterém díky vzdává P. T. přednášejícímu

za ta dobrá ponaučení, která jako dobrá seménka do
ardce padla se slibným, počehnaným ovocem a užitkem.
Litojeme nevědomosti p. pisatele, kterýš za dob
dnešního pokroku, dovolí si něco tvrditi o našic
vzácných členech, coš býralo smutným zjerem hnu
sného, otrokářského pohanstva, Nyní jest každý osobně
avoboden, každý člověk má svou svobodnou vůli, za
jisté mají tu svobodu tedy i úředníci Harrachovští,

teří svého vrchního správce v Stračově pro jeho svě
domitost a joviálnost náležitě vědy jen ctí a jako
nějakého všemocného pána nikdy znáti ho se nene
ačili. Mimo to i připomínáme — což i pisatel věděti
mohl — že ředitel cukrovaru v Sádové, rázný
člen zakládající naší kat. jednoty, ani tomu domněle
všemocnému vrchnímu správci v Stračově podřízen
není. Lež jest konečně, že členové kat. jednoty json
Da velkostatku závislí; pravda však jest, še ze 76

členů ze všechpřifařených obcí jest 12 rolníků, nékolik domkářů, živnostníků, mlynářů atd. V katoli
ckém spolkujsou ovšem i dělníci, Jest-li to „osvětáře“,

který dělá unás rád „ramenáře“mrzí, tedy jej
ktujam: . : :

Z Libalikovic u Třebechovile. Katol
národní jednota pro Čarailov a úkolí nepořádá 25
června o půl 4. hod. odpoledne v hostinci p. Oroška
schůzi, v které promloví redaktor František Stábl o
některých nalebavých potřebách a právech našeho rol
nictva a dp. farář Jan Fr. Seidl, rozhovoří se o otáz
ce vodní a upravení pozemků na Černilovsku.

Stav osení a avece. V Podkrkonošíjsou
žita dobrá, místy velmi dobrá a chystají se ku kvě
tu. Ječmeny utrpěly častými a dloubo trvajícími dešti
velice. Všechny jeou řídké a přišloutlé. Ovey jsou do
bré; brambory utrpěly velkými dešti tak, že na čet
ných místech sazenice ahnily, na některých nať po
eledním mrazem 390.května zmrela. Jetele u traviny
nalesající se v plném květu, json busté a vysoké.
Ovoci daří se posud dobře Třešně mají jiš velkó ho
lečky, hrušně i órostky slibují hojnou úrodu, jablek
bude místy méně, jelikož se loni stromy velmi vysí
lily. Místy objevají se housenky, které vývoji ovoce
valně škodí. Nepřijde-li nějaká pohroma fivelní, lze
dobrou úroda očekárati. Na Kutnohorsku, Čáslaveka,
Kolínsku, Pardabsku a Hradecka jest stav osení do
brý. Místy lebly žíta a brambory shnily. Na Kutno
horsku a Čáslavsko černají a hynou v mnohých obcích
řepové kořínky. Cukrovka se vo vzrostu opozdila.
Úroda ovoce utrpěla namnoze dešti a mrazy; jmeno
vitě švěstek bude místy málo.

Z Rovmě. Naše Jednota Sw. Josefa pořádala
dne 28. m. m. diradelní představení a hmotným i
mravním zdarem. Sehrány dvě žertovné hry: Mlsota
a 1848, Každý účinkojící člen dle avých echopností
zdařile úlohu naň připadající provedl. Obecenstvo bylo,
jsk jeme slyšeli, úplně spokojeno, a nikdo v harmo
nické souhře chyby nalézti nemohl. Povážíme-li, že
osoby na jevišti vystupující až asi na dvě byly na
prknách divadelních poprvé, můžema ei k výsledku

pe olovat I co 50týká hmotného prospěchu, můžemeýti epokojeni. Vybrali jeme, což na mrtvé letní ob
dobí jest dosti, 52 zl. 41 kr, Kusy byly vhodně vy
brány a můžeme je bratrským venkovským Jednotám
dobře odporačiti. Všem, kteří se buď hmotně neb
mravně o úspěch našeho prvníhodivadelního předsta
veni přičinili, voláme srdečné: „Zaplať Pán Bůhl!“
Přízeň, kterou nám naši spoluobčané návštěvou svou
prokázali, povzbuzoje nás, abychom při prvním pokusu
nezůstáva!i, ale příležitostně zase něčím vhodným je
pobavili.

Z Bychmova. Již po víceroků koná se v zdej
ším městě májová pobožnost, alo letošního roka zvlá
ště slavným způsobem ne konala v chrámu Páně Nej
světější Trojice Boží. — Přičiněním totiž veldp. dě
kana kázal po celou májovou pobožnost velehorlivý
kazatel z Tovaryšstva Ježíšova, veldp. Alois Jemelka,
který jiš zde minulého roku při av. missii působil.
Neunavně denně přes hodinu kázal a snažil se ve
svých přednáškách vysvětliti ty nejdůležitější pravdy
náboženské a to takovým způsobem, že každý musel
náležitě vše pochopiti a poznati jen kdo byl dobré
vůle. Každý s pozorností a 6 radostí naslouchal těm

překrásným slovům kazatelovým a ač přes hodinuázal, poslouchali by ještě déle, nikoho to neunavo
valo. Účastenství po celý měsíc bylo až asi na 5 dnů
veliké, takže mnohdy tak prostranný chrám nemohl
pojmouti ani všechny posluchače a mnoho jich mneelo
státi mimo chrám; a elova kazatelova nevyvzněla na
darmo; každodenně přicházelo mnobo lidí k ev. zpo
vědi. Velkolepé bylo účastenství při pobožnosti dne
81. května, kdy se vděčný lid zároveň loučil a vdp.
kazatelem. Budiž mu za to náš neskonalý dík. Srdeč
ný dík vzdáváme též slavnému závodu řežbářskému
pana Petra Buška « synové, který ochotně zapůjčil
nám sochu Panny Marie Lourdeké. — Pamět zvěč
nělého rychnovského starosty, pana doktora Smrtky
má býti oslavena založením studenteké nadace, která
bude zajisté pomníkem nejtrvalejším. Starosta města
Rychnova, p. dr. Bedřich Flanderka, obrací se tudiž
na všecky přátele studentů rychnovských, aby přispěl
každý dle možnosti k založení této nadace, tak aby
co nejdříve v život vatoupiti mohla. Dosud se sešlo
1021 21. Nejmenovaný dobrodinec daroval městskému
sirotčinci 10 zl., p. Zikm. Můhlatein 100koranovou
státní rent. obligaci, za kteréž dary vzdává karato
rium erdečný dík a prosí enažně o další milodary.
Povolení ke stavbě telefonu z Rychnova do Studánky
v těchto dnech došlo, taktéž i komise předsevzata
státním inženýrem minulé pondělí. Se stavbou se za
počalo tyto dny. Lázně ve Studánce jsou hledaným
výletním a lázeňským městem ve východních Čechách.
V poslední době počali se však zde roztahovati židé
svou němčinou. Snad jim někdo připomene, že Sta
dánka je česká.

Jičínská osmá poní do St. Boleslaví.
V neděli dne 16. července ve 12 hodin 40 min. odpo
ledne vyjede z Jičína zvláštní vlak nchystaný pro 700
poutníků přes Veleliby do St. Boleslavi a vrátí se
v pondělídne 17. července v 7 hodin večer nazpět.
Kdož by se chtěl pouti té zúčastniti, nechť ai na dě
kanství v Jičíně zakonpí jízdní lístek III. třídy za
1 sl. 60 kr., ovšem pokud zásoba atačí, nejdéle: však
do 13. červerce. V Jičiňovsi zakoupiti si možno lístek
sa 1 zl. 40 kr., v Kopidlně za 1 zl. 30 kr. u tamnější
nádražní pokladny, rovněž nejdéle do 13. července.
Kézati bude letos známý kazatel P. Alois Jemelka
z Prahy. — Důstojní páni faráři račtež laskavě v ne
děli pouť tuto ohlásiti.

Z Golčova Jeníkova. (Volby.) Na co

e dychtivostí tentokráte bylo čekáno dne 27. květnabylo dokonáno. Českákřesťanská strana v požidov
štělém a poučmčeném Golčově Jeníkově a dychtivostí
očekávala výsledek voleb. Drahý a třetí abor dostal
se do rukou našich přes bezoblednou agitaci živla
nám nepřátelského, který pod ochranou dosavádního
purkmistra, p. Morice Lederera, užíval všech zbraní,
aby zvítězil. Poražen byl však i se svou židovskou
stranou a nebýti prvého sboru, kde židé mají ještě
nějakou moc, ani milý p. Lederer v radě by nezasedl|
Židé vymatili se za porážku tím, že nepustili do obec
ního výbora v prvém sbora nikoho ani p. děkana.
Donfáme, že nyní všem ještě vlažným křesťanům ote

vrou se očí a še za hlavu města volíti budoa mulo

osvědčenéhooharahtora, který před zlatými deky 1e
adá na břícho, a jehoš křesťansképřesvěds jéEiabst, než aby židy dal se tak strhnouti, še by chtě

sapovídati katolický průvod, jskouž nestalo. Jest naj

vyšší čas jednou jiš uhoditi do proheých červotočinou židovskou prolezlých poměrů a zbariti Jeníkov
všech hlíz počínajíc židovskou německou školou a
končío sociální šidovskoa demokracií. A k tomu Do
vémo představenstvupřejemehojně síly a hojně sdarnl
Při volbě do III. sboru dostavilo se 287 voličů a zvolení
byli pp.: Jos. Chvála 230, VáclavKaňka, 217., Jan
Thon 209., Fr. Krenk 209., Frant. Pechar 209., Karel
Kndrna 208, a Hynek Krenk 308, hlasy. Za náhrad
níky zvoleni pp.: Ant. Švejka 209., Fr. Šidák, 809.,
Jos. Dibelka 208. a Váci. Vondra205. hlasy. Ve dra
bém sboru dostavilo se k volbě 68 voličů a byli zvo
lení pp.:Josef Chvála ml. 53., Alois Kropáček 83.,
Fr. Popílek39., Václav Farník 32., Aug. Ptačo
32., AL. Rada 32., Josef Zelený 31. a Jos. Pecháne
81. hlasy. Náhradníky jsou pp.: Jan Svoboda 32.,
Em. Cbládek 32., Fr. Štekl 32., Ant Holoubek 32,
blasy. K volbě do I, abora dostavilo se 18 voličů s
a zvoleni vesměs židé až na dosavadního purkmistra
p. Morice Lederera, který jsa původu a amýšlení ži
dovského nalezl milosti v očích jejich. Zvolení pp.:
Friedrich Pick 10., Samuel Kohn 16., Isak Roth 16.,
Moric Lederer 11., Salomon Lawecky 11, Hago
Weingarten 11., Arnold Estereicher 11. a Siegfried
Kohn 1), hlasy. Za náhradníky zvoleni pp. B. Šchle
singer 11., B. Koralek 11., Salomon Pick 31. a Isi
dor Banmgarten 11. hlasy, Jak viděti vystupuje v

echách strana židovských zionistů jako strana poli
ticky i hospodářsky organisovaná. Ve svobodomyslných

časopisech se to židům novytýká, a rovněž naPontantům. Pouze katolíkům se nadává zpátečníků, pakli
si tito přejí, aby na katolické smýšlení kandidátů
dbalo se těžpři volbách obecních, okresních, zem
ských a říšských.

Maroldova výstava v Hradei Král.
Po Plzni, kde byla dne 3. června t. r. uzavřena, uspo
řádána bude výstava prací Maroldových v Hradci Krá
lové od 11, do 30. t. m. a to péčí průmyslového mu
Bea pro severovýchodní Čechy v Hradci Králové a za

řispění rodiny Maroldovy, jednoty mnělců výtvarných,
Šeštozora, Zlaté Prahy, a mnohých jiných soukromých
majitelů obrazů Meroldových, jakož i za pomoci umě
leckého závodu Topičova v Praze. Výstara bude umí
stěna v slavnostní síni vyšší obchodní školy v Hradci
Králové a bude přístupna v řeřených dnech od 9 do
12 hodin dopoledne a od 3 do 6 hodin odpoledne.
Výtěžek její věnován bude dítka Maroldovu. Našemu
umění milovnému českéma venkovu naskytá se ta
vzácná a dojista vítaná příležitost, aoy seznal a po
kochal ae souborem nádherné práce našeho slavného
a tak těžce postrádaného velmi nadaného umělce.
Luděk Marold, výtečný český malíř narodil se
v Praze dne 7, srpna: 1865. Již jako student byl vý
tečným kreslířem a proto se později vzdělal na pražské
akademii malířské, na akademii výtvarných umění
zdokonalil se pak v Mnichově a v Paříži v umělce
světového jména. Hlavně zásluhou knibkapectví Topi
čova v Praze jest umožněno našemu venkovu, aby,

poznal blíže díla našeho geniálního umělce; některéresby a obrazy jeho zná beztoho z illnstrovaných
našich časopisů a z pražských výstav. Výstava Ma
roldova je přebohatá a zajímavá tou měrou, že by
v hlavních městech působila sensaci. Tvorba Marol
dova vyhovaje nejpřísnějším požadavkům uměleckých
gourmandů. V Berlíně ucházeli se o výstavu děl Ma
rollových, kde po jeho obrazích, které ee platí těžkým
zlatam, jest veliká poptávka; poněvadž však p. Topič
slíbil již dříve Plzni, Králové Hradci a předním městům
českým obrazy a kresby Maroldovi, tedy byl odmítnat.
V Berlíně si vypůjčili tedy aspoň umělecké kresby
Maroldovy, jež uveřejnil ve Fliegende Blitter. „Bez
pečná elegance v kresbě, kterou obdivovali jsme zvláště
v poslední době na jeho pracích ve “Fliegende Blátter“
byla rázoviton známkou uměleckou a kayž z Mnichova
odešel do Paříže, octnul se-ihned v nejpřednějším šiku
tamních illastrátorů. Co mu Paříž poskytla, to byla
látka, která zvláště odpovídala jeho umělecké bytosti:
raffinovaně elegantní epolečnost. Malý pražský kleslíř
uměl všecky finessy gařízení salonu a toilety dam i
pánů podle mody vystihnoati, jako nikdo před ním.
Pro illastratory není vždy výhodou,vidí-li širší obe
censtvo originály jích obrazů, neboťtyto namnoze po
dávají jen to nejnutnější, co xylograf potřebuje. Ma
rold však poskytl vždy hotové obrazy, ba nejčastěji
— ačkoli byly pouze pro černou reprodakci tiskovou
určeny — provedl je v lehké a elegantní manýře akva
relů. Obdivovati se musíme vzletnosti jeho práce. Nikde
nás neraší vtíravé připomínky modelu. Vše působí
volně, jako momentka. Nejsou také do svého „milien“
—baď ai to již ulice, park aneb interiear — „po
staveny“, nýbrž vše jeví se tu jednotné, jak to situace
dala. Ovládá látku svoji při této lehkosti tou měrou,
že jeho illustrace jsou i pro odborníky dekoratéry,
konfekcionáře, hotovitele nábytku atd. předlohami cen
nými. Při tom pak je volný, živý v linii a měkký
v barvě“, — Tak soudí o nedávno zesnulém Maroldovi
Němci kerlínští, Celé východní Čechy, pokochají se
zajisté na výstavě Maroldově, která bude 11. června
v průmyslovém museu v Králové Hradci otevřena.
Znamenitý umělecký kritik William Ritter napsal dne
5. března o Maroldovi ve franconz. jazyku tato slova:
Máme vzdáti poslední poctu památce Maroldově, který
byl největší slávou své vlasti v cizině. 9 ním uhasla
nejživější, nejjemnější, nejraffinovanější jiskra toho
umyslu pro dekorativní eleganci, který jest spolu se
smyslem pro hudbu — a kdo ví, není-li to vlastně
jeden a týž? — nejvlastnějším národním darem čes
kým. A přece nemá Marold nic národního, Paříž si
ho docela přisvojila. A snad jenom smrt způsobila, če
nám přecezůstal. Hle jeho dílo nebo aspoň resamé
jeho díla.Je zcela zjevno, že plody toho talentu nám
nenáležejí, ale ten talent se narodil u nás, narodil ae
z nás. Kolikbylo třeba generací starých venkovanek,
které předly, tkaly, vyšívaly, krajky dělaly neboi jen
malovaly vapnem bílené stěny, aby zplodily na konec
ten plamen svěžího půvabu, mladosti opojené a opo
jující, svrchované elegance, velkosvětského nádechu,

terý oslnil i velikou Paříž a který teď smrt sfoukla



tak náblel Marold byl ilustrator, ale ne tak jako
jiní. Ilustroval často třeba špatně, chcete-li; bylť
příliš umělcem, aby se cítil volným, v tom předpeklí.
Ale octil-i se často vedle své úlohy, byl ještě více a
všdycky nad ní. Máte často dojem Fortonyho nebo

Boldini o, kteří by byli odsouzeni pracovati pro Ba
echeta — jehož zásluhou bylo, že objev! Marolds —

ro Guillaume, pro Calmann Lóvyho nebo Fliegende
Biáttor! Ale vizte také, jak se uměl za to mstít! A

jaký malíř sliboval že bude, a jaký malíř již byl!
dý pros.ředek mu byl dobrý, aby ukázal, že jest

rodilým umělcem a mistrem prvého řádu. Vzpomenete
maně na ty velké pány v komediích od Marivaux
kteří jsou přestrojení za Jokaje: a přece nebyl život
ubobému Maroldovižádnou lebkou komedií! A je při
tom stejně pravda, že kdyby slovo „aristokratický“
neexistovalo, bylo by nutno je vynalézt pro toho pra
covníka, který dělal přec jen práce na výdělek. Ne
maloval dva vývěsní štíty pro tabáční trafika: jsou
te dva kusy hodné mases. Měly by právo na Radol
finam. Před nimi vzkřiknete: Goya! A což nezvolai
delikátní spisovatel francouzsky Jean Lorrain, před
obyčejnými listy Maroldovými: Watteau? Umřelvelmi

mlád jakoBegnault, jako Bastien Lepage, jako AubreyBeardsley, zůstavuje nám nad tím, čím mohl býti,
stesk ještě větší než nad tím, čím byl. Vzponsínka na
něho bude pro celou zemi — tu zemi vznešené melan
cholie — zase novou poesií. Jeho dílo ue rozptýjí...
Přejme si, aby se tak stalo stejně k slávě jeho i jeho
vlasti jako ku štěstí drahé bytosti, kterou nám zlata
vil jakoby proto, aby nám zůstalo aspoň něco ještě
po něm, co můžeme ctíti a milovati.

Z Výravy. Choťrolníka pana Macka, který
ve Výravě právě staví a rozšiřuje avé budovy, spadla
v pondělí nešťastnou náhodou do vápené jámy, kdei
nalezla avou smrť.

Pan poslameec J. Jaroš, enaživýobbájce
rolnictva na zemském sněmu a v radě zemědělské,
vepořádá následující přednášky: Dne 11. června v
hospodářské besedě v Dolanech „o zemakém hospo
dářetví“; dne 18. června v hospodářském spolků krá
lovédvorském: „co vykonal sněm v letošním zase
dání ve prospěch zemědělství“; dne 25. června v bo
spodář. besedě v Jásené „o prospěchu zřizování skla
dišť obilních“ a dne 2. července v boapodářské besedě
v Máslovědech „o úkolech besed hospodářských“, Rol
níci naši dostuví se zajisté četně do všech těchto
scbůzí.

Úmrtí. Ve Velíši zemřel tamní děkan a bi
skopskýnotář,vdp.Ferdinand Kopecký vostáří
73 let, Byl vynikajícím knězem a čoským vlastencem,
Zakládal knihovny, staral se zvláště v mladších letech
o vzdělání českého lidu, působil ve spolcích čtenář
ekých, hospodářských i úvěrnícb a ze své zásluhy
jmenován byl čestným občanem města Kopidlna, obcí
Draboraze, Pšovsi, Drštěkryj a Obařic. V loni začal
churavěti a letos dotrpěl. R. i, p.! — V Cbrndimi
zemřel měšťan postupický, otec tamního pana arcidě
kana, pan František Walter ve stáří 86lei. Byl
to muž vzácné povahy, poctivec od kosti, vědy roz
hodný Čech. V úterý byl pobřbea v Chrudimi na
hřbitově av, Václava, — Dne 6. června zemřel v Krá
lové Hradci vážený měšťan, pan Jan Vlach. 80u
kromník, otec p. vínárníka J. Cyr, Vlacba ve vzácném
věku H3let. Pobřeb jeho konati se bude dnes o 3.
bodině na hřbitov Pouchovský.

Komcert spolku na podporu chu
dých studujících středních škol konalse
ve středu odpoledne v zabradě Městské střelnice. Ka
pela c. k. 42. pluku epoluůčinkovala ochotně zdarma
a dostalo se jí za výkony její mnohé pochvaly. Ná
větěva byla vzdor chladnému počasí četná, účastnili
se jí jmenovitě četné dámy zdejší elitní společnost.
Koncert zakončen večerním věnečkem. Výtěžek kou
certu číní 108 zl. a přispějí k výnvsu zajisté též ve
škeří příznivci našeho stademstva, kteří koncert na
Štivíti nemohli.

Sezasm darů složemýchv redakcí
Obmovy ve prospěch sirotků po utopevém
hlídači jezu Antonfnn Novákovi na Splavě
u Vysoké—Opatovic n. L.: I2letých Anen,
šestiletého Aloisie, čtyřleté Julie, dvouletého zurza
čelého Lodvička u maličké Mařenky: (Pokračování)
J. M. vys. dp. Th. dr. Alois Frýdek, kapitalní děkan
8 zl., dp. Fr. Vacek rodák ze Střebše a katecheta
v Novém Bydžově vybral 14 zl., paní Marie Škardová
choť účetního s Brna 1 zl, Š. Z. ze Slutiňan 1 zl.
50 kr., dp. Jos. Smitka, kaplan v Starém Rožmitále
1 zí. 50 kr., Plentová Terezie Kutná Hora 1 zl.,
dp. Paulus Josef, kooperator Kukleny I zl. 50 kr.,
dp. Šrůtek Josef, farář Wildecbůte 5 zl, dp. Frant.
Pospíšil, kaplan Velká Jesenic 1 zl., vdp. Vincenc
Novotný, děkan Dolní Krapá 2 zl, Bachtiková Anna
Cblumec n. Cidlinou 1 zl., Polda D. ze Syrovátky 1
zl., Jana Šremplova1 =)., studojící gymnanijní septimy
2 zl., J. K. H. 60 kr. P, Motbod Nývlt O. P. ze
Schwarzbachu ke cti sv. Antonína va chléb sirotkům
Novákovým 1 al., dp. Jelínek, ducbovní správce v
Králíkách 1 zl., páni hosté v hostinci pana Mušky
(u Jarůrků — jejich jména uveřejníme příště) 9 sl.
= 2 dorů odvedli jsme 20 zlatých vdově, ostatní na
její přání, jeme uložili na úrok. Někteří dárci vyslo
vají přání, aby malý sirotek Lodviček pojištěn byl a
jab. zem. fondu císaře Františka Josefa. Přání tomu
rádi vyhovime a totéž dáti do vínku malečké Muřeu
ce jest rovněž naším přáním. Dobrodinci a sponi
lomyslné dámy přispějí zajisté k témuž účeli. Mrtvola
dealtiletého Vácis Nováka, nalezena byla ve středu
v Labi, tedy 14 dní po katastrofě. Těličko celé rovněž
jako jeho mladšího bratřička Františka ovázlo za ka
bátek v křoví u břehu. Nalezeny jsou a pochovány
již všecky nešťastné oběti katastrofy ze dne 23. května,

Věstník diocésní: VPánu zesnal p.
Ferd. Kopecký, č. koneist, rada b. vikář, děkan na
Veliši, $ 2. června 1899. (narozen 11. dubna 1826. v
Neškaredicích, vysvěcen 25. července 1861.) Vysna

menání: p. Dr. Jan Sonkup, čestný kanovník,kosistorní rada, professor theologie a p. Dr. Fr. Sale,
konsist. rada, professor theologie jmenováni rady biak.
mangelského soada, p. Frant Krčmář,farář v Jamné,
obdržel Exposit. canon. Uatanoven jest: p. Frant.
Melich, kaplan Hořický, sa administratora do Chodo
vic. Upráznéná místa: Chodorice, fara, patron.
Theodor E chmanna, ode dne 1. června, Sádek, fara
nově zřízená, patron. téže obce, pres. lib. collat. od
1. června, Veliš, fars patron. hraběte Ervína Schlicko,
od 5. června b. r.

Duchovní komeert pořádanýv chrudim
ském arciděkanském chrámu Páně ve prospěch jeho
výzdoby hodebním spolkem Slavojem. paedagogiem
dívčím a studojícími středních škol minul>a sobotu
a neděli zasluhuje plnoa měrou pozoruhodného oznání
a snese i uejpbísnější a nejvážnější kritika. Homofonní
smíšený sbor od Čajkovského „Otče náš“ byl řízením
profossora Součka od ohromného sboru zpěváckého,
umístěného po celém presbytáři kostela, zcela přesně
a s nálažitými odstíny přednesen. Dojmem mohutným

ních vynikela Dvořákova oratoria Stabat Mater „Eja
mater“ dirigovaná starostou města Chrudimi p. ali
mešim. Méné církevně spracované Verdiovo „Libera“
pro emíšený sbor, orchestr a solo (sl. Sončkova rpí
vala výborně), řídil opět p. starosta Klimeš. Hnilič
kovy komposice „Zdrávas“ a „Písni“ poskytly dam
skéma sboru čítajícímn 220 o80b příležitost ukózati
vyrovnanost hlasu a hloubkou. Čísla„Písni“ bychom
byli při produkci v kostele pořádané nečekuli. Ve
Dvořákově „Sboru andělů“ z oratoria ev. Ludmila
podala bývalá operní pěvkyně pí doktorová Masilová,
P. starosta Klimeš a varbaník p. Siegl o aolových
partiích výkon zcela bezvadný; sbor andělů předae
sený +. kandidátkami učitelství vyzněl jásavě; ko
nečné mohutné ažordy +kladby působili na četné
obecenstvo dojmem velebným. Pokládám toto číslo za
vejzdařilejší zs všech, jako následající číslo: Bort
njanekého „Hospodi“ ze všech z3 nejeírkevnější, Předce
jen polyfonie, v níž obráží se skladeb nezapomenutel
ného Pulestriny, nejvhodně:ší jest z vícehlaného zpěvu
k úkonům litorgickým. A na polyfonní skladbě může
také nejlépe sbor dokázati vyepělost a nrčitost v ná
stapn; 4 to plnou měroa dokázal sbor p. prof. Sančta.
Program ukončen byl Beethonenovým „Gloria z C dur
měe. Dirigent p. Klimeš, sulisté prof. Souček, pí. Ma
eilová, p. Siegl, orchestr a sbor zpívali precisně. Obli

gátní fag“ zkončena dobře. O arangament celéhooncertu měl největší páči p. starosta Klimeš. Kolem
jeho osoby seskupilo ke tolik zpěváků a hráčů, že ni
musel vyžádati dovolení, aby koncert pořádán mohl
býti v kostele, poaěvadž javičtě divadla bylo by pro
ně nestačilo. Je viděti, že dosud Chrudim je město
„spěvné“. Orel.

Pam Ant. Petrof, torárníkna výrobupian,
harmonií atd. byl právě jmenován c. k. dvorním to
várníkem a dodavatelem pian. Snaživému hradeckému
velko průmyslníku, který vlastní přičinlivostí se vy
šinul ne vynikajícího průmyslníka, srdečněgratulujeme.

Jedaota div. ochotníků sehrálazdavčera
jednoaktovku Ryvínova „Pohoatinska“. Výkony slečny
Nekovaříkovy byly mistrně do detaillů provedené a
hra byla rovuěž jako p. řežiséra Theodora Peřiny ele
gantní, oduševněla. Menší úlohy interpretovaly zaa
menitě paní Paulová a Wůnechová. Obecenstvo velice
rozesmála stadenteká historka na bytě. Náš František
Sroboda to „uměl“. Hra paní Paulové a Wůinechové
byla rázovitá, souhra celkem zdařila.

Výlet českého relmletva na Moravudo
Litovle, Olomouce a Prostějova bnde velkolepý. Úča
stníci výletn vjedou se v pátek večer v Pardubicích
v Měšťanské besedě, kde ee koná přátelský večírek
okolních bospodářských spolků. V sobota o 6 hodině
vyjede vlak z Pardubic a přijedeo půl 10. bod, do
poledne do Červinky; odtad pojedou účastníci v po
vozech do Litovle, kde bude ve dvoraně rolnické zá
ložny snídaně. V Litovli při nastávajících obecních
volbách má česká etrana v III a I sboru zabezpa
čeno vítězství a jelikož jeme získali právě většinu v
pravovárečném pivovaře měšťanském, tedy je možné
vítězetví na celé čáře. Manifestační sjezd českého ral
nictva České věci zejisté jen prospěje. O 11. hodině
prohlédnou výletníci kospodářskoo školu a rolnick
akciový pivovar. O 12. hodině zojede si čásť rolník
do Hančovic, část přes Haunčovicedo sousedních Mezic
a čásť přes starobylé Náklo do přifařené velké obce
Příkaz. Zde vi prohlédnou výletníci mlékárny a 0 2. bo
dině eejdou se všichni k přátelskému obědu v pří
kazské Sokolovně. V Příkazích koná dražstvo výstavu
hovězího a vepřového dobytka. Hosté prohlédnou si
některé statky i výstavu. Mimochodem připomínáme,
če v sousední Velké Senici postaví rolnictvo velkou pa
rostrojní mlékárnu, na kterou je upsáno jiš 33.000 zl.
Ryze hanácká Senice, kde sedláci avými cepy statečně
se ubránili Švédům, stojí sa podívsnou. Ý Přikacích

pořádají místní epolky od 6 do8 a půl hodiny saradní koncert, na to odjede čásť výletníků večer do
Olomouce na nocleh. V neděli 18. června sejdou se
všichní výletníci k enídání v Národním domě v Olo
mouci, pakje prohlídka Pěttingea, Masea, rol. školy
na Hradisku a hanáckého poivvara. O 11, hodině apo
lečný odjezd do Prostějova, kde u nádraží bude spo
lečný oběd. O ©. bodině ve koná valný sjezd rolnictva
ze zemí koruny České, na němž promluví poslanec K.
Adámek, řiditel Ekert a rol. říšský poslanec Roskošný
a dr. Stratil z Opavy. Po sjezdu národní elavnosť

č Zphradě akciového pivovaru, v noci pak odjezd do

Na vídeňském repertolrm hraje se
právě hra ze života: „Thun ee Ssellem nemla-ví“
a „Námluvy pana Chlomeckého" (u Goluchow
ského, Kállaye a Szella.)

"Tržní zprávy.
V Aradol Králové, dne 8. června 1899 1 ul.

peujce sl 6-80 až 7.50, dito u), 5:45 aš 5-80, jrAmora
480 až 450, ovns sl. 3-78 až 300, prosa el. 4:80 aš
5-00 vikve sl. 4-70 aš 600, brachu si. 7-35 až 900,
dočka sl. 1300 aš 16-00, jáhly zl. 9-00 aš 900, krap
8-60 až 21-00, bramborů sl 000 až 110, máku 21 al.,
lněného semene 9-00 al., 100 kg. kitných otrap 5-50al,
1 kg. másla čerstvého 110 rl, 1 kg. sádla vepřového
080 al., 1 kg. tvarohu 0:16 sl., 1 kopa zelí 0:30 >.,
L kopa kepusty 000 sl, 1 bl cibule 6-80 al., 1 kops
drobné zeleniny 0-80 al.. 1 hl. mrkve 1-10 al, 1 kopa
salátu 0-50 až 0-80 sl., 1 kopa okurek 7-50 až 10:00 zl.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středudno 14.června1899, o 2.hod. odpol.
dieoósním spolkovém domě „Adslbertina“, JiHiková tří

da č. 500- I. v Hradci Králové.

Dr.Jam Soukup, | Dr.František Rey!
předseda. jednate!. r

(Zasláno.)

VelectěnémnPánu psnu mtemínu Suehardoví,
řezbáři a sochaři

v Nové Pace.
Nížepsaní vzdávají Vám s nelíčenon vděčností

povinné díky, že jste postavil v bel Dražkovicích
uádherný kříž z hořického kamene, který vzbuzuje
u všech nejen city zbožné ale i všeobecný obdiv svou
mobatností, srým v pravdě uměleckým provedením
Těla Kristova a bolestné Matky Boží, ale i solidnestí
stavby i ceny jebo. Podobnou chválu pronesl při svě
cení téhož av. kříže Jeho B, Milost náš nejdůstoj
nější vrební pastýř Edvard Jan Nep, Protož z hla
bokého přesvědčení svého odporučujeme Vás jako
umělce na slovo vzatého všem, kdož by chtěli po
dobné kříže, sochy neb nábrobné pomníky postavili,

Jan Teplé, * P. Tem. Střebský,
obecní starosta děkan a chradimský

v Dražkovicích. bisk. okresní vikář
v Mikalovicicb.

Zasláno.)

Všem vlasteneckým spolkům a korporacím
v Hradci Králové a okolí.

Jako každoročně pořádajípodepsané místní od
bory Ústřední Matice akolské v Hradci Králové také
letos národní elavnost na Střelnici dne 9. července
t. r. Až do ud byli jeme ve snaze své vydatně pad
porování místními i okolními spolky a mnobými obě
tavými jednotlivci, kteří při slavnosti té spoloúčinkovali.

S nadějí, če bude tak i dále, obracíme ne také

s jeho okolí a žádáme, aby nám dle vil svých přispěly
k rozhojnění programu a přítomností svou také bmot.
nou podpora Matici přinesly.

Místní odbory Ústřední Matice školské
v Hradci Králové, dne 4. čerena 1899.

Bož. Franková, Boh. Ryba, Dr. Ullrich,
t. č, předsedkyně.| t. č. jednatel, t. č. starosta.

MOCÍ ÍÍCÍCÍCÍCÍCÍCÍCÍÍCHE

Máš liferární týben.
Tento týdenvýjde:

Dostál, Z dob tělkých skoušek, seš. 11./18.. —.al. —'08
Holeček,Příruční knížka,seň.6.. . .. .. « sl. —'18
Jirásek, Staré pověsti české, seš. 11... . . . sl —2
May, Po stopě zlého činu, seš 31... . . . . al —16
Pavlík, Domácí lékařství, seš. 11... . . . . sl. —16
Pravda, Povídky seš 51./B2. . . . . + « « al. —15
Puškin,Pikovádáma,seš.6... <... - « al. —16
Skramové, Konstace Ringová, seš. 6./7.. . . . al. —16
Táma,Zčeskýchmlýnů,seš.22... . ... sl -15
Tyl,Sebranéapisy,Beš22. . . -+ « « zl —15
Verne, Děti kap. Granta, seš. 21... . + « « sl. —'19

(s , Děje panování Karla IV., seš. 11... . . sl. —16ch Sv., Sebrané spisy, seš. 21... . . - « sl. —16Herrman,OtecKondelík,seé.9... . . . « al.—'16
Ottova laciná knihovna, seš. 38... . . . + sl. —10
Česká knihovna zábavy s poučení, seš. 69.. . zl. —'l%
Heydnk, Spisy, seš 64.. . . . . . . « . —IŠ

Jirásek,Spisy,II.vr seš.192.... <4 sl.—1Pfleger, romány, seš. 80... ©. -< -+ « sl. - 12Ottůvslovníknaučný,seš.324.... . . - » El.—*36
Targoňév, Spisy, seš. 884... - . . . +- * sl. 12
Marguerite, Dvou lásek spor, teď. 4 . . . „ al. —40
Sborník svět poesio, seš.96. . . . . + « « sl —30
Hugo, Bídnici, seš. 986... © - . < « + - « sl. —15
Světová kuihorna č. 106.-109. (Don GaijoteL 3.) zl. - +30
Arbes, Z víra života . < © + + + + + » al. —60
Prokůpek, Český rolník . - < <- + + « « zl. 120
Výbor českosl. poesie lidové váz.. . . - - sl. —40

Veškeré sde uvedené, jakož 1 jiné kdekoliv oblá
šené spisy mé na skladě a na požádání ochotně ne ukázku.
zasílá staré knihkupectví

B. E. Tolmana,
v Hradci Králové, Vol.nám. č. 26. blíže lokárny.

(Založeno r. 1883.)
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v Vacek,
závod

školkářeký

u Chlumce
proWnabízí pro zima: a. jarní

vysazování stromy ovocné
soké i kraky, sazenice pro

tivé ploty, křoviny ozdobné,
konifery, divoké stromy

pro stromořadí, pláňataatd.Statisíce sazenic v zá

Levné ceny. —| Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma

Skladavýrobanábytku==

©0000 Cenníky zdarma.=
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve svó vlastní dilně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

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

daného

OW pérovky a žiněnky, US
úpony a zéslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

KXAAXXXOOOOXAOOOCKX

K stavební Saisoně,

Lesní inspekce v Týništi n. Orl. klade ai
za Čest oznámiti, že v Jomě na Dřížnách u Vo
jenic vědy v zásobě nalezají se

plotny římsové, chod
nikové,kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

v Týništi n. Orlicí v Častalo
wicích a na Bědovicích.

Jakost a způsobilost pro technickoupo
třebu ploten zjištěna zkouěkami při c. k. te
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. ata
vebních úřadech státních a užívá se materié|n
našeho u drah au slavných okresních a obec
ních zastupitelstev.

Plotny neobvyklého tvaru buďtež u lesní
inepekce neb u správy Jomu v Uhřiňovicích p

astolovice za účelem včasného dodání laskavě
předem objednány.

—
domácnost a živnostníky

9
o

3
Oo

Cestojící ne přijímají na stálý plat 8 na provisi. 8

RARRRRRNNNNIÍIIIA
Gognac pravý, z italského vína, tříletý, 1 litrpo 3 zl.

Cognac; Z Ske ého, šestiletý, 1 litr po

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tetránských jalovčinek, 1 |litr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa 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 pedělaný; neboť « litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys, Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky masýlají Se zdarma a franko.
ORB> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

JOJO IRJKIROILIELI ICN OICXXX
dan Horák, ;momk

3 vRycmnoven, K

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci |

|

nových vzorků pravých vlněných látek
vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

Cenníky ploten hrabých i pravených jakož
i schodů, obrub chodníkovýchna požádánídodáme.

Lesní inspekce v Týništi n, Orl

FRANTIŠEK KNEPR

: | sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

T4ž na splátky bez zvýšení cen!

XX

: = e o

E Chrudimská spořitelna
A příjimá a zúrokuje vklady v každé výši4 4

> : | 0 V Praze Olovinka! počínajenejbližším1.a 16.dnemdotyčnéhoměsíce.
ES , čistě víněná Látka Důchodkovou.daň s úroků platí spořitelnasamaNM . , ze avého beze srážky vkladatelům.
n Václavské náměsti čislo 32. NA v Batuě čezné Zápůjčkyhypoteční,zálohyna cennépapíry,
s ; (eD | | Doporučujílátkututona| | ©skontsměnek,jakož ivšechnyostatní záležitostispa

pěii | doporučujezávodsvůjveledůntojnému duchovenatrn pr fe oblekya taláry v šířce| | dající do působnosti poněžních ústavů vyřizují ae(.Ý a rebízí v nejsolidnějšímprovedení s cenách nejlevnějších ez 140 cm. v době nejkratší za podmínek nejvýhodnějších.
ň X DS ,

o Železný nábytek, La Metr zl. 3 20. Účetpoštovníspořitelnyč. 818.964.Telefonč. 12.
R n) Na úplný oblek 325 cm Vklady koncem roku 1898... . ©. zl. 6,224.018-02
MÉS| | matraceřiněné,8jemnédřevitévlnynebmoř,řasy,matracepérovéI drátěné, (© P || Zápůjčky hypoteční roku 1808.. 4411,428-30
v Přikrývky flanelové, zo srsti velbloudívalchované, 4 Zl. 10:40 Rsservnífond(vlastníjměníepořitelny),©261.328-41
= , DE Vzorektéto látky,ja- v.
2 přikrývky prošívané, MSS| čemehámástonao|| Z výboru chrudimskéspořitelny.
MEA | honoě všech druhů, veškeré potřeby lůžkové, koberce do PLS) | | svrchníky,jen zaručené V CHRUDIMI,dne 1. února 1899,
W, ložnic, jídelen, salonů, voskov, parketové koberce, 0m jakostia A mímýchce:4" a
Lk pravé unglické inolleum, a nahlédnutífraukoznělou.| | JUDr. Jos. Sýkora, Josef Klimeš,
as záclooy krajkové i látkové, slory, draperie, konsole, závěsy "5 Prvníčeskýzasfl. zárod ředitel kanceláře, purkmistr, co předseda.
m dooken, ao) : 6000060000000

PSW)| olegantní židle, křesla, houpací lenošky, klekátka, (8 Ed. Doskočila Uni Annenskésalat.lázněvBělohradě
D3 jakož i všecten nábytek z obýbaného dřeva. v Seen. nicum pošt.,telegraf.ajželexničnístaniceA bajsonatrvá
+> < Podrobnéobráskovécenníky zdarma a franko, 52 — d 8. ažd . Z| Založeny 1885,

BE | Úplnézařízenídobročinných«úetevů Úplnézařízení Křestní listy a protidně,
SA ex uffo -U lázní vystaven i vý

© 40kusů80kr. novývelkýhotelZmKC 25(85: (© nabízí v lázníchnověpřista- um. IschiasACE 59, 99)95)9(G5 2" rneum. .
ARE AG ADYNOSNO B lek. hnihtískérna, TenerogitumceOOoOooooow00000000

jsou jakosti nedostižené bal. 25kr.,
50 kr.

Lomnické suchary
1 kg 80 kr., 1— zl., 120 zl.

Císařské suchary

Diabačovy

české
v —— 1kg150zl.

ZŮKUSKY,Šstoré zékonky,
Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!

1 kg 250 zl.

Velký výběr enkrovimek krabice 1'— zl. až
450 zl. a výše,

Velkývýběrdortů, enkrovinek ku hostinám
a pod.

Poštovní sásilky Akrát denně od 5 sl. počínaje
franko stanice. Zasílá

Karel Dlabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).KKÁŘKÁKAKŘ

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLU,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi králové
(sv.-Janské náměstí č. 77)

* doporučaje ct. obecenstvu svůj hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů se zárakou 1—3 roků za ceny

levnější než všade jinde.

Voškaré zboží jest úředně zkoušeno a značeno,

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kupují « vyměnňují.

P EEEP OPEN

Čechy
R

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božich hrobů

a Monet ch potřeb uměuí elrkerního; též zhotovuje noch,y světců ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu majicí, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír
nějších,

Šubertovo skvostné bo
hatě illustrované dílo

1: svazků se levně prodá,
Bližší sdělí admin, t. I

S úctou veškerou

Antonín Sucharda.
rr Do.rt



Hradec Králové. LADISLAV KNYPL. požádánífranko.ij

se od I. Července.O.
Kostelní

koberce
vázané, celovlněné v nádher
ných, naprosto stálých bar
vách, trvanlivosti téměř ne
obmezené,trůzných vzorů a Ve

likostí vyrábí firma

A, Čerych a synové
továrna na koberce

v Josefově.

Obec král. věnného města Hradce Králové zadá
veřejným ofertním řízením práceřemeslné pro stavba
nového paedagogia a městských jatek v Hradci Král.
a sice práce klempířské, štukatérské, truhlářské zá
mečnické, sklenářeké, natěračské a dodání železných
oken do jatek, oprávněným živnostníkům.

Plány, rozpočty a podmínky na zadání všech
prací vyloženy jsou v úředních hodinách v městské
technické kanceláři k volnému nahlédnntí,

Oferty dle podmínek řádně sepsané baďtež a sice
na každou stavbu zelášť, podány v protokole purk
mistrovského úřadu v Hradci Králové nejdéle do 30.
června 1900 do č. hod, odpol.

Vadium podmínkami předepsané rovněž pro kaž
dou stavbu svlášť ponecháno budiž mimo obálka oferty
a uloženo bude v městském důchodě.

Měst. zastupiteletvu je vyhrazeno zadati jedno
tlivou práci pro obě stavby buď jednoma živnostníko,
aneb pro každou stavbu jinémn oferentu, aniž by bylo
vázáno na ofertu nejnižší.

Zrady král. věnnéhoměstaHradceKrálové,
dne 8. června 1899.

Starosta:
Dr. Ullrich.

menán.

Cenniky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

zdarma.

odborný velkozávod
pro

Mp“ malbu"i

chrámových oken

BRNO.
okna chrámová

kašdého slohu i provedení
ee zarnčením práce nsjmo
dernějším požadavkům vy

borující.

učení
z řádné rodiny

přijme J. Kieslleh,
závod pozlacovačeký pro
chrámové práce a výrobu

rámců v Hradci Kr.
OOOO00000

PT Veledůstojnémaduchovonstva£

Radi
, doporačuji:

K AV Menado-Liberiichuti

5 kl. balíčekpražená | zi. 8-50,

franko obal a franko každou stanici rak.-uher.
říle, vždy úplně čerstvě pražená a zaručené

Zvláště pozorna činím veled. duchovenstvo, že
budu na farní úřad z každé 5 kl. zásilky

chrámu Páně sv. Prokopa ve Vamberku.
Každá zásilka bude od farního úřadu potvrzena.

U velrctěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARÁSEK,
VAMBERK, král. České.

+bbběěbotběěitt
1859. Sinrý závod. 1409

Pneumatické varhany
Antonína Mólzra vedením Synů

v EHoře HMutné.
Dlouholetá zkušenost nabytá v zahraničních zá

vodech umožňuje nám stavěti atroje nejdokonalejší.
Ozev tonů jest precizní, žádné předznění a okamžité
uzavření. Nejrychlejší bra a trilkování i u těžko ozý
vajících se rejetříků, jako u pian s anglickou mecha
nikou. Hmat pružný a lebký, stejný u 1. man. i 3
man. etroje. Poslední stavba pneumatických var

Í han Domažlice, Staňkov v Čechách. Počasí neb vlb
kost kostela bez vlivu na stroj. Nejnovější intonace.

Opravy a stavby všech soustav se přijímají.
O přízeň prosf

Ant Mělzra synové.
Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začsera
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
1ěvněji vytíditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou se již svócené se stvrsením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochral
nými připisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií,relikvlářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelení
tácků na křest, svícnů, paciikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

re-TTa

Založeno1843.m

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově nad Kněžnou
doporučuje

svůj hojně zásobený sklad zlatého a stříbrného
zboží, hodin kývadlových, kapesních v cenách

mírných a se zárukou Té4 na splátky.

WE-První česká "i
spoolelně na americké cottagoová harmonla zaří

zená továrna

Rudolf Pajkr £ spol,
v Hradoi Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonie son
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylooděný důmyslnon konstrukcí
americké soustavy se doporučnje
sám. Daleko levnější než li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidní IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 xl. výše. — Na
eplátky od 4 zlatých. - Záruka
pětileté. — Illustrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

Vyhláška.
Při městeké obci Královéhradecké obsadí se

misto inženýra
na rok provisorně se základním slnžným 1.600 zl.
a 20 proc. příbytečným po uplynutí provigoria a s ná
rokem na tři 10 proc. kvinkvenálky a na výslužné dle
normy pensijní platné pro zemské úředníky.

Ucházeči o místo toto podejtež žádosti své po
depsanému úřadu porkmietrovskému nejdéle do 30.
června t. r. a opatřtež je doklady, že « dobrým pro
spěchem aložili na Českétechnice atátní zkoušky in
ženýreké a státní zkoušky pro oprávněné vivilní.
techniky neb ku provozování atavitelské živnosti pře“
depsané, doklady o své zachovalosti, dosavádním ze
městnání a že nejeou starší 35 let.

Purkmistrovský úřad v Hradci Králové,
7. června 1890,

Starosta:
Dr. Fr. Ullrich.

O
Heřmánkový květ

čerstvý i suchý bez šťopek, kupuje v každém
množství a za ceny nejvyšší

K. HUBÁČEK, lékárník v Hradci Králové,

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod socbařský a řezbářeký.

a dilny na Letné, 0. 612-VIL
Sklad Eliščina třída č. 24.

doporučujenení
Sochy táře, křížové ., že, Aooutetny,zpověší

ensoly, svicny, Iwstry, pulty
dle slohu kostelů“ 265
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Po krisi vyrovnávací.
V minulém situačním článku jsme pravilí dle

dobrých informací z Vídně, že na ten okamšík
jest postavení ministerstva Thunova silnější než li
postavení vlády uherské. Tato marně počítala, že
se baronovi Chlameckému podaří prosaditi z řad
německé oposice nové ministerstvo. Námluvy pana
barona byly marné. Poláci a katoličlí Němci ve
své věrnosti k Čechům ne teď zvyklati nedali a anti
semité uzavřeli pod rukou proti Uhrům raději mír
s hrabětem Thunem. Tento ovšem do posledního
okamžiku nevěděl, jak krise dopadne, Vůči Ubrům
byl oauejvýš upjatým a teprve ve čtvrtek večer
sešel se s Kolomanem Szellem, když hrabě Golu
chowski a baron Kallay odstranili hlavní překážky.
Dohodnutí v otázce rakoasko-uherského vyrovnání
stálo arciťt ještě v posledním okamžiku velmi
mnoho potu a námahy. Když umluvené zásady po
čaly se prováděli ve vyrovnacích předlohách prak
ticky, nastaly nové neshody. V neděli odpoledne
měli rakouští s uberští ministři porada v mini
steratvu vnitra, odpoledne sešli se u brab. Golu
chowského zu přítomnosti ministra Kallayo a ro
kovalí od 2. hod. odpol. do B, večerní. Ale všecka
námaba byla marná, krise hrozila vypuknouti znova.
Když pak ani v pondělí dopoledne v ministerských
poradách nemohlo býti dosaženo dohodnutí, sešla
se korunní rada za předsednietví císařova. Teprve
v té byl kompromis dokonán, jak „Vaterland“
praví, akci koruny rovněž tak spravedlivou jako
na obě strany slušnou a účinnou. Základem kom
promisu jeat prodloužení celního epolku do r. 1907
a bankovního privileje dor. 1910 a tím omezením,
že, bude-li celní spolek r. 1907 obnovev, bankovní
privilej pozbude téhož roku platnosti. Nové sta
novy banky vstoupí bez prodlení v život. V otázce
kvoty a v příčině osvobození uberských papírů
od rakouské rentové daně nestalo prý se žádné
ujednání. V úterý večer jednali pak ministři fi
nancí dr. Kaizl a dr. Lukacs se zástupci rakousko
uherské banky. Sdělili s nimi nové ujednání a
vyzvali je, aby banka ae o něm vyslovila. Ministr
dr. Kaizl prohlásil, že na dřívějším ujednání ne
bylo po stránce věcné nic změněno. Banka má
také nyní odepsati 15 mil. od státního dluhu 80
mil., rakouská vláda splatí jí 30 mil. zl. ve zlatě
na zbytek státního dlubu a podíl obou států na
čistém zisku banky bude týž, jaký byl ujednán
mezi hrab. Badenim a bar. Bánfym.

Tolik víme o úmluvách mezi hr. Thunem
a šlechticem Szellem, co tyto řádky píšeme.

Národní Listy a s nimi též poslanci naši blu
boce si oddechli, když zvěděli, že prozatím krise
takto byla odstraněna. K jásání, jaké z jejich
článků vvzírá, nemáme však naprosto žádné pří
činy. V článku „vleklá krise“ pravili jsme minole,
že otázka jazyková jest pro ministerstvo Thunoro
větším pramenem nárazu neb úrasu, nežli ra
kousko-uherské vyrovnání, při němž prý otázka
výše kvoty neroshodnutou zůstala.

Čtenáři, kteří čtou „Národní Listy“, pama
tají se snad, že tyto vyslovily své podivení nad
tím, že při posledních poradách výkonného výboru
pravice hrabě Than určitě se nevyslovil a že
vůbec otázku pominul mičením nezmíniv se ani
slovem o srušení jazykových nařízení a vydání
zvláštního zákona jazykového na základě $.14.
státních základních zákonů. Hrabě Thun mlčel
z té jednoduché příčiny, poněvadě dobře věděl,
a 8 ním to věděli všichni důvěrníci pravice, še
v krisi vyrovnací by si řešením otázky jazy
kové připravil nepřemožitelné nesnáze. Poláci ne
připostí, aby otázka jazyková řešila se ba halič
ském sněmu bez jejich svolení a proti jejich přáním,
katoličtí Němci by rovněž neradi viděli, aby v ny
nější chvíli museli vystoupiti příkře nepřátelsky
proti přáním oposičních Němců,která nejsou arcié
všady stejná. Poláci i katoličtí Němci chtí prozatím
na přetřes přivésti jen to, co všechny strany pra
vice spojuje a co by říšekou radu mohlo učiniti
schopnou k práci.

Vůdcové mladočeští velmi dobře vědí, že pro
uskutečnění českých požadavků jest teď pramalá
nálada, že Poláci a konservativní Němci nejsou
tak pevní jak se v Národních Listech namlouvá,
A marno jest také lidu namlouvati, že vláda, Po
láci a konservativní Němci neuznali pověstný pro

levně., Insert aj ,
Zhásíepárak e poledne.| Obnovavychásív pdřek V. Ročník.o

gram německé levice za dosti dobrý, aby še o nění
klidně nemohlo jednatí a aby sloužilza aáklad neb
podnět jakéhosi dorozumění. Polský vůdce Jaworski
přizosl se k tomu výslovně. ZMušovati takové
věci české veřejnosti, pranic nám nepomůže. Po
Blanci dr. Kramář, Žáček i Engel mohli to pro
zraditi a u soudních lidí by prozrazení tohoto ta
jemství nikoho nepřekvapilo. My trváme, na tom,
co jsme posledně o Polácích, konservativních Něm
cích a šlechtě pravili. Dr. Engel, jenž poatřehl,
jaké nebezpečí vězí v „novém“ programa německé
obstrukce, bleděl jej v čas paralysovati, a sice
programem jiným, spolčených stran pravice. Ale
nepochodil. Dr. Kathrein mu odpověděl, že toho
není potřebí, Dr. Engel poukazoval psk k tomu,
že bude-li sloažiti pouze program obstrukce za
podklad všeho jednání dalšího, pak že utrpí tím
najisto Čechové, neboť bade na nich žádáno, aby
elevovali z toho mála, co dosud vymohli. Jinak
by prý tomu bylo, kdyby i pravice měla svůj
program. Pak by mohlo býti jednáno o požadav
cích obou těchto programů a tedy i ústupky díti
by se musely z obou strap. Tomu však nechtěli
ani Poláci rozuměti. Padlo docela slovo, že je
v zájmu všech národů, by se Češí s Němci do
rozuměli, a k takovéto dohodě by program pra
vice nepřispěl, naopak by prý ještě spory dosa
vadní zostřil. Dr. Kathrein pak dostal skutečně
prazvláštní nápad, jenž vrcholil ve slovech: nač
pak ještě nový program, „vždyť pravice už ta
kový má!“ Mínil tím společný návrh pravice od
povídající na trůnní řeč. Tam ovšem o českém
státním právu se nemluví a zásady v něm ulo
ženě jsou tak všeobecně psány, že jejich výklad
jest všelijak možný. Hrabě Thun chce modus vi
vendi s Německou oposicí a proto souhlasí 8 Ja
worským, Kathreinem i Ebenhochem.

Dobře píše budějovický „Budivoj“, že Če
chové jsou v pravici jaksi osamocení a že je ne
snadco říci, jak dlouho badou 8 to v dogavádních
poměrech vydržeti. Jisto jeat, že stále se na nich
žádá, aby už ničebo nevymahali, ale ke všermu
jen přikyvovali. Vláda jim níčebož nepovolaje, ani
v maličkostech nejde jim více na ruku. V „uza
vřeném“ území co chvíle jsou Češi bitia trýzněni,
vydání nejhorším útiskům v šance. Když ale naši
poslanci nalébají za nápravu strašlivých téch po
měrů, stále a stále se jim odpovídá: „Ale to jsou
samé lapalie, nestěžujte nám postavení“ — a vše
zůstává při starém.

Neobyčejný úžas pojal každého Čecha nad
odpověďmi, jaké dával místodržitel ve sněmu na
Šem českému poselstvu na jednotlivé interpelace.
Odpovědi ty byly takového rázu, jakobychom byli
proti vládě v nejdivočejší opposici. Říkalo se, že
hr. Coudenhove pudobné výroky činí na svůj vrub,
proti vůli hr. Tbuna. Také dr. Herold veřejně se
vyjádřil, že se Mladočeší o to postarají, aby hr.
Coudenhove dloubo na svém stolci neseděl, poně
vadž mezi ním a českým poselstvím je prohlubeň,
která se nedá vyrovnati. Ale hr. Coudenhove sedí
dosnd pevně a ani ho nenapadá, aby odstoupil.
Z toho je zřejmo, že jebo odpovědi dály 8e za
plného souhlasu rozhodujících krabů vídeňských,
jinak by přece byl již dávno jiným mužem na
hrazen.

Mladočeši vše to vidí — a mlčí. A to jest
už věc velice povážlivá. Ale vidí vše to i lid, vo
ličstvo — to ovšem mičeti nechce a nebude. Lid
není tak „politicky vyškolen“, aby chápal, jaká
„hluboká moudrost“ v tom vězí, aby Činily Bevý
hrůžky na sněmu, ale ve skatečnosti pak nepra
covalo se k jejich provedení.

A dr. Herold opravdu vyhrožoval, ale teď
se tváří, jakoby vše bylo v pořádku a dosaženo
toho již, co a takovým žárem problašoval za nutné,

Zatím ale nestalo 86 nic, leda to, že dočkali
se Mladočeši nových ústrků a že i ty snáší8 bez
příkladnou trpělivostí.

Řekne-li p. dr. Kramář, Grégr neb Stránský
někdy ostřejší slovo, tedy to pranic neznamená a
pranic nepomůže, zrovoa tak ne, jako občasné
řinčení zbraněmi v Národních Listech. Dokud páni
poslsncí neodpoví vládě rozhodnými skutky, tedy
nikdo jejich radikálnímu ujišťování neuvěří.

Když bylo ve vyrovnávací krisi moc zle,
vytáhlo Be opět heslo z listopadu r. 1892, aby se
totiž utvořila národní rada, v které by zastou

peny byly všecky české strany. Teď co 8e poslan
cům a vládnoucí straná trochu ulevilo, opět se o
tom mlčí. Po našem sondu měla by ve smyslu
mladočeském pouze úkol ten, aby „národní rada“
t. j. „všecky strany“ snímaly.a na bedra svá braly
chyby a bříchy nynějších poslanců, a aby vůdci
nespokojenců byli uchlácholení, aby opustili od
spravedlivé a poctivé kritiky nynější vládnoucí
politiky. Dokud mladočeští předáci potírají Staro
Čechy a klerikály, agrárníky a jiná frakce v ná
rodě, dotud nám „národní rada“ « politice pranic
nepomůže. Má-li se českému národu jako celku
pomoci na noby politicky, hospodářsky a kulturně
vůbec, musí vůdčí mužové vyhledávati především
ty momenty, tužby, přání, a požadavky, které
mají všecky hlavní strany českého národa společny.
Mezi Čechy zkrátku musí přestati Štvanice, musí
veškeré naše konání ovládat láska, poctivost a
pravda. Jedině tím Be pomůža národu politicky,
mravně i hmotně a pak ae nebojíme, že by svorný
národ český podlehl v otázce jazykové neb jiné.

===:

Těsto a paráda.
Známkou každého díla Božího jest zákon a

pořádek. V každém sebe menším živém tvoru na
lezáme, obceme-li bo dobře pozorovati, še působí
podle jistého zákona a pořádku. Tak to tedy má
činiti i člověk. K. pořádku, dle něbož má působit
člověk, náleží, aby to, co je v člověku vyšší, pano
valo a to co je nižší, poslouchalo čili podrobeno
bylo. Je-li to naopak, dostaví se zhoubné následky.
V člověku tím nejvyšším jest rozum. To jest ten
panovník, který má apravovati vůli, jako svou
poddanon, a která tedy stojí níže, než rozum. Ale
ještě nižší, než vůle, jest v člověku cit; ten tim
více má podroben býti rozumu.

Ale bývá to zcela jinak a to asi tak, jsko
ve Špatně řízené rodině. Rozmazlená a rozbrečená
dcerka vynutí všecko. Uchvátí i svou matku, 8
obou otrokem je otec. Deerkou je vášnivý cit,
matkou je zlá vůle, a otcem je otročící rozum.

Ale ani rozum není v duši neobmezeným
samovládcem. Jako jemu má 8e podrobovati vůle
a cit, čili to nižší, tak on zase má se podrobo
vati Bobu, jakožto Nejvyššímu. A kde to nenf,
tam zase nastávají zlé následky usi takové jako
jsou v rodině, kde u. př. otec nevěrec a bezbožník
tyranskou vládu vykonává nad manželkou a dětmi
a jim i ve vykonávání náboženství brání.

Tyto dva příklady mějme v paměti a uznáme
lehko, že dle Bohem pro člověka stanoveného
pořádku cit a vůle má býti podrobena rosumu, G
rosum Bohu.

Pořádka tohoto jeme neshledali v duši tobo
člověka, který napsal článek o zločinu rušení ná
boženství v časopise „Hus“ 1899 čís. 6.

Člověk ten stěžuje si na to, že stíháni bý
vají lidé, kteří nevzdají poctu knězi nesoucímu
„pána boha“. ,

V čem 8 tím pánem soublasíme, to jest to,
aby kněz zabýval se raději sebranou myslí ta
jemstvím, jež v rukou má, a nekřičel snad na
toho neb onoho, aby smekl.

Oproti tomu však musíme žádati od atátu,
aby chránil naše náboženské úkony před slovy a
činy bejskovitých „vzdělanců“, surových socialistů
a tvrdých kalvinakých „strejců“, jak jich v naších
horách ještě dosti nalezáme.

A že této věci třeba jest, to právěvěblasný
pisatel výše zmíněného v „Husu“ dokázal. Právě
on dokazuje, že u něho není vše v pořádku Bohem
nám daném; právě v jeho daši panuje vášnivý
cit a zlá vůle, a rozum jim otročí.

Jest to neblahý účinek bojovného nábožen
skóho vychování, jakého 8e D nás evanjelickým
dětem dostává, a které se konfirmací zpečeťuje. —
Vychováním tím se totiž pěstaje v duších dětí
evanjelických konfossní vášeň — slý ciť, který
pak odnímá vládu — rozumu. Nepřeháníme, ne
nbližujeme. Časopis „Hus“ to dokazuje. V zmí
něném článku praví totiž jeho pisatel: My nevě
říme, že se tčsto proměňuje v živého Pána Rrista.

V těchto slovech jest patrno, že rozum zů
stal v poddanství a zlý cit si zasedl na trůn. Pan
pisatel na místo úsudku klidného rozumu, pustil



ne do včel tsk vášně m vtipem, který je
výplynem ollu. katolíkům „při
mastit“, ale kde záatal rozam? Pan pisatel předně
sapomněl, „še katolíci nenosí na oltář těsto. Těsto
je přece syrová, vodou rozdělaná mouka. Táže so
bo, v ktěrém katolickém kostele to viděl? Vý
mluva, že chléb je né těsto, tu nepostačí. Ne
opak! Pam pisatel , že chtál na místo roz
umového důkazu uchvátit vášnivým, zlovolným,
posměšným slovem. A ani drobá část jeho výpo
vědi není správná. Katolická církev neučí, že se
těsto mění v živého Krista Pána, výbrě stala
chleba v podstatu bivého těla Kristova. to, 00
je podstata těles a o to, co je živé tělo Kristovo
a tadiž spojení těla s duší Kristovou a jeho Bož
stvím, nebudemo se zde hádati. Zmatek v duši
vášnivce bychom tím nepřemobli. U nás to jde
v pořádku Stvořitelem člověku předepsaném. U
nás nižší se podrobuje vyššímu. Rozumpodrobuje
se Bohu řkoucímu: Totoť jest tělo mé. A rozum
Bohu podrobený vládne pak zlým citem a zlou
vůlí. Ale a posměvačekého protestanta to je na
opak. Nejprv zlý cit, zlost na katolíky, té otročí
vůle a rozum. A pak musí rozuma otročiti na
konec i sám Bůh, třebas tisíckráte byl řekl:
Tot.£ jest tělo mé. .

Tolik o tom těstě. Pak přijde paráda. Opět
slý — konfirmací zkažený — cit vynutil toto po
aměvačské slovo. Pan pisatel nazývá tak náš prů
vod o „Božím Těle“. Zase se jeví tenprotestaniský
nepořádek v duši jeho. Zaa to u něho jde takto:
Cit, vůle, rozam, Bůb —aproto vytrysklo zduše
a péra jeho toto roubačské slovo. Pan pisatel
zapomněl totiš, že průvod náš o Božím Téle jest,
co se té „parády“ týká, nápodobením onoho sla
vnéhboprůvodu, který prostně věřící duše vystro
jily Kristu, když sedě na oslátku do Jerussléma
vjížděl. I tu bylo užito k oslavě zelených rato
lestí, rouch jako koberců a blasů lidsk oh k ra
dostnému volání: „Hosenna Synu Davidovu“. A
pan pisatel ví, že Be na tuto 'slávu, kteron 80
snad ani on parádou nazvati neodvažuje, zlobili
ti, v nichž nevládl Bohu podřízený rozum, ale
zášť a zloba pýchy jejich. A co Kristos? Koho

pohaněl? Snad ty prostné věřící, kteří mu tu
sláva udělali, a nebo ty s tou záští a zlobou? —
Pan pisatel ví, že Kristas Pán byl na straně těch
prostných, kteří mu tu sláva udělali. A tak už
pan pisatel musí odpustit. Je-limu volno nastraně
záštiplných fariseů, my mu k tomu přejeme dobré
ohutnání. Ale ať se nerozčiloje, když se epokoju
jeme s tím, že podobní jsme těm, kteří právě
proto, še prostně věřili a pokorně Krista dlili,
veřejnou slávu Kristu ustrojili.

Z toho všsho je vle vidět, čeho by se páni
odražovali, kdyby nebylo těch „státních návladních“.
„Husu“ nejméně aloší nářek na pány tyto. Sní-li
ee na nás bázeti surovostmi o těstě a parádě, tak
to ještě tak příliš zle 8 protestanty u nás není.
A obzvláště páni z „Husa“ měli by mlčeti. Právě
oni vědí, kdo, kde, kdy a koho uprosil, aby jisté
rouhačství čili posměch z náboženství našeho ne
bylo soudu předloženo.

Obzvláště za této doby, kdy B prolestan
tismu užívá u nás sase k vlastisrádě a dílo Wol
fovo velebeno jest i „Hasem“ a „Hlasy ze Siona“,
není na čase lidi říši a vlasti nejoddanější poha
zovati blátem helvetekých vtipů. Obzvláště za
doů nynějších mělo by se šetrněji zacházeti s ka
toliky a jejich bohoslužbou u nás. Bohužel, z této
ukázky je vidět, že posud žijeme v záři libera
lismu, za jehož vlády emí fanatický helvet bez
trestu obřad nás posměšně parádou nazývati. Pak
ať se páni nediví, že bledne zář antority vůbec.
Ale proto jsme tyto řádky nenapsali. Neprospělo
by nám z pastorů dělat „mučeníky“. Ale chtěli
jsme zase jednou ukázat na ta toleranci — čili
snášenlivost — českých pastorů.

Vejdělní listy vedou ovšem v tom ohledu
ještě dále svou; ale my pozorujeme, že se náhledy
národa lidu i vzdělanců v tom obledu k lepšímu
jiš mění. Helvetská enášenlivost stává se již vtak
mnohé krajině „těstem, které 80 mění v pastora
na násilí fňukajícího, zatím ale všude katolíky ti
sknoucího“. A vlastenectví pánů těch ukazuje 80
jiš leckde — i třebas v Pardobicích — „parádou,
kterou „dcerka sionská“ zakrývá své staré —
Prusku dosud věrné — srdce“.

Politický přehled.
Hlasy © rakousko-uhoerském vyro

vmámá se velice různí. Pražská jedibaba Bohemie
se vzteká, že se Szelloví nepodařilo poraziti mi
sterstvo Thunovo, které několik měsíců urátel.
Nejednalo prý se o hospodářské vyrovnání mezi
Uhry a Rakouskem, aleo povaleníprotiněmeckého
a protimaďarského vládního systému. Česko-fou
dální šlechta prý zvítězila, Szell nedonutil Thuna
a jeho nástupce, aby ee vrátili k ústavní vládě a
za to prý přijel z rukou Thuna a Kaizla vyrov
nání, které zadává Uhrám naše zájmy hospodář.
ské a povoluje Uhrám rovnoprávnou banku. Ně
mecký farisej volá, že Madaři budou pěti na feu
dály a Čechy chválozpěvy, ale tito že zato roz.
jitří národnostní otázku v Uhrách. Zuřivost, Bo
hemie je zrovna tak směšná jako jest tvrzení její
nepravdivé. Němci by byli povolili Maďarům více,

ačkoli i Tbunovo ministerstvo sjednalo více
rekouským Němcům než Čechům.—Také +
freie Presse« se vztckem kousí, že plány Chu
meckého se nezdařHly, ale soudí mnohem střísli
věji a kouše prozatím hlavně pana dra Kramáře,
který velebil vítězství pravice. Smějo se panu Kra
mářovi, že neslaví vítězství ani pariamentérní vět
šina ani Čechové. s$ 14. srovnává všecky a jde
přes blavy Čechů i Němců; olupuje všecky po
slance, většiny i menšiny věcho skutečného vlivu
ne politiku státu. Obávaný výkonný výbor pra
vice m>h! ještě za Badeniho sem a tam vyvésti
nějakou mrzlavost. Dnes jest odkázán na zdvoři
lost hraběte Tbuna, neboť předseda ministerstva,
který má $ 14 v kapse, ten se málo stará o vět
šinu neb menšinu a vládní exekutiva jest mno
hem silnější nežli exekutivní výbor, Vyrovnání
bylo uzavřeno bez levice, aletéš bos prapiee. Zví
tězil absolutism nad parlamentárním systémem,
uařízení nad zákonem. Tímto vyrovnáním jest
každá strana v životním svém nervu postížena,
Co zmůže proti vládě, která má vždy volbu, par
lamentu se ptáti nebo nikoli? Toto vyrovnání
jesť historickou událostí, nikoli pro ústupky
Uhrám, nikoli pro banku a paritu, ale pro sku
tečnost, že usnesení uberského sněmu v Rakousku
se prohlašují a závaznými činí, že se upouští od
konstitučnísh zásed. Dr. Kramář prý si pospíšil
dáti visitku absolutismu. V Rakousku nebyla moc
říšské rady nikdy velká, dnes je úplně zlomena.
Dle Kramáře prý se zabránilo změně systemu.
Ubohý pen Kramář prý nechápe, že $. 14. je
stejně pro Čecby i pro Němce, Směšnosti většiny
bea říšské rady a exekutivního výboru s $. 14
mobl prý si býti při jasném rozhledu povědom.Co
prý jsvu dnes Poláci, co Češi? Dnes mně, zítra
tobě! Vláda se nemusí báti menšiny, ale nemusí
žebrati také u většiny, S $. 14. dá se prováděti
každá politika a to má býti úspěchem dnešní par
lamentární většiny? Říšská rada se na podzim
opět svolá. Nebude li míti chuť nařízení minister
ská schváliti, bude odročena a v politice $. 14.
bude se pokračovati, až jankovití snad povolí a
schválí, co beztoho na základě samostatného naří
zení v Uhrách se stalo zákonem. Pří tom mohou
se poslanci užitečně zabývati lokálními drahami,
plniti svazky knih svými řečmi a výkřiky poslu
chače na galerii baviti; na chod všeohecné poli
tiky to nebude.míti žádného vlivu, pro nejváž
nější otázky mocnářství zůstane nejříznější de
bata bez účinku. Říšská rada, která musí trpěti,
že rozpočet, daně, vyrovnání, státní smiouvy atd.
dělají se bez ní a Často proti její vůli, říšská rada,
která smí jen schvalovati, ale nesmí ničeho zamí
tati, že říšská rada, jejíž odporjest bez účinku, jest
výstavním kusem ale nikoli nástrojem plodné po
litiky.« Tak asi soudí »N. fr. Presse.« V mnohém
obledu musíme jí dáti za pravdu, ale tenlo stav
zavinili Něn ci, kteří svou obstrukcí učinili parla
mentární jednání a vládnutí nemožným,

Rusímětí poslamel, kteříse opírají pouze
o některé ruské venkovské okresy v Haliči, po
něvadž rněsta a smíšené okresy ovládají Poláci,
nemají ve většinou maloruské Haliči valného po
litického významu. Čásť pravoslavných Rusínů
holduje ruskému panslavismu a opírati se chce
o liberální Němce, ostatní Rusfni rozděleni jsou
v četné strany. Většina ketolických Rusínů chce
smír s Poláky a shodu s pravicí; menšina myslí,
že pravice, v níž mají rozhodující vliv Poláci,
stará se málo o požadavky národa maloruského.
Tato Irakce neví, co má vlastně dělat a kolísá
stále ve svých názorech. Nepatrná čásť Rusínů
přiznává se k zoufalému radikalismu anebo k 40
cialismu. Rozháranosť haličských Rusů objevila
se opětné ve schůze ruských říšských a zemských
poslanců, kterou konali minulý týden ve Vídni
a v níž se radili, kterak se zachovat vůči národně
politickému programu německé lerice. Posl, Bar
winski podával zprávu o politické situaci a o poradě
výkonného výboru pravice, načež shromáždění ru
sínští poslanci učinili usnesení, že shledávají po
třebným, aby ve výkonném výboru pravice byl
program levice projednán a od parlamentní vět
činy a od vlády žádáno splnění národně-politických
požadavků Rusínů baličských a bukovinských.
Posl. Okuniewski a Taniaczkiewicz nesúčastnili
se porady. Tato roztržka mezi rusínskými poslanci
není jediná. Říšsky poslanec dr. Jaroslewicz a
zemský poslanec Nowakowaki vystoupili z radi
kální rusínské strany a prohlásili, že pokládají se
za sociální demokraty. Váhs rusínské delegace na
říšské radě a na sněmu haličském tím ovšem se
nezvětší.

Krise ve Framell. V nešťastnéFrancii,
kde bohatí židé se spojili se socialisty, znemrav
ňují lid a činí úplatným a prodejným ve Francii
všecko, Čest i hodnosti, padlo opět jedno mini
sterstvo, 235 socialistických spolků usneslo se mi
nulý týden vypraviti veškeré avé přivržence na
koňské dostihy na dlouhém pařížském poli (lon
gue champe), aby tam oslavovali manchestrového
liberála, presidenta Emila Loubete,bývalého svého
úhlavního nepřítele. Chtěli prý tím demonstrovati
ve prospěch ohrošené republiky — a proti armádů.
Též naše svobodomyslné »Národní Listy« vidí se
nuceny psáti: »To jest nejzvláštnější a nejne
bezpečnější moment kampuně, která se proti fran
couzské národní armádě vede. ČCizina nerozpo=
znala, jak veliké nebezpečí z allšance bohatých

onerekés hrasl. Řuté slo pčíjdo okamálk,ve
sě přes všachou námahu orvicepůjších sek

tátá svazektěchto svláštních spojenců rostrikae“.
Jafarnacionální didé a koupegi od nich socialisté
měšli ovšem také úmysl čtváti proti aristro=
kracii rodu a ducha, která ponejvíce s nynljší
rozbáraností ve Francii nesouhlasí. Zmínili jeme
sn, že při koňských dostizích v Auteuilu byl pre
sdent. republiky ohozen synem generála holí,
tlerý mu narazil cylindr nahlavě. Sprostý tento
čin, s nímž rozvážný člověk. soublasiti nemůže,
kladen byl ze vinu blavním aristokratickým a
uměleckým klubům v Paříži, které prý chtěly
před veřejností zostuditi prvního hodnostáře re
publiky. To ac jim ovšem nepodařila, neboť čin
útočníka vyvolal protidemonstrace ve prospěch
presidenta, Nedělní demonstrace však presidentovi
republiky sotva prospěly. Přívrženci království,
císeřství[ i umírnéné republiky daly heslo, nesú
častniti se dostihů longuechampských, při nicbž
se braje o největší cenu a následkem toho. se vy
bralo vstupného méné o 317.000 franků a sázky
ne protežované koně obnáícly místo loňských
4+150.000 franků pouze 2,816.000 franků. Vedle
hodnostářů republiky, bohatých židovských ban
kéřů a továrníků nedostavil se elegantní svět a
vynikající cizinct. Dostihy o grand prix se nezda
fily. Nár. Listy píší dle Neue freie Presse: Skans
dalisté auteuilští chtěli tomu tak; damský svět
zastoupen byl skorem jen příznivkynémi +Gil
Blasa« (t. j. lehkými ženštinami. Pozn. red.) a vy
nikající toalety bylo lze snadno spočísti. Pány
situece byli strážci pořádku (rozuměj policisté.
Pozn.) a zástupci poctivé práce . . . (rozuměj so
cislisté! Pozn.) Věwde bylipolicisté, čežníci a 00
jáci postavení. Policistéstáli mesi davy pod tri
dunami, policisté seděli i ma tribunách, policisté
usedlimesidivákymatrávnícíchsatri
Republikánská stráž ioořila silný špalíc od vchodu
do prostory k sedlání koní určené až k loži pre
sidentově. Stráři obsadila taká stupně k této ve
doucí. Pěchota a jízda přichásely a odcháselyve
dlouhých řadách, jako by to byla červencová pře
hlídka vojenská aneb mamevřiště. Vojenské povely

TĚ dámSata válé
Jj rom dragou ubo

valy všecko ostatní; jen stěží bylo lze uvěřiti, že
nalézáme se v prostoře turfu určené pro sedlání
koní. Ještě vojáětější vshled skýtal obras, jenž
se rozvíjel před očima od prostory pro vážení
koní určené až ku protější vnitřní prostoře pro
diváky, ležící ne druhé straně závodiště. Tam ták]

špalír vojáků, jiš tu slálůs puškami při nose a
kteří měli zabrániti, aby lidé, platící jen frank
ostupného, nemohli ansd od prostor trámkových
přes závodiště do prostory pru sezení určené a
aby zde neshlukli se nebezpečné v obrovský dav.
Za špalírem tím tábořilajisda a dělostřeleotvo ;
kolem nich vlnilo se grandiosní množství asi O
15.000 blavách (jiná léta z pravidla kol 100.000
hlav, Pozn. red.) a stálo i několik fucfů vozů a
mail-coachů. Vylíčiv pak veliké socialistické de
monstrace pro Loubeta, jak již obšírně jsme je
vystibli dle oficiosních depeší pařížských v čísle
předešlém, pokračuje týž dopisovatel dreyfusovský
dále doslovně: »Žádný president republiky se ještě
něčeho takového nedožil. Po té utvořil se k ná
vratu Loubeta próvod do Paříže, jak byl s ním
i přijel: průvod městské stráše jel bryskem před
vozem presi jm, maje revolvery nabyté vysoko
v ruce vstýčené, sa ním jeli v přiměřené vzdále
nosti president s družinou svou. O císeři Napo
leonovi IIL se vypravuje, že viděl a slyšel rád,
když lid volal: „ať žije císař — vive * empereur (s
O sehnání takových nadšenců nebyla prý nikdy
nouze, ale vyšší úředníky naplňovalo to zděšením,
že po popularitě toužící Napoleon rád těmto nad
šencům tiskl svou pravici. Tiskl prý ji samým
tajným policistům a nikdy bodrým francouzským
občanům, neboť ti Napoleonovi III. slávu provo
lávati nechtěli. Podobně to bylo v Longuec
chemp, kamž bylo sehnáno mimo vojska tři ti
síce pařížských tejných policistů. Tak dopadaly
tedy ty demonstrace »ve prospéch« presidenta Lou
beta, Komandované vojsko a komandovaný lid;
lehká kavalerie dostavila se dobrovolně. Ačkoli
lepší společnost a monarchisté stranili se dostihů,
přišla přece k pranicím a k demonstracím proti
Loubetovi, při čemž bylo přes 50 odpůrců Lou
betovych zatčeno. Socialisté a Dreyfussovci obvi
ňují vládu, te prý policie vystupovala nepřátelsky
proti přátelům republiky t. j. proti socialistům a
židům. Dnes mají jejich přivrženci většinu ve sně
movně a dávali vládě vinu nejenzs jednání po
licie, ale též jí vyčíteli, že některé Dreyfussovce
vydala soudcům národním t. j. přivržencům pro
tižidovského Drumonda a Dérouléda. Předseda
ministerstva Dupy uznal sice, že nedělní slavnost
byla republikánskou, ale pravil, že při rvačkách
ranění byli policisté, po nichž prý lid házel ka
mením. Ministr neřídil sice potrestati vinníky a
vzdal zároveň úctu policii, která prý dle své po
vinnosti hájila pořádek a bez pořádku že by ne
byla možná žádná vláda. Redikálové a socialisté
pomstili se za to Dupuyovi tím, že přijali denní
pořádek vládě nepříznivý, jenž oeechvaloval, že
vláda policii pochválila. Dupuy a jeho ministerští
druhové odvodili z tohoto hlasování sněmovny,



odstoupili a ponechelimoc Bťastnůjšíte, dle nikoli
p po Loubet a Dreyfussovci nedítvě
Fojí armádě s generálům, generála Rogera a jiné
méně spolehlivé generály ji. odstranili a nyní
chtějí zbaviti úřadu té vojenského velitele Paříž
ského, generála Zurlindena. Vláda odstraní tedy
dobré vojevůdce a nahradí je mladšími svými
přivrženci. U vlády neroshodují tedy vojenské
schopnosti, ale sda-li je kdo Dreyfussovským re
publikénem čili nic. Jednání toto může se zle
vymstiti na vládě i Francii. Soudě dleposledního

hlasování v pen povolá Loubetk vláděradikály. Z Peřížemůžeme býti nyní připraveni
na překvapení v tom i onom směru. Kdyby měli
dnes monarcbisté vynikajícího nápadníka trůnu,
neudržela by se republike ve Francii snad ani
24 hodin. Poincaré a Brisson ji neudrží.

Válka v jižní Afrieef Známo,že An
gličené používali v posledních letech všemožných
úkledů i přepadnutí, aby republiku hollendských
sedláků za řekou Vélem (Treansval) sobě podma
nili a bobatých ložisk diamantových a jiných pří
rodních bohatství se emocnili. Poslední takovéto
lupičské tažení zosnoval sir Cecil Rhodes. Sta
tečnost sedláků t. j. boerů a moudrá rozvaha
jejich presidente Krůgéra zmařila úklady Aagli
čanů. Anglie musila dobrodružné své agenty ja
kožto rušitele mezinárodního práva odsouditi a
zavříti, ale plány jejich nepřestela podporovati.
Když Angličané porazili mahdisty a vytlačili fran
couzskou výpravu Marchandovu z horního poříčí
Nilu, vystoupil Cecil Rhodes se smělým plánem,
aby jihoafrické Kapsko přes Transval a německou
východní Afriku bylo obrovskou železniční tratí
spojeno přímo s Egyptem a se středomořským
přístavem Alexandril. Smělý Cecil Rbodss získal
pro avůj smělý plán císaře Vilérna, který Rbodese
nápadně vyznamenal, ačkoli před tím sympatiso
val s Krůgerem a jihoafrickými hollandskými se
dláky. Jsouc srozuměna s Německem a vystrčivší
z východní Afriky Francii, nemusí se kramářská
Anglie báti nikoho. Aby zničila vliv boerů ve
vlastní jejich zemi, žádal všeobecné volební právo
v republice (ransválské i pro Cizince (uislinder).
Krůger a boerové věděli, že tímto volebnímřá
dem, který poskytoval všechny výhody městům
oproti německým sedlákům, mají býti svobodní
boerové přeblasování, o politické svobody a sa
mostatnost připraveni. Boerský volksrád zamít)
proto požadavky Aagličů a president Krůger
z téhož důvodu nepřistoupil na ošemetné »pro
středkující« návrhy kapského guvernéra Milnera.
Krůger po dvě nastávající leta nechtěl připustit
žádné změny volebního práva a po dvou fetech
měla v Transválu nabýti volebního práva jen ne
patrná část cizinců, totiž ti, kteří v Kapsku již
11 roků bydlí. Krůger dále chtěl, aby spory boerů

Angličané však nechtějí pletení se evropských
států do jihoafrických záležitostí naprosto trpěti,
neuznávají vůbec práva boerů jakožto samostat
ného státu a oepřipustili zástupce boerů ani ku
kongresu míru, který právě zasedá V Hagu. Před
seda anglického ministerstva Salisbury a guvernér
Milner byli by snad ještě pro další jednání, alc
bojovný koloniální ministr Chamberlain prohla
šuje návrby Krůgera za naprosto nedostatečné a
podmanitel Sudanu, Kitchener paša, který právě ob
držel národní dar 360.000 zl. (30 000 liber) usta
noveo byl za vůdce anglické jihoafrické výpravy
proti boerům. Dne 9. června dostaly anglické
posádky v Gibraltaru, na Maltě, v Egyptěa v In
dii rozkaz, aby s děly a náboji vyslali do Natalu
a zálivu delegojského válečný sbor 40.000 mužů.
Boerové mohou postaviti proti Angličanům do
boje 40 až 50 tisíc mužů, hlavně jezdců, stateč
ných sice, ale ve vojenském výcviku deleko za
Aoglickým vojskem stojících, Slabších boerů ne

tedy nová krvavá válka, jejíž dosah nelze dosud
vystihoouti.

Drobnáobrana.
Národním a jiným lístům k oší

vení jejich širokého svědomí. Pravda—
obzvláště oproti klerikálům —není šafrán, a pruto
ji taky ty rozličné Vejdělní a židovsko-helvetaké
listy| na vážky šafránové nekladou. V Hradci Kr.
je ve výborné paměti, jak nestydatě lhaly N. L.
o průvodu před ujezdem, jak zpravodaje jejich
navědčili, že průvod ani neviděl, a že lháti musí
ve prospěch svých pánů. A tak očinily letos ve
zprávěo průvodu při příchodup. biekupakrálo
véhradeckého do Pardubic. Z tisíců lidí e z pánů
konservativní část obecního zastupitelstva tvoří
cích, udělaly Vejdělní listy několik žen, a z ne
nvitání čtyř rádních a belv. purkmistra urobily
správu: Pardobice nevítají. „Ve pros strany
se musí lháti.“ Hanba Vaše, pánové, je tím větší,
že jeden Váš stranník ze vzdělanců po příchodu
biskupové helvetům jemu děkujícím řekl: Já
bych plakal, já 80 stydím! To jsou ty Vaše
vavříny z Pardubic. Vejdělní a židovsko-helvetské
listy zaznamenávají vády jen neuvítání, uvítání
samičují. Nebude tudíž škoditi, povíme-li jim, jak
tím čtenátetvo své klamou. Far s děkanstvími
bylo letos visitováno dvaačtyřicet. Obecní zastu

přtelstvo nebo představenstvo farního místa ne

přbo úředně z měst: V Pardubicích v Přelouči.ašicích, Sesemicích, s vesnic jedině ve Vlesta
rech a Moravanech. — Ale rPardubicích, v Přelouči,
Dašicích, Sezemiclob nesmí se mlavití o „nenví
tání“ úplném. Nenít totiž farností jen rad
nice, kdež bohužel velmi často někdy Spatných
neb báslivých katolíků zasedá, V Pardubicích,
jak praveno, konservativní část zastupitelatra se
dostavila a tisíce lidí s ní — a pak N.L. zspo
mněly, že p. děkan za úřední vítání předem po
děkoval. Projev neúřední má tedy tím více ceny.
V Přeloači vítali zástapcovéa starostové
obcí a 8 nimí tisíce lidí, až se páni podivili.
V Dašicích uvítal venkov ústy p. starosty ko
štěnického, V Sezemicích uvítali poútěka bra
tra sokola, jenž měl dělat půlmistra, venkovské
obce ústy známého pokročilého po starosty. Tam
vůbec bral bratr sokol s farářem jidášskou bru,
takže páni rádní byli zmatení, a jen někde opo
dal zůstali.Alev kostele i u stolu byli. Tak,
páni, neklamte lid, a řekněte: Prohrali jsme
a spíše jeme svým bouchánímkatolíky probudili.—
Zůstávají Všestary a Moravany. O místních po
měrech tamních nebudeme mlaviti. i kdyby si páni
tyto dvě obce za své počítali Mýlili by se, kdyby
mysleli, že tam jsou ve většině. Plné kostely i
tam ukazojí, kdo jest ve většině; 4 bylo to ve
Všestarech výslovně řečeno asi těmito slovy: Hůře
by bylo, kdyby při příjezdu bylo venku stálo ně
kolik starostů —-a kostel byl prázdný. Pro věčnou
paměť bodiž zde ze záslužného působení Vejděl
ních a židovsko liberálních listů o Moravanech
taxnamenáno. Tam — prý náhodou — vyjel do
ulice, kudy biskup přijížděl,vůz s hnojem. Ne
beřeme to vážně. Přišel totiž po slavnosti do fary
pan rádaí, bývalý prý úředník z cukrovaru, s
obecní pečetí chtěje ji na protokol vtisknouti, a
vymlouval se: My jsme tu jako bez hlavy.
Ovšem, kde jsou bez hlavy, tam zapomenou čele
dínovi říci, aby s tím hnojem trochu počkal. —
Krásně se to v tédrahé vlasti naší muchlá. Světlo
vejdělnich, strach rozličných pulmistrů a rádních,
obce bez hlavy, hnůj proti biskupovi. Scházela
Jen ještě němkyně a nekatolička Grégrová,
aby po biskupovi byla ona přijela tam, kde „ne

vvítali“, abynaší maloméstětí a vesničtí husité
ji — jako největší vlastenku a buditelku národa
— nejen uvítat běželi, ale i na místo koní, „lan
daner“ její táhli. To by byl jistě vlastenecký čin|

Drobné zprávy.
eh manévrů, jež letosv prvních

dnech měsíce zaří konají se v krajině u Zákup-a
České Lípy, sáčastní se všechno vojsko, v Čecbách
ležící, jež sesíleno bude jízdou z jiných zemí. A sice
sáčastní se manévrů: 8. (pražský) ebor « dvěma di
visemi pěchoty a jednou divisí zeměbraneckou a 9.
(josofovský) abor, rovněž a třemi divisemi. Pěchota
bude čítati 67 praporů řadového a 26 zeměbraneckého
vojska. Mimo jízda v Čechách ležící (tří dragonnské
plnky a jeden pluk zeměbraneckých hulánů) povolán
bude k manóvrům ještě jízdecký plak 2. sboru, jenž
do Haliče bude přeložen. Dělostřelectvo čítá B pluků
se 128 děly. Mimo to budou při manévrech v čin
nosti oddělení telefonické, telegrafická a vzdacho

plavecká.
Na stavbu kostela v Praskuu Nor. Byd

žova daroval Jeho Milost nejdp. opat broumovaký Dr.
Brůno Čtvrtečka 116 El., sačež spolek „Bohumil“
vadává nejactivější díky.

Dar. J. 0. hrabě Jan « Harrachů daroval
k žádowi farního úřadu v Babících u Nechaniv mc
butný dubový strom na missionární kříž, jenž o le
tolní renovací na počátku měsíce září má býti po
staven na dolerí návsí Babická.

Dary ma „Adalbertimama“. Anonymas
50 ul., vdp. Dr. Josef Mrštík 8 zl., vdp. Jan Macháček,
farář v. v. 20 sl., vdp. Fr. Travníček, farář v Bra
nišově 4 sl., vdp. Jos. Malich, farář v Klakách 3 sl.,
dp. VI. Žid, kaplan v Žehušicích 3 sl. Zaplať Bůh“

Sňatek. Slečna Hedrika Schopfova, dcera p.
lékárníka se Žamberka, slavila v pondělí evoji svatbu
s p. vrch. gěometrem = Rychnova, Josefem Leipertem.
—-Atefma- Pavlina Novotná, dcera řídícího učitele
s Jeřic a panJosef Melzer, městský stavitel v Hradci
Králové, slavili sňatek avůj 13. června ve Vel. Jeřicích
a Hořic. Mnogaje ljetal

Spolek ma podporu chudých stadu
cích i obehodní školy v HradciKrá.
ové odkládá koncert s důležitých příčin na středa

21. června neb na 5, července (v případu nepříznivého
4

Ústní maturitní zkoašky v Hradel
Králové započnou: na ústavě pro vzděláníučitelů
dne 19. června, na realných školách dne 20. června a
na gymnasiu dne 3. července. Na učitelském ústavu
je 88. řádných maturantů a 19. externistů a exter
nistek; ne realce je 83 maturantů a ne gymnasia 25
řádných a jeden externista.

Předsedou družstva pro upravemí
Labe svolen ne místo p. Štěpána Six'y z Velimi
etarosta král. věnného města Hradce Králové, pan
JUDr. František Ulrich. Drušetvo konalo v pondělí
echůzi v Kolíně.

martí. Dne 9. června uložena k věčnému od
počioka na posvátném břbitovním vadě Dřítečském
tělesná schránka zvěčněléhonadějného bohoslovce krá
lovéhradeckého semináře, ctih. p. Frant, Flégra. Po

břba krom četných přátel a ctitelů zesnulého zúžnsl
nil se i strýc téhoď, dp. P. Václav Trojan, kepřna vo

Vídni, jaa tak dálnoa osstu podnikl,by doprovodilsvého drahého synovce k poslednímu odpočinku —
na hřbitov. Z důvodu toho, de právě odbývaly 00 v 0
mináři hradeckém dachovní ovičení spojené s pobe
ností k Božskéma Srdci Páně, nebylo možno boho
slovcům na pobřba svého kollegy účast bráti. Pohřbu
z nevšední ochoty zúčastnil se v zastoupení semináře
vldp. Th. Dr. Jan Hejšl, vicerektor bisk. semináže
v HradciKrálové, jená tlumočil apřímnou soustrast
sarmonceným rodičům jménem celého ústavu. Žal, že
kvítek sotva vypučevší, tak záby slomen k zemi upadá!
Jako vadnoucí květ,jenž po nějaký čas větrem štván
sapadá v ta místa, kde vypučel, aby tamtéž setlel,
tuk i on odešel do rodiště svého, by chřadnoucí tělo
klidně epočinouti mohlo v chladnémklíně milené půdy
rodaé. ry zhoubné, zákeřné nemoci hlodal delší
dobu zdraví jeho, aš konečně neúprosná choroba sklá
tila jej v předěssný hrob, vyrvavší jej z náručí mile
ných rodičů, kteří na každičkém dechu jeho Ipělí
s vážnou obsvou patříce příštím dnům vstříc. Anděl
amrti rozoatřel avá křídla nad ubohým trpitelem a za
nesl jej v dálný, nedozírný kraj. Co tu nadějí, ješ
těžkým bolem sklíčení rodiče ve svého syna ekládali,
co tu tažeb a přání, shroutilo se v rov! Zésnulý bo
hoslovec těšil se veliké oblibě a lásce jak u svých
představených tak i kollegů, jiš měli příležitost po
znati ryzí charakter jeho, jakož i vroucí jeho touhu
státi se jednou sluhou na vinici Páně. Se zbožnon
modlitbou na rtech- odešel do sadů věčného jarsl
Ruka jeho již echladla, erdce jeho dobilo, ale tolik
jisto jest, že avatý ten zápal a nadšení srdce jeho
žíti bude ještě dlouho v milé apomínce četných jeho
přátel. Ty slzy, jež kanon nad tak záhy zbaslým ži
votem, jsou výmlavným svědectvím lásky a sympatií,
jakých zesnulý požíval. To četné účastenství při po

nepoň částečnou útěchou v dobách pro něnejtrad
nějších. Kéž duch Tvůj, drahý trpiteli, dlí stále mezi
námi a záhy skosený život Tvůj kéš vzorem nám!
Jako na rozloučenou poslední „s Bohem“ voláme za
Tebou v ten život sáhrobní slovy báaníkovými:

„Dřímej sladce v země lůnu,
dřímej sobě krásný sen,
tam n Ježíšova trůnu
kéž nám vzejde věčný denl“

Záložna v Hradci Králové udíleti
bude jako každoročně přynoucí úrok 50 l.
ze uvé nadace, na který nárok mají schaodlí členové
a k práci ueschopní; žádosti podány buďtež nejdéle
do 30. června 1899.

Slavnost Puškimova v Petrohradě
měla velkolepý průběh. Súčastnili se jí všichni Slo
vané, zejména též poznaňětí, krakovětí, Ivovští, ver
šavětí i petrohradětí Poláci, kteří veleoili největšího
rnského básníkaAlexandra Sergějeviče Puškina jako
idealního obhájce svobody, který idealisoval « nejlépe
vystihl raské srdce a duše. Z Čechů se účastnili slav
nosti mimo zástupce žurnalistiky řiditel národního
divadla Šubrt, dr. Csrný a jako zástapcs Máje a Sva
toboru Jaroslav Kvapil. Tento přinesl hold Faškinovi
z péra Jaroslava Vrchlického:

Jak do zamlklé stepi třesk by mocný hrom,
Tvůj zazněl zpěv, ký život jásal v zvaku tom!
Co krásy, vášně síly! Však v tom Trůj genius,
še řekne-li se Puškin, slyšíme echer: Řael

Při slavnostním obědě za bouřlivého ohlasu čten
pozdrav dra. Fr. L. Riegra, v němž pravil, 4e všichni

echové elaví neméně upřímně stoleté narozeniny
svého společného genia Puškina jako Rosové. S nad
šeným potleskem potkala se zvláštěpočáteční pozdravná
slova českého patriarchy a spolukřísitele dra. Riegra,
jimiž věštil Slovanstvu velikou budonenost pravě, že
Román stárne, Germán kvete silou muže a Slovan jest
ještě jinoch. Však tací velcí geniové jako Puškin
svědčí, že Sloran jest povolán k veliké budoucnosti.
Německé listy velice mrzí, že vedle carské bymny byla
hrána třikrát též česká národní hymna: Kde domov
můj. Při obědě čteny dále z telegramů českých depeše
Jos. Hlávky jmenem České akademie, dra. J. Pala
ckého z Vinobradů, starosty vinohradského Jos. Víška,
Svatobora, redakce „Osvěty“, Svatopluka ha zs
redakci „Květů“, redakce „Světozora“, P. Wwurma
z Olomouce, dra. Herolda, pí. Nápratkové, Fuškinem
nadšených českých žen a dívek z Prahy 4 Adolfa
Heydaka ze Strakonic. Všechny tyto pozdravy přijaty
s hlučným potleskem. Depatace francouzeká, haličsko
rnská a česká vzdala hold před sochou Puškina;
pražský „Rueskij kružok“ věnoval stříbrnou větev,
spolek českých žurnalistův poslal adrowu. Dr. Kukula
vzdal hold památce Puškinově jménem pražského
„Hlaholn“. Česká hymna provedena byla zde zaelav
nosti pněkinské poprvé v nové instrugenteci Glasu
nova. Odjíždějíce Čechové natrojili v Petro-pavlovském
soborn panichido, Na hrob Alexandra III. položili
věňec s nápisem: „Velikému Slovanu, caru Mírotvorci“.
Paškinské slavnosti byly ukončeny 1%.června velko

lepým rautem v sálech městské municipality, jehošzúčastnilo se na 1100 vynikajících osobností. Byl velmi
skvělý. Slavnost Puškinova sblížila tedy opětSlo
vanstvo. Politických výsledků ovšem tato slavnost
míti nebude.

Český hovor důstojníkům v Jese
fově zakázám. V Josefově avolsl podmaršálek
Siebert velitele vojenské posádky a oznámil jim, aby
podřízeným důstojníkům a vojenským úředníkům ozná
mili, že dopouštějí se velké nepřístojnosti, když byť
i mimo službu, pěstují hovor v českém jazyku. lo
stalo se 31. května 1890. České milliony na vojsko
jsou vítány, ale český hovor jest prý sdatnosti armády
na újmu. Zajímavo jest, že polští důstojníci, maďarští
a chorvatští zcela volně mezi sebou svým jasykem
hovoří a nikdo jim to nezakazuje. Podmaršálek Siebert
jest původem z Pruska. Doufáme, že nově jmenovaný
sborový velitel v Josefově, polní ebrojmistr Klobus
přehmatpodmaršálka Sieberta odčiní; očekávámetotím

více, poněvadžzeť bývalého českého ministra krejenachoval se k české národnosti v Brně, v Praze a v Krá

lové Hradc: vědy slušně. — České hlášení slorem „zdě“,
stalo se osudným českému učiteli v Čiháni. Vojenský
moud jej odeondil na tři měsíce do vězení a české



amské čkolaí rada jej onspondovale s úfadu. Rodina
ejtastného učitele jest v největší bídě. Vůdčíposlanci
ko všem těmto sjevům český lid rozčilojícím opatrně
— mlší. Mičí téš při odatrkování češtiny v četných
jiných úřadech. A pak má český lid věřiti nedávnéma

úvodníku Národních Listů pOrojirke $ kovéhosdBenadmbýmiposlanci samíjnaia!" © Upravdu Klub to
ponechal k roshodnatí, aš po schůzí výkonného výbora
pravice a tam 60 o tom — nejednalo a vláda svůj
jezykový zákon teké ještě nikomu k odhlasování —
nepředlošila. Nač to stálé balamucení českého lidu ?

O meslušnosti Ulerikálaího tiska
mluví — s odpuštěním — „sárodaí
Listy“. Píší: „Fřed rokemkrálovéhradecká „Obnova“
uveřejnila nejapný (!1!) kolikrát (777) jiš vyvrácený

(111)klep ně če v rodině našeho zrěčnělého chefa,pens dra Julia Grégra mlaví se německy. Tehdáš byl
tný orgán králobradeckého biskupa donucemnre

jhovati oprava, ve ktoróž pí. Růžena Grégrová kon
etatovala pravdu (!!!) všeobecné mámou (111), Že 16
svým menželem jen česky (11!) mlavile a že u její Šosti
dítek žádné neumí (777) a tedy nemluví. Na
nějaký čas utachly klepy tohoto drahu, ale pomlovač.
nosl klorikálního tisku neumlkla.“ — Na to polemivají
s „Katolickými Listy“. — „Obnova“ ví, še rodina p.
Grégra obývá nádherný letohrad p. dr. Julia Grégra
u Libšic a zámka Miskovice u Soběslavi vůbec
nezná. Že by tam paní R. Grégrová byla bývala by
dlile, neb s někým tam německy mluvila, ani neví,
ani netvrdí. Co ne týče zprávy „Tábora“, že „Čech“
před lety přinesl správo, že dr. Grégr kdesi na ná
draží si poroučel „waisemCaffes“ a psk že to bylo od
něho dementosáno, tedy dle pravdy konstatujeme, že
p. dr. (Edvard) Grégr vo Velkém Óseku nevypil a ne
poručil si „weisen Čaffee“— to, netordil“ — ale
milerádi potvraujeme, še v této affaiře přinesly „Ná
rodní Listy" od učho podepsané „zasláno“, v němě
pan dr. EdvardGrégr slavně tačnými velkými literamí
prohlašoval:

Není pravda, že jsem vypil
černou krávu.

„To „Čech“ ovšem také netordil.a tak nemošný vý
Žon ani od mnohomluvného a mnmohosibnéhopana dra.
Edvorda Grigra také šádati nemohla neaměl.Famosnímu
tomuto prohlášení v „Národních Listech“ smáli se po
eho přečtení v sněmovně s plného srdce a upřímného
četní poslanci — bez rozdílu stran a pan dr. Edvard
Grégr také. „Odmova“,která jinsk dojmébravičky t. j.
četné tisíce vynášející synekary panu doktorovi přeje,
dotýká se těchto věcí jen tak mimochodem a vrací
se raději k „mravnímu roshorlení“ „Národních Listů“
nad „nesludností klerikálního tisku“ a K „opravě“ paní
Růženy Grégrová, kterou opět „N. L.“ ohřívají. Kdyby
Národní Listy dovedlypeátí slušné, poctieďa pravdivě,
byly by musely se svými čtenáři eděliti, že „Obnova“
v čísle 14. ze dne 8, dubna 1898 k opravě pí. Růženy
Grégrové a p. P. Grégra, kter* dle sásadního výkladu

ření mora, přidalav článku „Dvě opsnvy“ tantoů idala v ra nto
dodat „TO OBrov?

V neděli byly nám zaslány s redakce Národních
Listů dvě opravy; první, podepsána vd majitelky téhož
časopisu, paní Ráš. Grégrové, druhá psané od nej
staršího syna zvěčuélého pana dra. Julia Grégra —
pana redaktora Prokopa Grégra. Jen s nechutí
odrážíme osobní útoky Nár.Listů na nejd. biskupa
královéhradeckého a české katolické kněžstvo, a proto

opravy paní Růženy Grégrové, tedy se nedotýkáme
ky, že z její šestí dítek ani jediné německy

neumí a tedy nemluví, Snadéne nyní česky naučily;
slyšeli jeme všsk před lety, že v rodině panadr. J.
Grégra mlurí německy. Tvrdily to tóž ČeskéPolitika,
Pokrok, Hlas Národa a colá 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. Julius
Grégr Reichsrathsabgeordneter“. Že se to stalo v Hirš
perkách pod Plůckonsteinem, udává výslovně. Dále
upozorňujeme pí. Grégrovou na Českou Politika £ r.
1884 a podotýkáme, če co se praví v Polabských No.
vinách, nikdy ani od pana dr. Jal, Grégra ani od pí.

Růz. Grégrové vyvráceno a opraveno nebylo. Citovali
jsme bona fide a nás proto oprava paní Růženy Gré
grové skutečně překvapuje.

eho v opravě její postrádáme, jeat ujištění, že

bynjní byla rozhodnou Češkou a že v boji zasvaté práva českého národa nikdy více nepři
pustí dosloupců „Nár. Listů“ tučně placené ně
meckéa židovské inseráty. Kdo nejdůstojnějšího

pana biskupa královéhradeckého nechává bezdůvodně
vinit z nev aboneotví 8 z němčení, musí býti přecesám lepším vlastencem. To je přece přirozené. Pak-li
není ani Čechem smýšlením a jednáním, pak jest zby
tečno a nemístno poučovat jiné o českém vlastenectví.
Teď ale k opravě.

„V článku Gebriider Grégr 4 Comp, které
uveřejnily v č. 184 ze dne 20. listopadu 1891 kolín

ské „Polabské Noviny“, ježredizoval nedávno zvěč.nělý redaktor Václ. Durych, poukázáno bylo na eu
rové útoky „Nár. Listů“ na moravské a slezské české

oslance po echůzi jejich v Moravské Ostravě, „Nár,

Ne soptice vztekem, vytkly tehdy poslancidr. Fanderlikovi, de jeho bratr mluvil v Liborciněmecky.
Mor. Orlice a Našinec, poukásavše na německý původ
bratří Grégrů a na okolnost, že daleko lépe ovládají

němčinu neš češtinu, | též dr. Jal. Grégrovi, že
pojal svou žurnalistickou dráhuv pražském „Tagesote aus Bůhmen“, orgánu to zuřivého německého
dida Davida Kuha, jehož aynáček dosud prská v praš
akó „Montagerevne“ ty nejjedovatější sliny na český

národ. „Polabské Noviny“ na konci citovaného článku
připomenuvše tyto věci, dodaly:

takovémuprostředkubojeuteklae dr. Jul.
smáhoamutak háj 4 je

jmostí

K
Grágr, j Májil s soukromých a ro

dlamýchpomrá, kdyl r. 1684 „Česká Politika“ sdďila
veře o okr še de „Ákad. čtenář. u“égrové slyšela od jeho paní slova: „Aber Julius,

M kone mít dem Jungen mícht feriig werden!“ Ke sním
dálosti ová rodiny přismalse ostatně Julius Grégr mopřímo
sám, jak snáskdujícího vysvítá: Na podsím roku 1989

satal dr. Riegerpříteli svémupenu J. Kramářímajitelé

Smkekárný ©Olomoucíkat, ©nómědotýkal se 147výtě
S o a net ekar Blogor

Fak Nár ZS kody Seomné ale Drámídeleslova» “ doslovné, a práví o slova
Fymačkaly;pokrm namělvelký Nasi dr. Jul. Grégr

to: oábaby)oby naod měžoní ní mohl jakodr. Bisgen
I sŤ

rodilými —
Redaktoři „Národních Listů“ ou se v císařské

universitní knihovně, kde „Polabské Noviny“ č. 184
se dne 39. listopadu 1891 se nalézají, — přesvědčit,
že uvádíme citát dorlovně,

Natutál vd: naráši též „Jas“ © článku „Rodelce
dvořího přesvědčení“ © čísle 10 (sbrama 160) se dna č.
kvétna 1897. Pášet doslovně:

5) Liskretnost © „N. Lóstech“.

de.©Z vněojSnPNE„ J. Grigr s opatrnosti předn
enárodiny dal desrelce veě osdle ndmekiko. rodimmého
jména1 křestníjménoněmecké,aby, jaksám « symal,
nemála nesnásí sjménem českým“Pomat jesa dr. J. Grégr,
Jak roshorlemdodpovídal staročeskýmlistům,byl se dotkly
jeho německé paní a némecké domácnosti

roce dív sám se nevkrádá doprggíhoval, co měly k obědu. Aspoň klepyshospod jit

Uirokysbírá a vdurnále svémčeské etahponcís pomámkamí,'„jak se nám spolehlivé sděluje.
Ja tim tak jist, itek „Ndrodních Listů“ dalo by
s0 přilů 6 nasbírali téch apolehlévých sdělení“ vjeho

G
tládá

redakce (33. dubna v lokální čásí takto: „Úkasem nej
knusnějším ve společnosti naší šel še dosti shuna 00 vý
skylujícím, jest přenášení politickéhomepřátelsíví v dieot
a poměry soukromá. Nemůše být micprotivnějšího, člověka
humanního mic tok urasiti nemůle,neš vidí lí pronásle
dovatí politického odpůrce sa zjevným účelem,
medaničílé hmotnou jehoexistenci jedině z té
10 jiného náhledu neš pronásledovatel ÚI
nejošklivější mděslí musel p. Erein Špindler.“

O tomto dodatku „Obnovy“, který byl uve
řejněn v témše čísle co „oprava“ paní Růženy Úré
grové, neodvášily se Národná Iásty sminiti sa svým čte:
márům ani slovičkem a paní Růlena Grágrová, kterou
následkem mejapnosti a nemotorností redakce Národních
Listů jeme naceni opět do polemiky zatáhnouti, měčsla
téš — a věděla proč. Tolik na obhójení pravdy a Obnovy.

Ve prospěch sirotků Novákových a
jejich ovdovělé matky, již po smrtišivítele
rodiny a dvou milovaných uítek, které nalezly smré
při lovení ryb vo vlnách polabských, uspořádá ke
mitét dobročinného občanstva v Opato
vlcích mad Labem v neděli dne 18. června
1899 veliký koncert v sahradě pant Šimonové o
Opatovicích, pří němě účinkovati bude zároveň od
bor divadelního ochotnictva. Začátek koncertu je o
2. hodině odpolední. Vatupné do koncertu: osob 20
kr. rodina 60 kr. Program: 1. Koncertní čislo hudby,
2. „Následky prvního manželství“, fraška v jednom
jednání. 3. Solový výstap. 4. Kaplet. 5. Solový výstup.
6. „Švec milionář“, fraška v jednom jednání, 7. 80
lový výstup. 8, Kaplet. 9. Solový výstap. Mezi jedno
tlivými čísly koncertuje hudba. Konlení kuželek o
ceny, lovení na suchu, pošta, buffot, střílení do terče.
Dámy budou P. T. hosty obslahovati © národních
krojích. Pávy výletníky z Pardablc, « Hradce Krá
lové, z Kuklen a okolních obcí upozorňujeme na tento
koncert. Do Opatovic json krásné procházky po lu
činách, výtečná plzeňské a hradecké pivoI pardobské
čepuje se v Opatovicích přímo od čepu, paní Simo
nová má v zásobé vždy dobrý zákusek a takto na
nkytne se výletníkům nejlepší příležitosÉ pokochat ee
nejen vnadami krásného opatovického okolí, ale též
pochontkami uměleckými opatovických ochotníků a
k tomu hmotně přispěti ubohé rodině po otopeném
hlídači splavu, která se skládá vesměs z útlých, hod
ných a dobře vychovaných dítek. Po koncertu bude
večer taneční zábava; vstupné pro pány BŮ kr. Této
párudní pouti ve prospěch nešťastných sirotků účastuí
se zajisté nejširší okolí. Bude-li nepříznivé počasí,
odloží se koucert a celá dobročinná slavnosť ne ne
děli dne 25. červnu.

Neslněnost vůči čoským cestujícím
v salomních vagonech ma st. dráze ra
kousko-nherské. Z PodmoklípřesPardubicedo
Vídně a naopak z Brna přes Pardubice a též z Lysé
přes Čáslav do Vídně jezdí s rychlíkovým vlakem re
staurační aalonní vůz. Sklepníci mlnví tam ovšem jen
v samospasitelné němčině a česky boď vůbec neznají,
anebo mluví hrozně zhomolenou češtinou, Českého
cestujícího musí hluboce urazit, když. „číšník“ jeho
českému oslovení „nechce rozumět“ a dělá si z bo
drého Čecháčka třeba blázna. Na haličských drahách
a vůbec na dráze Vídeň — Přerov — Krakow —
Lwow — Podwoloczyska musí umět každý číšník ně
mecky, polsky a franconzeky a musí umět sklepník
v salon. vozechjídelníchřečtá kterézeměpaáti,Včes
kých zemích nemusí amět česky mlaviti. Divíme -s0,
še naki „čeští“ poslanci tento nešvar mlčky snášejí.
Což mlaví sami německy, anebo snad mají na správu
ohledy proto, de jim na požádání povoluje jízdu
zdarma? Stát jim přece poslanecké cesty do parla
mentu a zpět platí,nač tedy to žebronění a nedůstojné
mlčení, když služebný personál se vůči Čechovi ne
elušně chová? Snad tolik cestou nespoří, aby se me
ukázali v salonním voze a nesvlašili poněkud mnoho
slibnými svými řečmi znavené rety, což přece kašdý
mladičký židovský cestující dělá.

V sáležitosti vytištěmí kolkových
známek ma soukromých nákladních
lHateeh sděliloc. k. ministerium železnic následovně:
Ve Vídni, Praze, Terstu, Lvově a Linci, sídle to c. k,
řiditelství státních dráh a správ dráh soukromých
stávají jiš po delší dobu zařízení, potřebná ku vyti
štění dozorčího kolku na listech nákladních, kdešto
v Liberci obstarává vytištění dozorčího kolku dopravní
inspektorát správy c. k. priv. jihoseveroněmecké spo
jovací dráhy. Takó.c. k. priv, Ústecko-Teplická dráha
má svoji stanici Úatí n. L. ku vytištění dozorčího

k Ba listech mákledních. Dále byla stran stanic
iny Hradso, Bolnohrada Badějovicedotýčnác. k.telatvfstátníchdráhp aby čehotřebaku vytištění dozorčího kolku nařídila. V příčině stanic
Brno a Kolín bylo náležité opatření učiněno, aby sa
sléní v těchto stanicích sa příčinouvytištění dozorčího

ených listů nákladních na dotyčné místo
e spět pro strany s útratemi epojeno nebylo.

Vysoké vyznamenání venkovského
šivnostníha. Pan Emanuel Bělský, majitel c. k.
priv. továrny na oděvy, dodavatel stejnohrojů u o. k.
společ. státních drah v Kutné Hoře, jehož filiálky na

chásejí se v Hradci Králové, Chradimi, Pardubicích,
Olomouci a Přerově, vyznamenánbyl titulem ©. a k.
dvorního dodavatele. Je to vyznamenání, jebož velice
sřídka dostává se venkovskému divnosiníka.

Maroldova výstava, která vyplňojeúplně
veliký sál i přiléhející k němu síň v II. poschodní
zdejší obchodní akademie, těší se veliké posornosti
a návětěvě obecenstva, která ná smysl pro krásu 6
umění. Není to výstava oalířská v obvyklém smyslu,
sle je ta plno náčrtů, nákresu a charakterních studií,
kreseb tužkou, perem 1 křídou, které vytvořilo go
nialní amění Maroldovo. MnoobýI maličký obrázek
cení se na 100, 200, 800, 700, 1.000 | více slatých
a to širší obecenstvo, které jest srvyklo na méně cenné
malířské práce, překvapuje. Za to gourmendi a znalci
umění spěchají i ze vzdálených měst do Hradce, aby
si zde Maroldovu výstava prohledii. V sobotu dne 17.
t. m. v 8 bodin večer bade v besodním sále před
náška profesora Mádla „o Ludvíku Maroldovi.“

Kemeoert. V noděli dne 18. června o 3. bo
dině odpolední bude v městském divadie Klicperově
slavnostní koncert vynikajících našich umělců, alarné
planistky slečny Noemy Jirečkoví čl. ze Samo
kova, genislního mladistvého boualisty Jana Kobe
Jika a pěrce pane Viktorina, člena Národního
divadla v Praze, Lístky do koacerta lze objednatt
třeba poštou v knibkopectrí pana Jaroslava Peřiny.
Naše umění mílovné obecenstvo opozorňojeme na kou
cert i Maroldovu výstavu, jejíž výnos určen jest re
prospěch sirotka po geniálním českém umělci.

Prudká krov. (Půjčka za oplátku?) Muž
hrál v karty a šene proň přišla. Mně domů nošel a
žena odešla. Když noc pokročila,lítálo oknem kamení
na hráče s rosbítým sklem. Mug zaplatil rozbité okno

a víceho žádnýhrátip šl nm sal . k něhoivý hospodář.— ný jetel,ale někdo mu
bg v Úechtodnech zle potrhal.oben dny hlídal, až
jeden občan přišel k jeteli snad „pro kousek králíkům“.
Hos éř jej přistihl a na pamětnou rozbil občanu
o hlava džbán a džbánem levé ucho. Haněný šádal
40 sl. bolestného, jinak še půjde k soudu, Žena bo
spodářova 15 zl. vyrovnalaspor. .

Ze seudní símě. Známýrráč Jelínek,který
byl uvězněn pro nebezpečné vybrožování a podezření,
že spáchal zločin vraždy na ntopeném Sedláčkovi, byl
od zdejšího krajského soudu odsouzen poase pro sločin
násilí, spáchaný nebezpečným vybrošování ne doba 19
měsíců. — Dne 8., 9. a 10. června stál před porotou
Adolf Frennd a jeho matka pro sločin podvoda. Freund
vylákal od vídeňské firmy kole, prodával je, ale ví
dožské frmě jen výminečněsaplatil. Dostel 16 měsíců
a jeho matka 1 rok. Vídeňskou firmu hójil dr. Heller,
obžalované dr. Teassig. Dne 12. s 19. června stáli
před porotou Josef a Antonín Lokveno a Josef Ka
deník, Josef Lokvenc, který vylákal od 82 firem «boží.
na úvěr, poškodil svá věřitele o více než 11.000 sl
Odsousen byl do Ď měsíčního žaláře, o tatní spolu
obžalovaní byli paštěni. Včera odsouzen byl Ant. Še
dírka « Kostelce n. O. pro sločin amilstva na nevlastním
dítku. (Odsouzen byl na dvě leta do těžkého taláře

dozo

Zvěsti z východních Čech.
Z Podvysecka. Redaktor „Podvysockých“

dostal saso trhání do těla. Dozvěděl se, že na Podvy
socku ukázel se redaktor „Obnovy“ s to je velmi slá
věc. Zase prý nastene „klerikální štvanice“. Nevíme
věru ne co. Štvanice pořádají se jsk známo na pod
zim ne ušlechtilou zvěř.No a té v revíra Podvysockých
by klerikálové hrozně málo ulovili, takhle nějakého
dlouhoušáka, to ještě, těch je tam dost. Má on Hejnic
trhání, že se může ocitnout z se něco na veřejnosti,
co by pánimoc neradi venku viděli a co nmí jejich

dornal“ krásně schovávati. V tom ohledu je redakce
Podv sockých pravým oakamotérem. Zato ale jedná-li
o takhle o V. Moravce, Zalužanského, Lerinskéhoá
Vlasáka, Jelínka, Švejka — to nostačí dlouhovlasý
Káča ani dost do bubnu mlátit, aby upozornila coli,
kraj na ty prošluklé Třebešice, Křesetice, Perštejnio
av. Kateřinu, Nové Dvory atd. kde se nesklánějí hned
při vyslovení jmóna Macháček,Home a tutti
guanti. Jedno je obecenstva na Podvysocku nápadno,

roč tak málo slovy odbývá se v Hejnicově orgáně
Polenské událost, kdyš má + čele jeho list hájení
sájmu v tomto okresu. Nejsou v tom židoveké inse
rátky? Nebo snad bojí se drahýtanto redaktor, še by
ho rabíni odsoudili jako Beliama do propasti pekel

k emažení v neřádu? jak talmud učí). Anebo konečněpřemýšlí na obřízku, když dle vlastního doznání není
ani katolíkem ani erangelikem? Těmi několika lokál
kami a uvedenými písničkami se věc nespraví. Tu je
povinností místní šarnalistiky obecenstvo poačiti, há
iti a ne vtipem odbývati, Nápadné jest i to stálé pro

ašování, še dr. Pacák a dr. Vlasák Hilenera bájiti
mebudou. Brad to -má býti napravením reputace po
šramocené héjením vydřiducha žida Kleinera. Číjest
v tom trochu závisti, še dr. Baxa hodlá ujati se akce
svobodomyslnou šarnalistikou venkovskou i hlavní
zcela zanedbaná? Ptáme ne proč, proč tu Podvysocké
nevyrakují se svou hrabou atřelbon? Čisnad na to

redakce nestačí? Stačilo by tedy aspoň na Ma
ešov nebo kutnohorská Boží muka, coš je tak zábavné

a poučné. Ale tu si Hejnic myslí, co pak je obecenstva



datebe, jeli iko nSnbíchmakkió,jenbězůmeo

-h
Si stříkačky anebo dokonce sni stříkačku. Loknatí

velitel. Když ale takhle v Kfeseticích u jistého občana

Úrky, tu hned otom byla správa sáhodlouků

apravedlivě a svobodomyslné|
Z Gelč. Jemikova. Dlouhotrvajícínadvláda

strany německo-židovské konečně poobována. Přischůzi
nové zvoleného zastupitelstva na místo purkmistroveké
povolán důvěrou většiny občanetva řádný a
poctivý muš, smýšlení ryse vlasteneckéhop. hárník
Ahon. Lederer se svými spojenci — didy odstaven
navědy. — Senzaci badí tu rozšířená zpráva, že slněka
u zdejšího košeráka Kurmesils, na nějš jak známo pa
dalo dlezpráv vídeňských listů podezření v událesti
Polenské, byla tímto žalována prourážku na cti, jíš

0o měla depnstiti jako svědkyně udávající, že košerákbyl r ten = domu pryč. Výslech konán bylv pom
dělí 12. červne u okr. soudu v Čáslavi a byla vyslý

chána přes tři hodiny: takže prý sotva jiš sobejmenovati dovedla. Další aprávy o tomto nejnovějším
ka přineseme příště.

Z Nového Bydžova. Katolická národní
jednota naše konala dne 38. května spolkovou ochůzi
pro členy a pozvané bosty. Schůzi zahájil místopřed
seda jednoty p, řed. Schonberg a udělil slovo 
nému hostu p. Gust. Toužilovi redaktoru s Prahy,

který v řeči téměř 2 hod trvající„promlanil o rozličných otéskách časových, křesť.nocialjemu se týkajících.
Nejprvé zmínil se o diřitelích křesť. socialismu v nové
dobá, mesi nimiž jmenoval: hr. Vojt. ze Schonbormů,

dp. Škrdle, Družstvo Vlasl, kas. dra. Bariana, dra.orského, Tom.Jirouška a j. V diecási královébra
decké má nejhlavnější zásluhu v tom směru Jeho Bisk.
Milost Edvard Jan Nep. Brynych, který o utužení
křesť. socialismu pracuje tiskem, slovem i skutkem.
Řečník promlavil o tom, jak právě tohoto biskupa
ryzího Čecha a velikého vlastence přemnozí tupí, líčíce

„jej jako Němce a lajíce mu pro spisy, jichů ani nečetli.
V ohledu tom poukázal n.. jesuitu Balbína, který byl
též tapen, ač byl nadšeným obrancem jazyka českého
a milovníkem svého národa. Promluvreno dáleo tisku,
o zaprodanosti tisku liberálního, o agitaci protikleri
kální, která šidy i freimaury živena jest, o neblahé
rostržce v našem vlastním táboru, o dreifuesiádě vo
Francii, o dramata v Polné Za nadšenou, poudnou i

„sajímavou přednášku odměňován velect. p. řečník stále
boařlivým potleskem a projevy souhlasu. Výklady o
události polenaké oživeny fotografiemi, které p. tor
sebou přivezl. Po přednášce zahráno členy jednoty ně
kolik čísel hudebních a předneseny solové výstupy.

| Z Silemmice. V politickémklsbu pro Jile
"mnici a okolí úfiuvil v neděli odpoledne poslanec dr.
Kramář o nynější politické situaci. Pravil, še v po
elední krisi se jednalo o tom, má-ji tato poloviceříše
opět před uberským rozkazem ustospiti. Dhřise do
mnívali, že vlády v Rakouska se zmocní opět Němci,

ak-li hrabě Thun povolí; od vděčných Němcůoče
kávali Maďaři, že jím všecko povolí. Nejednalo se tedy

„jen o lhůty vyrovnání, sle o směnu vládního systemu
v Rakouska. Dnesje krise skončena. Bylo by chyboo
mlaviti o vítěsích na jedné a o poražených na drahé
etraně. Zvolili kompromis, který by mohl uspokojiti
obě strany. Pravice podporovala ministerstvo a toto

„mohlo své portefeuilly pološitina váčky a odatoupiti,
kdyby spravedlivé shody se docíliti nedalo. Toť pro
badoncnosť výsnamno, nebot Maďaři nebudou příště

"tak velkon váhu klásti na Němcea budou v Rakousko
Ítati se změněnými poměry a s novými činitely.

i se domnívali, že mohou spůsobiti v Rakomsku
saěnu spůsobu vlády, jakmile badou chtít. Němci,

-nemajíce většiny, nemohli Maďarůmjejich poža
davky saručit. Maďaři s touto okolností musili počítat
a měli by s tím počítat i jiní činitelé, kteří se do
mnívají, še Němcům se musí vědycky povolit a že se
musí na né všdy bráti obleď. Naopak, tím se ničí par
lamentariemas a nelse pek jíti ku předa. Dr. Kramář
mínil se pak o avatodužních požadavcích Němců.
-Tyto mají všsobecné požadavky německé a pošadavky
Němců v jednotlivých zemích Toť důležito, neboť i
Němci přišli jiš k pomnání, že otásko jazykovou v Ra
kousku nolse řešiti dle jedná šablony, že jednotlivé
království a země mají různé potřeby a požadavky.

Žádná strana nesmí v praktickém životě více chtít,
než-li čeho za přísnivých poměrůdocíliti možno. Ně
meckéoposiční strany všakse touto praktickouradon
neřídili, neboť co šádají, to by mohli provésti pouze
ako veliká — dvojtřetinová — většina. Tak jsou ale
čmci menšinou a demokratieováním volebního práva

na sehnání nějaké nové většiny nemohou ani pomy
sliti. My k německým požadavkům avoliti nemůžeme
V Hakouska nojedná se o usmíření Němců, nýbrž o
usmíření rakouských národů na základech rovnopráv
-nosti Němci by měli býti spokojeni s tím, že na
jistých místech trpíme jistou přednosť jejich řeči do
brovolně. Jakmile však Němci chtějí, abynadpráví
jejích řeči bylo usákoněno, tu jim musímeříci své
rozhodné: nikoli! Němcišádejí, aby kašdý úředník
uměl německy, nám povolují v českých ekresích českon
úřední řeč, ale nikoli bezvýminečně, nýbrž pod zá
minkou dorozumívací řečí chtějí nám zadními dvíř
kami vnutiti němčinu; neboť musíli umět kašdý
„úředník německy, tedy to znamená, še Němec mé ve
svém jazyka dostati všady právo. V německých okre
sích chtějí však jen uěmeckonacionální úředníky, celou
politickou i soudní správa; oběma národnostem nemá
tam býti zabezpečena stejná rovnoprávnost, ale pouze

v ducha nýnecném. pada O to vedlo, víme zdena„pomezí nejlépe. Takvypadají požadavky Némců vhlavní
věci. Co ne týké jejich požadavků v Čechách, tedy

-ohtějí především ohraničení okresů. K němu bychom
mohli svoliti jen pak, aš bychom nabyli přesvědčení,
„šeNěmcichtějí pracovati k rozčíření samosprávy tohoto

království, úplnérovnoprávnosti a še žádná 2 obonnárodností nebude se nikde cítiti jako cimineo.Jména
Wolf a Sobčnerer ukasují dnes na něco jiného a proto

„jsme teď proti ohraničení. Německonacionální program
„ná však také sociální výsnam, V uzavřeném

vltšine dilefků české. Výhradně německé úřední
by apolčovácí a sbromážďovací právo českých děl

afků omesovala, ohraničení okresů dle národností by

nás vůbec r německém úsemí zbavilo„rára. My sto
Jíme probo ne požadavku, že a Němecmá dojítistejného prára v celém královatví. Dr. Kramář ale

připo še kde je nejatrná národní menšina, nemasil$ býti oslý úřad oboujasyčný; to připouštělytéš ví
doňské punktace, atranou paca dra. Kramáře dříve

eo by Rakousko očekávalo, kdyby sa Němci dostali
opět k vládě. Říše by nepřišls k pokoji, vědyť sde
nemáme otroků, ale uvědomělé národy, kteří by po
roby netrpěly. My musfme jako malý národ býti pro
elkanti přesvědčením, že — byť by ne hned — tedy
přece jednou se nám musí dostati plného práva. My
ne rovném plném právu protosetrráme. Já se pro

ramu německých oposičních stran nebojím. Myslí li
kMmci,še jim delší boj prospěje, tedy my proti tomu

ničeho nemáme, avšak Němci se mýlí, pak-Ji domnívají,
de v tomto bojí budeme slabí. Rakousko nedá «e snadno
spořádati, ale zrušení jazykových nařízení, bychom
lehce nesnesli, sn-menalo byjen počátek katastrofy.
Jea nepřátelé Rakoaska mohou ma takovou radu dá
vati. „Krise nesplnila naděje Némců = posledních
týdnů, doufejme, še tyto ani později se nesplní. Ra
kousko se nenzdraví srušením jazykových nařízení,
ale spravedlivým rozřešením národnostní otásky dlo
královetví a zemí. (Potlesk.)

Z Ponchova Velebný p. Karel Mikulecký
starší kaplan Chrudimský daroval katol. spolku ns

Slez. městí 5 sl. r. č. sačež jemu buďtež zde ve
řejné diky vysloveny. — ZdařBůh.Jednota divadelních ochotníků v
Dekalicích. Národní slavnost ve Bmrějs
Dách u Klenice koná se arčité v neděli dae 18.
června 1899, V případě nepříznivého počasí pořádá
ee táš v celém svém rozsahu v místnostech spolkových
v Dobalicích v bostinci u Růšičků.

Z Hořiměvst. V neděli dno 25. června 0 8.
hod. odp bude uspořádaná přednáška v hostinci p.
Josefa Heháka v Hořiněvsi, panem c. k. okresním
zvěrolékařemJ. Fišlem „O zákonu ku zamazení

Koní moruvepřovéhodobytka“ Jestoucí hojné účastenatví ee strany rolnictva.
Z Červených Peček. Křestansko-katolický

vzdělávací podporující spolek „Svornost“ se sídlem
v Červených Pečkáci konati bude v neděli dne 18.
června t. r. o 3, hod, odp. měsíční spolkovou schůzi
ve spolkových místnostech v bostinct pana Josefa Ku
cbaře. Program: 1. Čtení protokolu minulé schůze.
2. Bdělení spolkových zpráv. 3. Přednáška slovutného
spisovatele, redaktora, řídícího učitelo pana Václava
Špačka v Košátkéch „O vychování v rodině“. 4. Pla
cení měsíčních příspěvků A přihlašování se nových
členů. O. Volné návrhy. I nečlenům vstup volný.

Z Heřmanova Městce. Vzdělávacíkřesť.
katol. socialní spolek pod ochranou sv. Jiří v Heřma
nově Městci oslaví slavnost svěcení spolkového praporu
v neaěli dne 25. června. Po ranním budičku budou
uvítání hosté, na to to epolky a deputace seřadí na
náměstí a půjdou o půl 10. hod. společně do chrámu
Páně. Prapor posvěti veldp. Ignác Horký,bisk. notář
a děkan v. v., čestný člen epolku. Matkou praporu
bude velect. paní Jana Šťastná, choť ředitele panství
v Hefm. Městci. Kmotrou praporu bude velect. paní
Růžena Pivničková, choť majitele hotelu v Heřmanově
Městci. Po slavnosti církevní bude epolečný oběd a
ev. požehnání bude koncert s večer volná zábava. a
slavnosti pozvány jsou všecky bratrské jednoty.

Z Láneva. V obci Prostředním Lánově u
Vrchlabí nasadil se po domácku brzy po velikonocích
pruský pastor Schneider. Chtěl tady katolický lid
obracet na protestanteví ve velkém. Proto chodil
s jedné hospody do druhé, dával podnět k různým
náboženským rozhovorům a chtěl lidem protestantieomus
vychváliti © samluviti a přesvědčíti je o nutnosti
hesla: „pryč od Říma“. Ano, tentýš protestantský

poslor = Pruska šel dokonce do velmi mnohých souro
tolické víry pohnul. Kdekoliv slyšel, že jest někdo ná
božensky lhostejný a vlažný, tam se ibned odebral,
aby jej „poučil“ a k „pfepsání“ pohnul. Chodil však
téš k osobám, které jsou nejlepšími věřícími a jenž
o odpada ani slyšeti nechtějí.Jako židovští hansírníci
chodí od domu k domu a tam šachrují a své zboží
nabízejí, tak chodil pastor, také hausíroval se srým
ponančením. Ptal se lidí zcela bez ostychu: „Nechcete
také odpadnout?“ V Dolním Lánově odvážil ee do
konce nevštíviti ryze katolického klempířakého mistra
Jana Bittnera, jeně těžce byl nemocen a krátce před
tím svatými svátostmi zaopatřiti se dal. Syn tohoto
bodrého klempíře jest katolickým knězem. Pastor při
šel tedy též k nemocnému do světnice a dělal jako by
se by) v ohydlí jeho emýlil: „Odpusťte“, pravil, „zmýlil
jsem se ve dveřích, ale to neškodí“, bned dodal. Pak
si přisedl k loži nemocného, četl mu dva žalmy a
dělal ma pak kázání. Těžce nemocný otvíral oči, od
vrátil se od něho ke stěně a když pastor odcházel,
ravil: „a ten tady ještě scházel, aby mne trápil“,
astor se takto protivným spůsobem dotíral i jinam.

Mnozí byli jeho chováním již roztrpčeni. O avátka
Nanebevstoupení Páně měl pastor kázaní v turnéřská
ovičební síni. Brzy na to byl však z Čech vypovězen.

Po avém vypovězenídosl některým časopisům v Rakousku správy, v nichž se ještě dokázati enažil, že
se mu atala veliká křivda a že na dělání proselytů
ani zdaleka nemyslel. Výše nvedené skutečné události
avědčí však, co třeba na jeho řeči dáti. Možno uvésti
celou řadu avědků, kteří pravdu těchto skutečností
doavědčí. Wolfiání by učinili lépe, kdyby příště takové

njrýnd s Pruska nedali sí poaýlati. A páni pastořinf zůstanou jen za hranicemi. Majídosti mésti před
vlastním prahem.

Z Kumčle u Nechanie. Málokdyz naší
obce čítáme, co by veřejnost zajímalo. Za to nyní při
nášíme správu, še slavné c. k. okresní hejtmanství a
el. c. k. okresní školní rada v Hradci Král. výměrem
se dne 17. května 1800 nařídila komissionelní šetření

v uálešitosti školy v Kaněčicích. Potřebujeme velice
školypro mládežzdejšívůbeca prodáti chudýchděl
níků zvlášť. Proto dá sa čekati, že kompetentní krahy
a zvláště místaí školní rada v Nechanicích proti nám
nebade, ješto sí přejecelé obecní naše zastupiteletví
školu v Kunčicích míti, Měli jeme za to, še zajisté
nikdo v našem osvíceném století nebude 0e stavětí
proti občanům ohtícím míti škola v obci vůbec tím
méně pokročiléa uvědomělé kraby v místní školní
radě Nechanické. Komieionelní řízení o škole v Kun
čicích nás však velice zklamalo. Předpeda místní školní
rady Nechanické, p. Fr. Rašín, bývalý říšský poslanec
obrašoval se proti zřízení školy v Kunčicích, ješto by

Nechanicím odpadlvydatný poplatník,dvojím způsobem: předně še v Nechanicích bude zřízena dráha a
tím že ubude (!?) v Kunčicích lidu i dítek školních;
než drahý způsob ohražení byl zvláště pozoruhodný:
Nebudou mocí vaše dítky choditi olétě do chrámu
Páná ato je abudepro něoelíkáškoda!řekl p. Rašín.
Tato slova od radikála a pokrokáře každého překva

ila. Na to starosta obce Kunčické odsekl: „Vy jste
do kostela chodíval jako dítě s nyní málo vás v ko

stele viděti avejádní jste se, že není potřeba choditido kostela a může člověk býti hodný — a nyní Da
nás jdete takto s lepem. Choďte tam Vy takél“

Z Nechamie. Zprávy rz Nechanicke, nvořej
ňované v „Oknově“ měly dobrý účinek, nejen na po
platnictvo okresu mechanického ale i ne členy nově
avoleného okresního zastupitelstva. Ukázalo se vlastně,
že již práce pana Václava Morávka, statkáře s Roud
nice před třemi lety konaná, nebyla bozv sledná, ný
brž šťastná, an p. Morávek po úradě s důvěrníky vo
lil velmi dobře kandidáty pro okresní zastupitelstvo,
v němě všemoboncí dosad p. Teichmann samovolně

rozhodovatinobnde. To ukázalo se nejlépe p včerejšívolbě okr. výboru, neboť venkovští členové uvolili ei
muže čestné a nestranné, kteří se budou říditi vlast
ním svědomím a tudíž nestranně. Že nebade nikdo z
nich nadržovati velkostatku ani rolnictva, dá se my
aleti. Také velkostatek zastoupen jest muší rozšafnými
a odborníky osvědčenými, Okresním starostou zůstane
i ne dále p.Fr. Bednář ze Soché, jemuž osobně „Ob
nova“ ničeho nevytýkala. M'sto Nechanice je sastou
peno opět svým měšťanostou a za venkovské obce
zvolen starosta = Rosnic, p. Josef Pros a za skapinu
velkostatků p. vrchní správec ze Stračova, Fr. Panzner.

Z plena zvoleni do okresního výboru: p. Václav
Morávek, statkář z Roudnice, p. Václav Novák, ata
rosta ze Men a p. Theodor Matějovský, obchodník a
statkář z Nechanic, proti němuš p. Teichmannnej
více brojil, protože bájil vždy finanční zájmy okresu.
Pan Matějovský obdržel 12 blasů, z nichž dvě třetiny
zástupců venkovských obcí. Ze starého okresního vý
bora zbyl tedy jen p. okresní starosta a p. Matějovský,
coš jent mn skvělým zadostučiněním. Panu Teich
mannovi zbyli pouze dva věrní. Poplatníci mohou býti
ujištění, že správa okresu nalózá se v dobrých rukou
a nový okresní výbor se vynasnaší, aby břemeno
starým okresním zastupitelstvem do vínku mn dané,
pokud možno umenšil. Rovněž jeme přesvědčení, že
v novém okresním výboru bude úplná shoda a fo
všichni členovézastupiteletva budou působiti ku blahu
okresu a všech jeho poplatníků, čemuššvoláme upřímné:
Zdař Hůh!

Členové nového zastupitelstva necbanického vedle
členů okresního výboru jsou pp.: J. © Jan hrabě z Har
rachu, Zdenko hrabě Kinský = Chlumce, Karel Welnrich

velkostatkář z Dobřenic,Josef Dolanský rolník ze D7p. L., Václav Koníček, starosta a Klenice, Fr. Rybář,
starosta z Lubna, Hynek Erlbek, řiditel cukrovaru v Sy
rovátce, starostové Jan Makovec z Puchlovic a Jan To
mášek z Kunčic s Ant, Teichmau, rolník ze Sobětuš.

Seznam darů složených v redakel
Obnery ve prospěch sirotků po ulopenémhlídači
splavu Ant. Novákovi u Vysoké Opatovic n L.,
(2letých Annen, Gleté Aloisie, 4leté Julie, 2letého
zmrzačeného Ludvička a malé Mařenky: Páni hosté

ve chvalné známém hostinci p Muškově vybrali 9 zl.a sice: Společnost filkařů 95 kr.,Muška, Hušek, p.P.
Libišany, Fr. Janáček, Josef Tichý, Richard Špalek,
Josef Kučera po 50 kr., Peloušok, Josef Šrám, Liška,
3 nejmenovaní, Fiechr, Blažek, a Blažková po 10 kr.,
J. Ferbas, J. Rybář, F. Douba, Svěcený, F. Mandások,
Ludvich, V. L. po 20 kr., Josef Paleček 16 kr., Po
sner, 30 kr., Ih. a J. A. vojáci 1 21. P. dr. Válek 1 K
p. S. 3 zl., pí P. z Praž. Předměstí 1 zl. a ctihodné
představená S. M. Valentina kláštera Nazaretu v Stadel
Paura v Hor. Rakousích poslala pro ubohé sirotky balík
a sice 7 kueů různých vlněných a 2 kusy straksových
látek, velký kne kalmukové, krisetovéa kratonové látky,
vlněnou úpravnou taristickou košili pro chlapce, bílou
sukničku, 4 šátky tibetové, 8 párů punčoch různé ve
likosti a dva páry dětských papučí (bačkor). Za tyto
dárky vzdáváme všem dobrodincům opřímné: Zaplať
Vám to Pán Bůh!

Historické městské museum v Krá
lové Hradci vydalo za r. 1898velicecennoua ná
kladnou práci, o niž se zmíníme příště podrobně, aby
obyvatelstvo severovýchod. Čech na význam našeho
musea náležitě apozorněno bylo a vzácné a starožitné
nálezy museu a takto celó naší veřejností darovalo.

Cyklistické silniční 100 kileme
trové závody. Snaživýkinb cyklistů „Čechie“na
Královských Vinohradech pořádá katdoročně silniční
závody na delší vzdálenost. Letos zvolena pro tyto
závody trať Hradec Králově-Praha, a vzdálenost 100
kilometrů. Závody bndou se odbývati pro případ, že
bude vhodné počasí, v neděli dne 18.t m. — bude-li
nepohoda, odročí se na týden. Jelikod cíl závodů jest
u devátého kilometra u Chval — bylo nutno těchto
9 kilometrů nahraditi zde. Z té příčiny jest místo
startu položeno ku 61 km. kamenu na silnici Novo
bradecké, 3 kilometry za Novým Hradcem v lese.
Startojící vyjedou o 4té hodině ranní. Ku startu do
staví se oba zdejší kluby, kteréš převzaly arangování,
Jezdci, kteří projedou trať za méně než 3 h. 54 m,
obdrží rekordové medaile. Hradcem projedou závod
nici o 4 hod. 16 m. ráno. Účastníci přijdou v sobotu
večer a budou nocovati na Novém Eradciv hostinci
„u Labatě“, kamš dostaví se též naší cyklisté k volné
zábavě = pražskými hosty. O výsledku toboto zají
mavého závodění podáme zprávu.
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Velectěný Pane!

zyláště
mnozí byl
přímo obdirahodná.

bude spokojen, jako 1 já jsem úplně epokojen byl.
Červené Řečici, 4. dubna 1899.

B nejvřelejšími díky
Vojtěch Lhotský, děkan.

Vroholtovice, p. Neustupov, 4. dubna 1899.
Vaše Blahorodíl

S veškerou úctou Josef Motti, farář.

Opětovně nejlepší dík!
Malá Úpa, 18. krětna 1999.

Velevážený Pane!

že jsem firmu Vaší již dříve neznal.
Peníze následují poštovní poukázkou.

Váš nejoddanější
P. Alels Krsek, farář.

Litnji,

a pozdravem znamenám se
přáním Božího požehnání

František Horák, farář.

K stavební salsoně.

Lesní inspekce v Týništi n. Orl. klade si
za Čest oznámiti, že v lomě na Dřížnách u Vo
jenic vždy vzásobě nalezejí ae

plotny římsové, chod
nikové,kanálové atd. X

rovněž zásobeny jsou sklady

w Týništi n. Orlicí v Častalo
vlcích a naBědovicích.

Jakost a způsobilost pro technickoupotřebu ploten zjištěna zkoněkami při c.k. te
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. a

0

vebních úřadech státních a užívá se materiéln
našeho u drah a u slavných okresních a obec
ních zastupitelatov,

Plotny neobryklého trara buďteš u leení
inspekce neb u správy lomu v Uhřiňovicích p.

stolovice sa účelem včasného dodání laskavě
předem objednány.

Cennfky ploten hrubých i pravených jakož

dd amnodů, obrub chodníkových na požádáníe

Lesní inspekcev Týniští n. Orl

S
P- Nejlepší"i
slováckou slivovici aborovičku

obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

NARRNRNNINNNNÍNNN

Cognac o ul. italského vína, tříletý, 1 litr

Gognat * S o, šestiletý,1 litr po

slivovici starou 1 litr po Bo kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po Bo kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
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, kdy
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys, Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorkysasýlají se zdarma a franko.
ORB*>Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

NANRRRNNNRNINNINNNNNA
1950. Starý závod. 1909

Pneumatické varhany
Antonína Mólzra vedením Synů

v Hoře HKutné.
Dlouholetá zkušenost nabyté v sabraničních zá

vodech umožňuje nám stavěti atroje nejdokonalejší,
Dsev tonů jest precizní, žádné předenění a okamřité
usavření. Nejrychlejšíhra a trilkování i u těžko ozý
vajících se rejstříků, jako u pian s anglickou mecha
nikon. Hmat pružný a lehký, stejný u 1. man. i 8.
man. stroje. Poslední stavba pneumatických var
han Domažlice, Staňkov v Čechách, Počasí neb vlh
kost kostela bez vlivu na stroj. Nejnovější intonace.

Opravy a stavbyvšech soustavse přijímají.
O přízeň prosí

Ant. Mělzra synové.

poli; telegraf. a železničnístanice“
Zalešeny 1835.

mm $kvělé==
Ua vystaven e 'v .
Z yan PŘOLMAČÍSMU,uede,

lázních nově přista- . .
v lázníchnověpřisa- PUM. ISChias,

©ODO0O0OOOGOO

Výbornou chuťkávy docilite

RLT
Antonín Sucharda :

sochař a řezbář
v Nové Paco (Krkonoše)

doporučuje se ku zhotoveníoltářů, Bošich hrobů

a okkerých potřeb uměuí eírkerního; též zhoto- J'vuje sochy avětoů ze dřeva | z kameno. — Starší "):

práci, uměleckou cena mající, bedlivě opravaje,pozlacuje a polychromuje. výrobkyvlastní dílny

nv ž I za řádnoupráci při cenách nejmír
8 úctou veškerou .

Antonin Sucharda. iProhra
Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřenézač soranč
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej,
levněji vyřídit. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy;
unovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
saělou so již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mí

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými ochralnými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se te
koupení a opravě kalichů, monstranci, ci orií, re Ikriář
nádobek na sv. oleje, lamp, laceren, lustrů, kaditelení
tácků na křest, svícnů, naciňkálů, schránek na Nejsvě.

tější, patenek atd. co nejvíce,JEJÍ
Wáš literární týden.

Tento týden vyjde:
Albomnárodní,seš.13... .. <... al.—40
Dostál, Z dob těžkých zkonšek, seš. 18/17.. . al. —06
Jirásek, Staré pověstičeské,cmplt. . . . . a ——
May, Po stopě zlého čínu, seš. 38... ©... al. —18
Skramová, Konstace Ringová, geš. 8/9. . . „ al. —15
Tůma,Z českýchmlýnů,seš. 18... .... al. —.15
Verne,Dětikap. Granta,seš, 23... ..... al. —15
Pněkiv,Pikovádáma,seš.6. p al. —15
SvátekZestaréPrahy,cmplt.. <... l
Malýčtenář,roč.1898/99... <... . « sl 1—
KalendářM.čtenářepro1899/1900-2 l 6
Beecher,StrýčekTom,cmplt . . . . ... s
Ottovalacináknihovna,seš,24... . . . * zl.—10
Vrchlický,Splsy,seš.165...<... <+ » xl.—16
Heyduk,Spisy,seš.66... al.—12
Sborníkspisůpolitických,seš.38... . - sl. —*20
Bvětlá,Spisy,seš.10... <... l 16

Píleger, romány, seš. 81... . . ... . sl. —'12
Němec.-čes. terminologie úřední, se. 40.. . . sl. —'%4Jirásek,Spisy,sed388... 2.2.2 E16
KoihovnazlatéPrahy,sel 16... . sl.—12
Doré,Písmosvatá, seš. 68... <.. <- « sl. —-80Pulkiu,DabrorskýK sl.—10
Heydak, Zpěvy polam. Dadáka IL.. . .... sl. —40
Fait, Mickiewicz a Poškin,. . ©.. < « + < sl. —40
Hudební příloha Zlaté Prahy č.8.. . . ... sl. —'60
Jeneweln, Jidáš obrat. v barvotisku). zl. 1—

Veškeré zde uvedené, jakož i jiné kdekoliv ohlé
šené spisy Ise dostati a na ukázku na požádání ochotné
zasílá stará knibkopectví

B. E. Tolmana,
vHradel Králové, Vel.nám.č. 26.blíže lokárny.

(Založeno r. 1863.)
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doporučaje závod

"Železný nábytok,

ložnic,

do oken,

elegantní židle,
jakož i všechen

SKOTU ©
NE)VAE ROOTNE.SVA

Praze,

6
oltáře, křížové cesty,

re kříže, kazatelny, zpověd

aloe, kěátolvy onsoly, s=lony,Iustry,
je Božíhro ějesle, , pulty

dle slobu k M 206

Renovace starých oltářů a kostelních
zařizeni.

Původní nákresy, cemníky a rozpočtybezplatně
franko.

L

LEK:CA

i

„r./2

=

odborný velkozávod

P malinmlé ŘÍÍ otínom
OS B. ŠKARDA BRNO.

okna chrámová

každého slohu i provedení
se zaračením práce nsjmo=
dernějším požadavkům vy

hovající.

5)(a6) učení
z řádné rodiny

přijme J. Kieslloh,
závod pozlacovačský pro
chrámové práce a výrobu

rámců v Hradci Kr.

52

WM

TOVEHAÉATAN
Heřmánkový květ

čerstvý i suchý bez šťopek, kupuje V každém
množství a za ceny nejvyšší

K. HUBÁČEK, lékárník v Hradci Králové,

Čechy
Šubertovo skvostné bo

haté illustrované dílo
11 svazků se levně prodá.

Bližší sdělí sdmin. t

Mje menán., hs

w o
m Cenniky, rozpočsyatd.
Č i veškeráodbornárada
D0 zdarma.a7V

UB-Založeno 1843."8

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově nad Kněžnou.
doporačaje

svůj hojně zísobený sklad zlatého a stříbrného
zboží, hodín kývadlových, kapesních v cenách

mírných a so zárukou Též na splátky.

AAICÁÁÁCÍCÍ

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLU,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi IKrálové

(sw.-Janské náměstí 0. 77)

doporučuje ct. obecenstvu svůj hojnězásobeníuklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravýci
českých granátových šperků, stříbrně stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
etolní nádobí, veškeré zlatá a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů se zárakou 1—3 roků za ceny

levnější než všude jinde.

Veškeré zboží jest úředné zkoušeno a značeno,

Správky se přijímejí a levně zhotovojí, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kupují « vyměnňují.AICC

nj Ů l Ů i n jsoujakostinedostiženébal.25kr.,
Lomnické suchary

1 kg 80 kr., ©— zl, 120 zl.

Císařské suchary
1 kg 150 zl.

Čajové zákusky
1 kg 150 zl., 180 zl., 2:10 zl.

české

zákusky
pNovinka!Gufreutes Pariserin, Novinka!
l 1 kg 250 zl

Velký výběr cukrovinek krabice 1— zl až
4'50 zl. a výše.

Velký výběrdortů, cukrovinok ku bostináma pod.

Poštovní zásilky 2krát denně od 5 si.počínaje
franko stanice.Zasílá :

Karel Dlabač,.
o JIČÍNĚ (Čechy).

RUAKRKKRRANNNRRNNÍ
x
x

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Xn.

Staré náměstí čis. 79.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úřadům

malby ohrámů a po
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž aprávné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích « přilože

nými rozpočty.

KNARNARNNNRNRNNENNU
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BE"Největšíčeská fi

cís.akrál,dvornítovárnanapřanaa planina
Založeno1864.| firmy:ANT. PETROF,Hradec Králové. "m"

PT, Volodůstojnámuduchovenstva - Dikůvzdání.
doporučuji:

Monado-Liberii
velkozrnou jemné a dobré

choti

B kl. balíček pražená | 20.850,

Všem vznešeným a upřímným přímivcům a přá
telům, kteří včas nemocí naší drahé a nesapomenutelné

B kl. balíček nepražená zl. 7-50 mocní byli, a kdyš ji Bůh e tohoto čivota povolatí ráčil, Vřeledoporčitelnálát
frankoobala frankokaždoustanici rak.-uher. projevem soustrasti nás potěšili, nebo k ulevení našeho Netr s! 350
říše, vědy úplně čerstvě pražená a zaručeně velikého zármutku nám ku pomoci přispěli, jakož ob- x s" :

všechpřísadprostá. zvláště i pohřbu osobně se súčastníli a při nejsvětější n 11.75, em.
Zvláštěpozorns činím voled.duchovenstvo,de oběti ji pamětlivi byl —- ZG všecku lu tu lásku a pří- - > bud farní úřadz kačdé5 kl. zásilk . Vzorektéto látky,

odváděti8proc. na zhotovenívyhořelého zň vzdává díky srdečné, volajíc koš1bohatývyhěro.
derních druhů na obleky,

„ZaplaťJán Bákř| EZžií
klédnutí o zašlou.

chrámu Páně sv. Prokopa ve Vamberku.
Každá zásilka bade od farního úřadu potvrzena.

O velectěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARÁSEK , . Prmíčeskýzasýl.sávod
VAMBERK,král. České. ? Rodina Bilnarova. Ed. Doskočila

v Checni.

První královéhradecká velkovýroba nábytku
Hradec Králové. LADISLAVKNYPL. "kt mannomgaj=

MP-První česká JN řinášejí |
gpocielněnaamerickécottagoovábarmoniazaří- Čas. Úvahy“ v 9. číslezenátovárna O il.ročníku
Rudolf Pajkr £ spol, zajímavoustat

ZO onuáurofund áklad otázky sociální
a národnostní.

——=Napsal LADISLAVKUNTE.—
Za příští číslo chystá se časová praktieké

úvaha o raiffeisenových záložnách, která poskytne
na 3 tiskových arších dostatečný návod o záklá
dání těchto důležitých podniků pro národohospo
dářeké poměry. Prodávati se bude pod výrobní
cenou za 4 kr. Ježto naše publikace bývají oby
čejně rozebrány během jednoho měsíce, přijímáme
jiš nyní ku určení nákladu záznamy na větší ob
jednávky, při nichž nelze kromě poštovného větší
alevy poskytaouti.

„Administrace Časových Úvah.“

0

) soukeník

Jan Horák, vRycnnoven.K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu. —

Učiňte prosím, mslou objednévku na
zkoušku.

Při bromadném objednání větší výhody.

Též na splátky baz svýšení cen!

Tatáž nabízí též harmonis sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
umerické aoustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li Im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vídni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka

E pětiletá. — Illustrované cenníky
-= franko a zdarma,

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

PODĚKOVÁNÍ
Všem, kteří dne 5. t. m. pohřbu mého nezapomenutelného bratra

vdp.P. FERDIN. KOPECKÉHO,
čestného konsist. rady,bisk. vikáře aděkanavo Velíši,

se súčastnili a tím ke zmírnění hlubokého žalu mého přispěli, zvláště
veled. duchovenstvu, ct. hraběcímu úřednictvu Šlikovskému, ct. uči
telstvu, ct. Cyrillské jednotě, ct. městské radě Kopidlenské, ct. obec.
představenstvům farnosti Velíšské a ct. sborům hasičským v Podhradí
a ve Střevači vzdávám z hloubi srdce

své nejvroucnější díky.
Zároveň děkuji pohřebnímu ústavu pp. Porče a Zajička, za vzorné vypravení pohřbu.

ZENO KOPECKÝ.

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Iradci Králové, — Zodp. redaktor Frant. Stábl — Fiskombisk. knihtiskárny v lMradciKrálové



Čísla 25. P
Předpiatné na čtort roku 1:25 sl.

na půl roku 250 sl.

P. T. jánům odběratelům
a čtenářům Obnovy.

Meliké medoplatky nufí nás připo
meno důlklioč pánům „odběratelům „Obnovy“,
aby nedoplatky své do 30. června
zaplatily. 9. politickéa vydavatelskédružstvo
vydáveleaž dosud „Olmovu“pod výrobní
cenou domnívajíc se, še: četní odběrateléřádně
a v čas platiti budou; spoléhalo tažé na slib fi
naméních mimistrů. de novinářský kolek nejdéle
roku 1898 meb 1599 jistě srušen Dude. Nestalo se
lak, ale sa to v posledních !letech,novinářské sasby
a potřeby ae zvýšily. | Pondsadě „Obnova“ má za
svými odběralely ma 4.000 :zlntých nedoplatků
a suma všěrcky výdaje redakční, . administrační.
ezpedeční a kmihtiskárenskéa;k tomu c. k- daně
a přirážky a mímo to z kašťléko. čísla na kolcích
4 huléře předem platiti musí, vádí se mu-ena zvý
šít celoroční předplatné na 5 slatych r. č. Při
tom sůstane € na dále laciným ttýdenníkem, neboť
ostatní týdenníky ve východnépolovici Čech stojí
aloročně 6 zlatých.

dby vyhověla oprávněnému jpřání ro'nictva
„$ šivnostnictva, bude teď uveřejšovatli „pravidelně
„články mnárodohospodářské. Stručné správy do od
boru tohoto spadají í, správy 0 stu osení a růs
nych výrobků uveřejníme vždy s ochotou .a rovněž
zprávy o obecních a okresních sálešitostech. Ve

leclčnépány dopisovatele prosíme, aby nám dopisy
dle „možnosti jiš v pondělí a v úlerý sasýlali.

„Děkujíce sa posavadní příseň časgpisu na
šemu věnovanou, prosíme P. T. čtenáře zu obno
vení „předplatného i za čelné všeobecně prospěšné

správy. “
Redakce a administrace Obnovy. |

Pravice bez pevné „pravice“,

Události dávají úplně za pravdu „Obnově“
která první tvrdila, že mnohem kritičtější než-li
rakousko-uheraké vyrovnání jest pro hrab. Thuna
jazyková otázka, že tu jest minist. Thunovo a my
Čechové s ním v nevýhodě. Dne 9. června jsme
pravili, že teď panuje v rozhodujících krazích pev
ná vůle, že Němeům se musí vyhovět a jíti tak
daleko vstříc, aby říšská rada se stala schopnou
k plodné práci a že tak daleko, jak by Němci
chtěli, nemůže jim jíti vstříc ani Thun, ani Kaizl.
Tehdy jsme připouštěli též možnost kombinace,
že Čechové nebudou v příští parlamentární větši
ně zastoupeni. Pravili jame, ža díky velemůdré
politice pánů Heroldů, Pacáků, Englů a Grégrů
hrozí nám nejen ztráta většiny na českém sněmu,
ale ústap v otázce jazykové a úřednické pod míru
videňských punktac| — a to že jest situace oprav
da pro nás Čechy kritická.

Když při rakouako-uherském vyrovnání nká
zal se býti brabě Thun silnějším Szella, což jsme
9. června v Obaově také tvrdili, tedy jsme nejá
sali a pravili jeme v úvodníku „Obnovy“ ze dne
16. června opět střízlivě,

„Národní Listy a s nimi též poslanci hla
boce Bi oddechli, že prozatím krise takto byla od
straněna. K jásání, jaké z jejich článků vyzírá,
nemáme však naprosto žádné příčiny“. Vůči podi
vení „Nár. Listů“, že brabě Thun při konferenci
důvěrníků pravice nevyslovil se určitě ani o npra
vení jazykové otázky ani o $ 14. at. z. z. pravili
jsme: „Hrabě Thun mlčel z té jednoduché přiči
DY,poněvadž dobře věděl, a s ním to věděli vŘichni
důvěrníci pravice, že v krisi vyrovnací by si ře
Šením otázky jazykové připravil nepřemočitelné
nesnáze .. . Vůdcové mladočeští velmi dobře vě
dí, že pro uskutečnění českých požadavků jest teď
pramalá nálada, že Poláci a konservativní Němci
nejsou tak pevní, jak se v N, L. lidu namlouvá,
8 marno jest také lidu namlouvati, že vláda, Po
láci a xonservativní Němci neuznali pověstný pro
gram německé levice za dosti dobrý, aby Be o něm
klidně nemohlo jednati a sloužil za základ neb
podnět jakéhosi dorozumění".

Orgán rodiny Grégrovy, který nemůže jinak
„Obnově“ přijíti na jméno, protože tsto při fixlo
vání s národem českým pilně mu hledí na prsty,
přichází sice trochu pozdě, ale skoro k témnž ná
hledu, byť by mnohé ještě zatušovati se snažil.

Také p. dr. Bedřich Pacák, který ze snadno
pochopitelných příčin rovněž není přítelem „Ob
novy“ žaluje s tesknými obavami: „Celá nynější
politika vladní jde k tomu, smfřiti — Němce.
Strach před jejich obstrukcí maří všecby ostatuí
práce a zaráží vládu činit spravedlnost. Tím ovšem
jen tábor německých obstrukčníků sílí a mobatní
a autorita státní seslaboje se čím dále tím více“.
Pan dr. Pacák přál by si sice amíru s Němci, ale
přiznává, že „žel Bohu je to zatím jen gen — a
zůstane snem na tak dlouho, pokud Němci místo
rovného práva mezi národy v zemi budou chtít
nadvládu, které nemohou Čechové nikdy dopustiti.“

Pan dr. Pacák prohlašuje za příčinu k válce
mezi vládou a Čecby, pak-li vláda nepředloží
k nejvyššímu schválení zákon o upravení otázky
jazykové při samostatoých úřadech. Když Němci
nechtí spravedlnost, ale jen nadvládu, pak prý se
musí nalézti cesta druhá, kde pevná ruka v záj
mu národů a státu musí uspořádati poměry na
základě spravedloosti a rovného prává. Natit k smí
ra nespravedlivému, jen k vůli uspokojení obstruč
níků, se český národ a poslanci nutit nedají“.

Těší nás, že s těmito alovy pata dr. Pacáka
i my úplně souhlasíme. Dr Pacák konečně při
znává, že vláda zase k upravení otázky jazykové
ořikročí a žádá, aby jazyková otázka národních
menšin v celé říši upravena byla.

Tutéž myšlénku vyslovil dřive též Engel, ale
ani dr. Jaworski ani Kathreio, tedy mluvčí Polá
ků s českým názorem na konfersnci vůdců pravi
ce nesouhlasili.

A teď chápeme úplně stesky p. dr. Pacáka
na většinu a pravici, když praví: „Cojest platný nej
lepší program, zůstává-li na papíře? Program na pa
píře jest program v kapse a program v kapse jest
kapesní šátek. Většina musf tedy konečně přikročit
k tomu, program svůj uvádět ve skutek.“ Neapoko
jenost, jež u národů většinou zastoupených se jeví,
má příčinu svoji v fomfo meprovádění programu.
Dosud většina chovala se passivně, chtějíc nechat
menšinu, by ukázala se v plné avé kráse a síle. Nyní
však jest na většině, chce-li většinou vůbec slouti,
a spokojenost národů si vydobýti, aby počaly své
gásady autonomie a rovnéhopráva provádět. Chceme,
aby se stejnou rozhodností, jako centralieté prováděli
svůj program, také autonomisté prováděli svůj.

Stav nynější mohl potrvat nějakou dobu, do bu
donucnoatijest nendržitelný, nemají-li národové i atát
vzíti zkázu. Stanovisko ústupu před menšinou bylo
by na dále chybou a v zájmu říše i národů jest vět
šina povinna program svůj uvádět v život, nemá-li
ztratit svůj význam jako většina, Slova musí se státi
skutkem, neb to bylo předpokládání národů, jež dr
většiny vatapovaly, bez uakntečnění těchto předpo
kládání neměla by tato ceny ...

Ned co jest nám plalna autonomistická vět
šťna, autonomistická adresa a o autonomistickou
pravici se opírající ministerstvo — když vše ostatní
zůst:vá nezměněněcentralistické? V tom musí se státi
náprava,

Po kompromisu v rakoueko-uherském vyrovnání
přikročiti se musí k uspořádání politických i národ
nostních poměrů v říši. Tu kompromisu mezi spra
vedlností a nespravedlností není. Na většině jest, aby
slova svá uvedla ve skutek, na vládě, aby stala se
pravou vládou pravice, vládnoucí v pravém duchu
spravedlnosti a aby, neustupujíc před německou ob
strukcí, provedla národní a politickou epravedlnost ve

prpepěch všech národů, v zájmu národů, dynastie ae“ — —

Mezi Poláky i něm. katolíky jsou sice někteší,
kdož žádají rozhodně uskutečňování programu pravice,
ale mušové tito jsou v menšině a podrobí se konečně
i oni rozhodující vůli, Pan dr. Pacák to vf, zná smý
šlení Jaworského i Kathreina zajisté dobře a slova
výše uvedená, která v „Podvysockých Listech“ uve
řejnil, mají českou veřejnost pomalu zvykat na mažnosť,
že se očtneme — na říšské radě — v menštní. Ve
doucí strana v národě opotřebovala se dříve v hyper
radikální oposici a pak ještě ve vládních službách.
Vyhlídky naše do budoucnosti nejsou tedy růžové a
o „prostějovském doufání“ p. poslance Udržala není
teď ani řeči. Spíše je to k zoufání.

Pravice je bez pevné ruky, bez pevné „pra
vice".

-| Inserty se počítajílevné.
Obnova vychásí v pátek v poledne. V. Ročník.

Jezovitská kůra.
„Pán Bůb a námi a všecko zlé pryč“ — co

to je dnes za článek!? Jezovitská kůra — dejte
pokoj. — A nedám. Musím dues psáti o jezovit
ské kůře. — A proč že o tak divné věci psáti
chcete? — Protože jsem měl tu novou nemoc, tu
„skřipku“. A ta mne tak sakřípala, že jsem chví
lemi měl zimnici, a chvílemi horečku, ažila v ru
ce tloukla přes sto za minntu. Povídám, jakživ
jsem atonal bez doktora; tentokrát s tím není
žertů. A byl mi předepsán lék, který skutečně
zimnici i horečku zaháněl. A lékem tím nebylo
nic jiného, než „jezovitská kůra“. Jakživ jsem ne
přemýšlel, který způsob léčení je lepší; zdaliž
allopathie, když něčím opáčným k. p. studené
horkým se léčí, anebo bomeopathie, když tíitéž

(o vlastně chorobného v těle vězí, nemoc se vyání.

Tentokráte jsem se přesvědčil, že pomohlo,
když stejné stejným se vyhání. Jsem totiž, jako
celá „Obnova“, prosáklý jezovitismem, a tak se
na mne šlo jezovitskou kůrou. —

Jezovitskou kůrou byl totiž dlouho nazýván —
chinin, podivuhodný ten lék proti zimnici. Tento
lék dobývá se z kůry stromu chininového, rostou
cího na úbočích Bolivských a Peruánských. Do
Evropy nám byl přinesen missionáři jesuičskými
a proto dosta] jméno „jesnitské kůry“. V katoli
ckých krajinách, — hlavně ve Španělsku, Portu
galsku, Francii a Italii — byl lék ten přijat s ra
dostí a povděkem. Avšak evanjelické země, kde
zářilo světlo Lutherovo a ostatních „zapuditelů
temností papežských“, nechtěly s ním nic míti.
V Německu a v Anglii byl považován za „papež
skou lesť“, ano i za prudký jed, jehož jezovité
užiti chtí k otravování evaojelíká. V Anglii —
kdež světlo nové rozžal cizoložník a vrah svých
žen Jindřich VIIÍ. a „panenská“ Alžběta, bylo
nejhůře. Tam byl mezi protestantským lidem ta
kový strach z jesuitské kůry, že musel znamenitý
lékař Roger Talbot vymysleti pro lék ten jiné
jméno. Pak teprv a ovšem po dobrých jeho účin
cích začali ho lidé užívati.

Do tak černého fanatismu uvedli lid ulasa
telé protestantismu Takovou tmu rozšířili ti, kteří
pro učení katolické neměli jiného jména, než slov
— jako jsou: tma neb ďábelský klam, pro pape
že nic jiného než antikrist a pro jesuity „v pekle
vylihnutí“. — Pak ovšem nebyla „jezovitská ků
ra“ nic jiného, než lesť, jed neb dábelská past
na duše.

Přeletěly tři roky a více, proti zimnici tě
lesné se chininu ožívá, ač bych se nechtěl vsaditi,
kdyby se mu vrátilo staré jeho jméno, že by u
přemnohých dobře konfirmovaných a náležitě svo
bodomyslných dnes už'nebyl papežskou lstí a je
dem od jesuitů nastrojeným. To „světlo“ toho
protestantského fanatismu svítí totiž zásluhou 8vo
bodomyslaých velikánů dnes i mezi katolíky.

Právě protestantismus tím, že se z něho na
rodil bezbožecký liberalismus, přivedl nároay do
zimnice neb horečky.

Horečkou národů jest, jak učení říkají, prak
tický materialismus, čili život dle zásady: Užívej
co můžeš nejvíce. Krátce tomu říkáme požívavost.
A poněvadž se může užívati jen tam, kde jsou
peníze, nastal za vlády bezbožeckého liberalismu
borečuý shon po penězích. A 8 touto horečkou
bývá spojena zimnice, kteréž vymysleli jméno „slá
vomam“. Slávomam jest touha po tom, aby se etal
člověk velikým a slavným. Mám tento slávomam
více za zimnici než za horečku. A to proto, že
slávomamem nemocný člověk nemá erdce opravdu
rozehřáté pro vlasť, pro obec, pro blaho jiných,
k tomu všemu je zimniční chlad v jeho duši. Ou
miluje jen a jen sebe.

A pro tuto zimnici a horečku, do které ná
rody přivedl bezbožecký liberaliamus, není na
světě lepšího léku, než „jesuitská kůra“. Je to
jakási duchovní kůra ze stromu, jenž na Kalvárii
ze země vzhůru pněl — je to lék z kříže při
pravený.

Vše na světě se falšuje. I ten lék z kříže,
ten chinin pravého křesťanství, falšuje se v kaž
dém století, I v naší vlasti nabízí se toho falšo
raného mnoho a mnoho, a mnohde se ani o tom
falšovaném nechce slyšeti.



Za to však ten pravý, kto
trovi s ostatními apoštoly a tudiž 1 jich nástup
cům — ten působí u mnobých fanatický strach.
Je to mnobým ta jezovitské kůra, která je prý
„papežskou lstí“, tyranstvím hierarchie, jezovit

škým jedem,ultramonte sismemnebo klerikalismem.
se skutečnost! to však nic jiného není, než

ten opravdu božský lék proti nedahům jednotliv
offi národů. Je to pravé křesťanství, je to kato
Hoismus. Tento lék mnozí zavrbují zásadně a ne
chtí o něm ani elyšeti. Jiní pak se tváří, jakoby
jeho prospěšnost uznávali, ale užívati ho, nechati
webe a svůj celý život, své zákonodárství jím pro
niknouti národové nesmí. Jak by to se chtělo, tu
je z tobo fanatický strach, tu je to klerikalismus,
tu je to ta děsná „jezovitská kůra“. Snad bychom
měli pomýšleti, jako ten anglický lékař Talbot na
jiné jméno léku toho.

Přemýšlel jsem, jaké bychom tedy jméno mu
dali. Někdo mi našeptává: Pastorská kůra. Proto
jsem se nemohl rozhodnonti, a to proto, že, jak
vidím, pastoři u nás již daleho tolik váhy nemají,
jako mívali. Už to i naším „vlastencům“ páchne
prušáctvím, a kde rolníci té pastorské kůry uží
vali, tam se jim stalo, že je ze všech míst tlačili
evanjelíci a ještě se jim vysmáli.

A tak jaké jméno? Snad „husova kůra“. To
by muselo znamenitě tábnonti. — Ovšem, dokud
bych nežádal, aby se aspoň pomodlili, jako Has.
Jak bych 8 tím začal, byl by můj podvod odha
len, byl by škandál veliký; papežské klamy a je
zoviteké jedy by se daly tím více ma všecky
bubny

Tak snad — „Národní kůra ?“ Inu, to by jakž
takž šlo. Všdyť je katolicismus původním nábožen
stvím našeho národa. Ale ďas tomu věř. Ovo je
totiž u nás už všecko národní. Pani Grégrová
měmkyněa luteránka — je taky národní. Já jsem
to dříve nevěřil, Myslel jsem, že je němkyně a
dost. Ale poněvadž Národní listy a oDa sama usta
vičně tvrdí, že jeme klepaři, když tohle povídáme,
tak už žádná pomoc. Paní Grégrová je tedy něm
kyní, ale národní.

A pak jsem si to ještě rozmyslel z té ptíči
ny, že p. dr. Idvard Grégr, jehož ani pradědeček
němcem nebyl, nedávno Iskovi vydal „Národního
katolíka“. Dává-li si falšovaný lék takové jméno,
nesmím ho dávati léku svému já.

A tak nezbude nic jiného, než že zůstaneme
při jménu katolicismus.

At si mu říkají jakkoliv, on to jest ten je
dině pravý lék proti zimnici a horečce národů
evropských. Dokud neodloží se fanatický strach
před ním, nebude v Evropě lépe.

Dokavad totiž nebudou říditi národy mužové
bez té borečky a bez té zimnice, budou zmatky
trvati dále a neštěstí národů bude se množití.

Někdo mi povídal, zdaližby taky některým
našim poslancům neměla býti odporučena ta jesnit
ská kůra. Před lety bych se byl snad k tomu od
hodlal. Tu oni sami o sobě povídali, že nemají
horečku, leč prý horoucnou lásku k vlasti. Ale
byli lidé, kteří jim to nevěřili. Tvrdili, že mnozí
z nich mají horečnou lásku k penězům, a zimnici
slávomamu.

Dnea jest už všecko jinsk. Dnes — je-li to
zase klep, novím, — nejsou prý ani „studení ani
horcí“. A pro takové chinin není. Ten jest jen
proti zimnici nebo horečce.

Výlet českých rolníků na Moravu.
Když byl roku 1883. po feči vůdce českého

národa, dra. Františka Ladislava Riegra v Pardu
bicích odbalen pomník bratranců Veverkových,
největších to dobrodinců rolnictva, dostavilo se do
Pardubic tisíce moravských rolníků. Při letošní
oslavě 100letých uarozenin vynálezce ruchadla
Františka Veverky, usnesli se proto členové ho
epodářskýchspolků, pardubsko-chradimského, ho
ligkého, přeloučekého, a j. že podniknou na oslavu
břatraneů Veverkových velký výlet na Moravu.
Myšlenka tato došla oblasu v celých východních

ch a zejména na Pardabicku a v Pardubi
cích. Veleobětavý jednatel hospodářského spolku
p. prof. Fr. Sova, s okresním starostou panem Mar
kalousem, řiditel hospod. školy v Chrudimi p. Ekert,
městští radní v Pardabicích p. Jan Klečka, p.
JUDr. Antonín Formánek « jiní starali se horlivě
o zdar výletu. Tento byl také v každém ohledu
zdařilým.

V pátek večer sešla se velká část účastníků
v Pardubicích v hostinci na radnici (v Besedě),
kdež se jim dostalo srdečného přivítání se strany

[on rady Klečka a Formánka. Pan prof. Sova,rý vykonal všecky práce přípravné, následkem
maturitní zkoušky na tamní reglce nemobl se bo
bužel výletu súčastniti Po 6. hodině ranní v sobotu
zavládl na nádraží pardubickém čilý ruch. Výletu
se účastnili zástupci a příslušníci okresu Caalav
ského, Kutnohorského, Kolínského, Přeloučského,
Poděbradského, Králové Městeckého, Jičípského,
Hořického, Jaroměřského, Králové Dvorského,
Novoměstského, Opočenského, Kosteleckého, Žau
berského, Rycbnovského, Královéhradeckého, Li
tomyšlekého, Chrudimského, Hlinského, Vysoko
mýtského, Holického, Choceňského, Brandýského,
Ústeckého, p. Fr. Ječný z Běchar u Kopidlna, ba

též okresy Smichovský, Německobrodský, Rakov

nický py zastoupeny.Z okolíHradce Králové súčastnili se výletu
pp. Fr. Černý statkář z Plotišť, Jos. Česák ml.
z Nedělisť, J. Hofmaa a R. Horák z Černilova, Jan
Hyhlik, Fr. Komárek z Kuklen, Josef Loučný
z Říbska, Jos. Morávek ml. z Opatovic, František,
Jan a Václav Morávek (jednatel hosp. spolku)
z Plačic, J. Ludvíka sl. z Jenikovic, J. Nováka Fr.
Voženílek ze Ždánice, Fr. Šmidt a Václ. Vinař
z Podůlšan, Fr. Svatoň z Vosic, Fr. Skvrna z Či
stovsí, redaktor Obnovy František Štábl, mlynáři
pp. Voženilkové z Předměřic a Temešváru s chotí
aj. Vkaždé stanici mezi Pardubicemi a Českou Tře
bovou přistoupil do zvláštního vlaku některý vý
letník, zejména též četné dámy. Za nejkrásnějšího
počasí a zpěvu „Moravo, Moravol .. .“ přijel
vlak zs Žichlinkami na moravskou půdu. Před
11. hodinou přijel .vlak do Červinky a odtud při
byl po několika minutách po místní dráze do
Litovle, slovanskými a českými prapory bojně
ozdobené.

VLitovli na nádraží přivítal české výletníky
Hšský poslenec Josef Staroštík, a zástupci spolků
litovelských a venkovských obcí. Štěpánovská hudba
v hanáckém kroji zahrála národní hymnu: Kde
domov můj. Čeští a moravětí rolníci, české i mo
ravské dámy srdečně si tiskli pravice. Na to jeli
čeští výletníci v kočárech a ověnčených hřebřino:
vých vozech do města. Litovelští renegáti marně
snažili se demonstrovati tím, že rozházeli prkna
u německého domu se nalézající po náměstí. Mu
seli je před příchodem Čechů zase sebrat a též
kořalové litovelští nesměli 8 hnojníky jeti proti
průvodu do těsné unčovské ulice. Dny německo
židovské vlády a odrodilého kyšpereckého rodáka
a litovelského starosty Mikysky jsou sečteny. Dle
rozhodnutí nejvyššího správního soudu máme v 1.
a 3. sboru zabezpečenou většinu, další kvorelantatví
a odkládání vo'by se strany odrodilců jest marno
i trestuhodno. Němci si staví „Deutsches Haus“
trocha pozdě u následkem nedostatku Němců pro
mění bo asi nejspíše v synagogu. Před rolnickou
záložnou, kde se nalézá zároveň Beseda, očekávaly
bratry české říšští poslanci Josef Svosil a Slaroštík,
spolek paní a dívek, Beseda, Řemeslnická beseda
Neklan, zástupci Sokola, rol. akciového pivovaru,
cukrovaru a lihovaru, hospodářského družstva o
jednoty, starostové z litovelského okresu, atarostové
Fr. Černý z Piňovic a J. Gabriel ze Želchovic,
Dostal ze Střelic na Unčovsku a četní méáťané a
rolníci. V prostranné besední dvoraně připravili
zatím dámy pro unavené výletníky malé občer
stvení. Poslanec p. Josef Staroštik z Hunčovic při
vítal opět srdečně výletníky, pravě, že bratři Če
chové přicházejí Moravany posílit a vzprašít v boji
prot! německé nadvládě v městě Litovli. Posléze
vítal jako mlatopředseda Selské jednoty Staroštík
české rolnictvo. Jménem Čechů odpověděl p. řiditel
Eckert z Chrudimi, vzpomenul dřívějších výletů
českého rolnictva na Moravu a poděkoval za vřelé
uvítání.

Jménem Jitovelských Čechů uvítal výletotky
vůdce jejich advokát dr. Janda, pravě, že Čechové
litovelští po 20 let bojují proti bezpráví od Němců
pácbanému. Hoaževnatost rolníků pomáhala k ví
tězství české věci v Litovli a osvědčí se bohdá i
nyní. Jeme si tobo vědomi a vázáni citem vděč
nosti, přicházíme i my roloictvu vstříc a chceme
jíti s ním ruku v ruce. Řečník poděkoval jménem
města za vzácnou návštěva a provolal českému
rolnictvu upřímné: Na zdar.

Poslanec p. Fr. Udržal pravil, že v králov
ství s účastí budeme sledovati nastávající boj
v Litovli, Moravané oavěděili se v boji vždy udatní
a vytrvalí a zvítězí bohdá i nyní, Vítězství Čechů
a uepřerušenému proudu z království na Moravu
přál mnoho zdaru a končil: Dej Bůh, aby 80 tak
stalo! —

Na to odebrali se čeští výletníci k návštěvě
rolnického pivovaru. Cestou házely jim paní a
dívky litavelské kytice a před pivovarem střileno
na počesť z hmoždířů. Jmenem správní rady vítal

kněze a nadaného moravského spisovatele, Pravil,
že výlet uspořádán na počest muže práce a že i
moravské rolnictvo drží se (Riegrova) hesla: „V
práci a vědění jest naše spasení“, čehož důkazem
jsou četné průmyslové závody vesměs v rukou
moravského rolnictva udržené. Subvencemi 3e rol
nictvu nepomůže, ale svépomocí, prací a věděním.
Rolnický pivovar v Litovli byl založen 8 potížemi,
ale stále pod dobrou vprávou roste a kvete. Srdednou
svou řeč skončil pivovarekým heslem: „Dej
Bůh štěatíl“ Pan řiditel Eckert podotkl, že před
čtyřmi roky byl z německého měšťanského pivo
varu propuštěn český sládek Elleder (rodák z Ko
loděj u Vltavatýna) pro české své smýšlení, ten
že dal podnět k založení rolnického akciového pi
vovarn v Litovli a že teď po úsilovném boji na
byli čeští pravovárečníci většinu a vládu i v dříve
„německém“ městském pivovaře. Pan Elleder vaří
opravdu hanácké pivečko jako křen, které vítězně
obstálo konkurenci se všemi němeockožidovskými
velkými pivovary v okolí. Po prohlídce vzorně
epravovaného rol. pivovaru odjeli výletníci přes
Cbořelice a Rozvadovice do Hunčovic, kdež je
uvítalo občanstvo a učitelé go okolní mládeží. Ně
kteří účastníci ei problédli hunčovickou mlékárnu,
někteří pak za tliže účelem zdrželi se cestou v

Moaicích, většina pak jeje odtud přes Náklo do
Příkas, které byly rovněž prapory slovanskými a
českomoravskými ozdobeny, Jako osady předešlé.

V Přikazích, velké a výstavné to hanácké
vesnici, byli čeští bosté srdečně přivítání apooběd
vali pak po třetí hodině na radnicí a prohlédli si
místní rolnickou mlékárna a výstavu bovězího
a vepřového dobytka, kterou uspořádalo místní
družstvo pro chov dobytka Pak-li se českým vý
letaíkům na cestě líbila požeboaná úroda na žírné
Hané, tedy neméně se jim líbila výstava dobytka,
výstavnosť a zařízení selských, vesměs křidlici
krytých statků. V Příkazích jsou grunty a chlevy
z cihel a stodoly z velké části s nepalených cihel
a vepřovic. Patří k nim od 40 až přes 60 korců
polí. Protože Hanák lpí s láskou na svém dobytku
i zděděné broudě a s celou rodinou piloč, vytrvale
a s láskou ji obdělává, tedy české vesnice na Li
toveleka, Unčovsku, Štembersku, Olomoucku, Pro
stějovsku, Vyškovsku, Kojetínsku, Kroměřítsku,
Holešovsku a Přerovsku sbynou také poměrnou
zámožností.

V Přikazích mají banácké koně zušlechténé
krví oberskou, arabekou a částečně i anglickou,
a mají tam rovněž přes 600 kusů hovězího do
bytka, racionálně zušlechfovaného plemenem bern
ským, namnoze též simmenským 8 kravářským.
Na výstavě bylo na 120 kusů bovězího dobytka,
býků, býčků, krav, jalovic a telat a neméně pěkný
dobytek sbledali výletníci ve statcích. Na výstavě
bylo též na 30 kusů velkoyorkshirského vepřového
dobytka, kanců, plemenic a mladších prasnic, za
nesených vesměs v knize plemenné. Úhov vepřo
vého dobytka jest poměrně výnosný a proto roz
šířený. Z banáckých vesnic kupojí mladé vepříky
rádi uzenáti pražští, kteří zde mají takó své do
hatovače a překupníky. Rolníci přikazští, hun
čovětí, mesičtí, nákelští křelovští, ohničtí atd. jsou
čilí a dosti podnikaví. Na severní Moravě jest
mnoho lékáren; v okolí Litovle na př. v Pálo
níně, Měrotíně, v Cholině, Žerotíně, Hunčovicích
Mezicích a v Příkazích. Velká parostrojní mlé
kárna zřizuje se v sousední Hrabé Senici. Čeští
rolníci problédli si příkazskourol. mlékárnu, mnozí
též sladovna a záložnu, které byly založeny jiš
v letech šedesátých. O pivovarech, sladovnách, mlé
kérnách a j. závodech hanáckých rolníků se Ještě
smíoime. V každém ohledu byla zdařilá koncertní
zábava v zahradě v hostinci „na radnici“. Ha
nácká kapela hrála neunavně a čile a čeští mlá
denci vesele rejdili s hezkéma hanačkama A
„chlapci s Hané“ opět neonavně 8 českými ale
činkami a paničkami. Večer tančena ovšem 1 ně
zbytoá: „Hanáčka v kléně jabka nese, eměje se
a srdce se jí třese, slešela, viděla, mládenečka
beskyho.“ Za trvání koncertu došel pozdravný te
legram od pana professora Sovy z Pardubic ve
smyslu: „Poznejme se a milojme se!“ Čeští mlá
denci a krásné dívenky to učinili ovšem rázem a
doslova a zvali již méně čilé na přes rok „na bode
na Hanó.“ Nu, uvidime. Po rozdělení cen vysta
vovatelům a přátelském rozloučení odjela část
českých bostů, hlavně starší pání a dámy po lo
kální draze do Holomóca, Ve vlaku byla 8 Ha
náky srdečná zábava, neboť Čechové již každému
„včelka, bat, serka, čilatd. dobře rozuměli.

V královské Olomouci.

Před Olomoucí překvapovala výletníky impo
eantnost jednotlivých budov, jmenovitě kláštera
Řepčenského a jednotlivých vill při místním nádraží
olomouckém. Na bývalých bradbách za litovelskou
branou povstalo celé nové město a výstavnost
nových domů, dvoj- i třípatrových rovná se úbled
ností pražských a vinobradských domů moderních.
Všeobecně se zamlouvala malebná budova Póttine
gee. Odtud Českou ulicí spěchali jsme k Národnímu
domu, obrovské to budově, kterou si Čechové olo
moučtí postavili ze 600.000 zl. a která jest střo

jskem četných národních spolků. V prostranné
besední dvoraně očekávala česká elita olomoucká
vzácné hosty z Čech Po kratičkém seznámení se
a občerstvení zapěl Žerotín, (nejelitnější to spolek
pěvecký v zemích českých. jemuž přednost dávali
zvěčnělý mistr Karel Bendl 1 slavný dr. Antonin
Dvořák) své heslo a přednesl pak několik skvost
ných českých plsní, pravých to perel hudebních.
Předákům českým dělali honneury paní doktorová
Žáčková, pami Černochová, Pospíšilová a jiné
přední dámy. Když byla přátelskázábava v plném
proudu, uvítal české výletníky předseda Besedy
p. MUDr. Mrásek. Pravil, že čeští hosté při
jeli na Moravu nejen za účelem hospodářským,
ale také národním, aby Čechy moravské poznali,
povzbudili a společně ukázali, že jsme jedna krev.
Pan dr. Mrázek ovšem zamičel, že Čechové olo
moučtívnárodními hospodářskémohledai v ná
rodní organišaci dokázali mnohem více, než-li my
v Čechách, (neboť Čechové olomoučtí až na malé
hyperradikální výstřelky pracají svorně), ale dodal
akromně, že moravští Čechové zůstali v národním
obledu poměrně 20 let pozadu za svými českými
bratry, fe proto Čechům všem prospěje účelnější,
jednotnější práce, kterou také všichni na tyslí
máme.

Za pozdrav poděkoval na místě znaveného
pana řiditele Eckerta z Chradimi pan wěstak
rada pardubický, JUDr. Antonín Formánek. Mluvil
nadšeně a řízně,vzpomněldřívějšíchvýletůz Čech
ne Moravu, zmínil se o pokroku, který zatím Mo



ráva ačinila, podotkl, jak dnešního dne Čechové
po celé Moravě se zvláštní vřelostí a srdečností
přivítání a přijati byli, s čehož nejlépe viděti,le
přišli mesi své. Žádnémoci na světě te nepodatí,
aby toto vědomí v oás potlačila. U nás všech po
trvej přesvědčení, že co Moravan, to Čech, to

jedna krev! Posléze provolal Čechům olomuckýmuřlivé ma sdar/ — které bylo hlučně opakováno.

odebrali ee Da potřebný odpočinek.
Časně « rána prohlédli si čeští výletníci bý

valé první blavní mésto moravaké, královskou Olo
mouc. Tato má inocho budov a kostelů význam
ných. Tak zajímal především v alobu gothickém
nákladem movba milionů nádherně opravený neb

znova přestsvený metropolitní velechrám sv. Vyva,
Anny, v které se koná volba knížetearcibiskupa,
a při ní stojící děkanský dům, na jehož balkoně
byl r. 1806 zavražděn poslední Přemyslovec,král
"Václav III. od německého, zjednaného vraha. Vel
kolepá residence arcibiskupova, kde dosedl r. 1848
na trůn císař František Josef, bývalá akademie,
císařská knihovna, jesuiteká kolej s chrámem
Paony Marie Sněžné, universitní badova (nyní
ném. gymnasium), kostel sv. Michala s třemi krás

nými tadovami, starobylý Buný kostel dominikánský rovněž zajímaly. Dvě velká náměstí,dolní
a horní, obrovský dům Ústřední záložny na rohu
obou náměstí postavený, největší to záložny v ze
mích českých budily obdiv. Pěkná jest městská
radoice uprostřed borního náměstí se staročeským,
nově upraveným orlojem a s hrajícími figurinami.
Poblíže Národního domuvypíná se proboštský farní
chrám ev. Mořice,znamenitá gotbická budova 8ne
dok-nčenými věžemi; zde jsou nejzvučnější a nej
větší varhany mezi všemi v zemích korany České
Proboštem u sv. Mořice byl dloubá léta vzorný
český šlechtic a kněz, hrabé Pětting Persing, za
kladatel vzdělávacího ústava Potingea. Krásná
budova, celé zařízení a vzorná správa vlastenec
kého ústava tohoto zajímaly všecky české výlet
níky a zejména otce dorůstajících dívek a dámy.
O ústavě tomto, který jest od vlasteneckých, vy
soce vzdělaných, počestoých a v pravdě po slo
vansku zbožných dam veden, a na němž působí
jako učitelky též slečny z Čech i z Moravy,a na
němž se vzdělává přes60 dívek z Čecha několik
ze Slovenska, zmíníme se po zásluze obšírněji,
neboť v poslední době stává se tento ústav před
mětem nízkých strannických útoků. Velice zají
malo české výletníky vlastenecké museum a bohaté
sbírky předhistorické, archaeologické, paleontolo
gické, sbírky zbraní, mincí, listin, soch a jiných
uměleckých památek jukož i národních výšivek
a kraslic. Horlivý Slovan a Cyrillo-metbodista, bý
valý říšský poslanec vdp. Iguát Warm vysvětlo
val českým výletníkům ochotně význam sbírek.
Problídky ty zabraly tolik času, že všichni čeští
výletolci nebyli s to navětíviti rolnickou školu na
dosti vzdáleném Hradisku, kde 86 vypíná velko
lepá budova bývalého cisterciáckého kláštera (nyní
velká vojenská nemocnice) a ještě vzdálenější ha
nácký pivovar u Holic. Dobrého jeho výrobku bez
toho okusili. Jdouce na nádraží Ferdinandovy
dráby, obdivovali se mobntnému rozvoji města i
na východní stranu, kterou v dálí lemují jesenické
hory, na jejichž výběžku vypíná se sv. Kopeček,
všeobecně známé poutnické město na Moravě 8
výletní město Olomoučanů.

O půl 11. hodině ujížděli čeští výletníci do
provázení četnými moravskými rolníky vlakem
k Prostějova. Ú českých vesnie vítání byli střelbou
z hmoždířů, na stanici ve Vrbátkách vítala je
střelba, budba, správa obce i cukrovaru, spolek
bas'čů a banácká děvčata v starobylých krojích,
která rozdávala kytice. Mládenci z Královéhradecká
vzali děvčata Milenku Dadákovu a Maryšu Klás
kovu jako svó hosty a sebou do Prostějova. Jejich
tatínkové, matičky, kmocháčci a tetičky museli
ovšem následajícím vlakem za nimi. Hanácká děv
čata, jediná v starobylých krojích, budile ovšem
pozornost v slavnostním průvodu a koncertu
v Prostějově.

V Prostějově.

Středem šírné Hané jest Prostějov. Za vlády
bývalého odrodilého parimistra Zajíčka a židů byl
to hanácký Jerusalém, a čilým obchodem a prů
myslem. Důrazné a vytrvalé provádění hesla: „Svůj
k svému“ so strany Čechů městských i hrdých ven
kovských Hanáků dopomobly konečně obrovské
většině českého obyvatelstva k vladé v městě,
zejména když rolaíci v den voleb zbabělé voliče
svými psy hledali v pšeničných a žitných polích,
a vlekli je za límec k volbě českých kandidátů.
Tu dostaly kuráž voliti s Čechy též české paničky,
vdovy a babičky, které dříve modliy se k Panence
Marii za vítězství věci české, ale které ze strachu

p vanem Zajíčkem — renegátem z nedalekéhoostelce, který zrovna tak, jako litovelský půlmistr
v mladších letech nosíval čamaru — volily s Němci.

Dnes má Prostějov, čítající na 25.000 oby
vatelů, ryze české zastupitelstvo, českou vyšší
realku a obchodní školu a právě 6e domohl čes
kého gymnasia. ČeskostProstějova ukázala se
nejlépe při nedělním uvítání hostů zkrálovství.
Celé město oděno bylo hávem ulavnostním, domy
ozdobeny byly slovanskými a českými prapory.
U nádraží kupilo se přes 10.000 lidí, většinou

členů různých spolků. Za svuků sokolské hudby
vylózali čeští výletníciz vlaku a dámy je zasy
paly deštěm vkusných kytic a z tisíců brdel ozý
valo se ryčné: Na sdar a slával

Jmenem občanstva prostějovského uvítal vý
letníky starosta p. Waif. Promlavil krátce, jadrně
poukázal k tomu, že české hosty očekávají v uli
cích n nádraží tislce občanstva s města iokolí —
toť manifestace naše pro to, abychom zůstali na
vědy ve spoluručenství Čechů i Moravanů. (Dlou
botrvající potlenk, hřímavé „Na zdar!“)

Říšský poslanec p. Skála pronesl pak uvítací
pozdrav jménem všeho prostějovského voličetva.
Vřelá láska pojí nás k vám, očekávali jsme vás
8 otevřenou náračí — čím úžejí přilneme k sobě,
tím pevnější bude všechen národ. (Souhlas.) Dále
vítali hosty z Čech pan Fr. Pluskal, předseda
hosp. jedooty prostějovské e pan Jos. Spáčil, zu
sbor starostů v okresu prostějovském, načež vřele
poděkoval p. dr. Ant. Formánek z Pardubic, jenž
moravským bratřím případně tlumočil pozdrav Čes
kého lidu z královatví. Blažený cit radostného
ahledání na půdě metropole české Moravy proniká
z vás každého a všichni souhlasíme 8 tím, co ve
slavnostním čísle napsaly k našemu výletu „Selské
listy“: „Me sme ve, ve ste me!“ Ano, všichni za
jedno jsme a hřešil by, kdo by tento posvátný
svazek chtěl zpřetrbati. Každý váš úspěch je náš
a váš úspěch je nám vždy milejším, vždyť vy jste
mostem, jenž pojí nás se světem slovanským. My
přišli jsme nejen vás povzbudit, ale též od vás se
naučit zejmena svép»moci, provádění hesla: „Svůj
k svému“ jet hlásal veliký Moravan, František
Palacký. Našim společným heslem budiž: „My
jeme vy — vy jste myl“

Nadšení na nádraží i v jeho okoli bylo vše
obecně. Po těchto vítacích proslovech došlo k do
jímevým projevům upřímného bratratví a shody.
Sotva prošli jsme řadami spanilých dam prostě
jovských, očekávaly nás před nádražím veliké zá
Btapy lidu z Prostějova i celého okolí. Vulicích
od nádraží až po náměstí pestrý špalír tvořili čle
nové nesčetných spolků místních i ze všech okol
ních obcí; v čele dlouhého průvodu za budbou
nbíral se jízdní Sokol občenů smržických, okresu
prostějovského, zejmena měšť.beseda, čten.spolek,
českoslov. obchodní beseda, apolky „Orlice“ a
„Vlastimila“, damský odbor Ústřední Matice školské,
živnostenské spolky, spolek národního dělnictva
„Havlíček“, klub českých cyklistů, bospodářský
spolek, posluchači obchodní školy, hasičský sbor,
dále beseda „Svornost“ z Čechovic, obč. beseda
z Králic, čten. spolek „Pokrok“ z Duban, hospo
dářský spolek z Plumlova, hasičské sbory z Če
chovic, Smržic, Olšan, Vrahovic, zástupci obcí
Duban, Margeliku a Štětovic, vojenští vysloužilci
z Prostějova a Smržiceatd. Mnché spolky vbíraly
se v průvodu se svými prapory. Průvod konal Be
až na náměstí Žerotínovo k místnostem besedy,
odkud za zpěvu písní „Hej Siované“ a „Moravo“
rozešli se všichni účastníci do jednotlivých bostinců
k obědu.

O půl 3. hodině odpolední shromáždili se
čeští hosté, prostějoveké i okolní spolky před be
sedou a kráčeli po obou náměstích dvacetitisico
vým čpalírem obecenstva v slavném průvodu do
zahradní restaurace rol. akc, pivovaru, blíže něhož
nalézají ee též velké továrny na výrobu hospo
dářských strojů psnů Wichterla a Krátkého.

Slavnostní

ajend rolnlctvačeskoslovanského.
Y zabradní verandě konal se zde již po 2.

hodiny slavnostní sjezd rolnictva z Čech, Moravy
a Slezska, jehož se účastnili říššti a zemští po
slanci Roskošný, Perek, Udrřal, Adámek, Vy
koukal, Skála, Svosil, Richtr, Kebl a Vychodil.

Poslanec František Vychodil z Topolan,
předseda selské jednoty pro Moravu přivítal v me
tropoli Hané účastníky re všech zemí korunyčeské,
Neutěšené poměry natí nás — pravil -- abychom
povatali jako jeden muž k záchraně své. Čásť viny
£ dnešní rozháranosti spadá na nás, ježto jsme
se uedovedli zorganisovat a proto ne nás dolehají
stále větší břemena. Naší povinností jest vystupo
vati jako stavy jiné a to jest též účelem tohoto
sjezdu. Aby přispěl společnému dobru našemu,
tomu volám: „Na zdarl“

Jako první řečník předetupil poslanec Karel
Adámek. Vyličujetrpké zklamání, jakého dožilo se české
rolnictvo a český národ vůbec v posledních letech.
Dnešní pak doba zejména jest nám nanejvýše nepří
znivou. Nepřátelénaší vydali program, dle něhož uvésti
nás, kteří ode dávna jeme pány těchto zemí, chtějí
v porobu. A tu zajisté jest svatou povinností celého
národa našeho, podati mohutný protest proti haneb
nému zamyšlenému násilí Zejména rolnictvu uložen
jest úkol první. Neboť ono drží půdu, drží i národ
nost. Boj o půdu jest vždy povážlivější. T Bismark
dobře poznel, že Poláky nepotlačí dříve, dokud ne
budou zbovení půdy. A proto pruská vláda věnuje k
tomuto účeli miliony. U nás pak řádí velký kapitál,
do jehož epárů upadá vědy více naší drahé půdy. Nej
evětější tadlž povinností našeho rolnictva jest, aby
suchovalo půdu po otcích sděděnou. Vzhledem k tak
vznešenéma úkola rolniotva jent svatou povinností
celého národa, aby stál jemu po boku v těžkých zá
pastech. Tato povinnost však k rolnictva má také
země a stát. Bohužel nevyhovuje centralistické záko
nodárství v naší říši nikterak zájmům čaského rol
nictva. Rolnictvo musí proto prodchnato býti snahami
antonomistickými, aby zákonodáratví odevzdánobylo

zemím. Dokud nebude upletaůna státní právo Costé,
dotud nenestanou lepší Časy.V boji tom musí rol
nictvo ee sjednotiti ve společenstvech. Dokud toho ne
bude, z mozolů jeho budou těšiti nepřátelé. Nejbes
počnější zbraní jest rolnictvu dále vzdělání. akto
sjednocené a vzdělané rolnictvo může s úspěchem če
liti kapitálu. Řečník pozdvíženým hlasem poukosoje
opětně k toma, kterak české rolnictvo v nejtělších
dobách zachránilo národ. I nynější doba jest těšká,
však nepřátelé svým zařivým vystupováním utušili
v nás národnívědomí. A s tím vědomím v pevné dů
věře ve vítězství práva do boje spěchá: „Celý národ
ca rolnictvo a veškeré rolnictvo za národi“
poslance Karla Adámka potkala se s ryčnýmpotleskem
a souhlasem. Škoda, že p. poslanec Adámek neudal
rolnictvu neomylné prostředky, které by mu pomohl
jistě z područí velkokapitálu, udržely mu poototoh
zděděnon půdu a vymohly nám bezpečně státní právo
a samosprávu. Byla to slavnostní krásná slora, ale
ale žádné plodné skatky.

Za hločného soublasa veškerého rolnictva mlavil
řiditel vyšší hospodářské školy v Chrudimi, p. Kekert.
Pravil, že jiš v letech omndesátých usrála v ách
myšlénka, poznati rolnictvo moravské i ve Slezsku.
Rolnictvo české ekatečně již tebdy pořádalo výlet na
Morava j do Slezska. V odplatu pak z Moravy při
jelo do Čech u příležitosti odhalení pomníku bratří
Veverkových na 4000 rolníků. Letoší oslava etých na
rozenin nesmrtelného Veverky poskytlm českému rol
nictru milou příležitost, aby opětně pořádalo výlet
na Morava. Řečník vylíčil velký význam rolnictva,
které v 50 posledních letech učinilo ohromný pokrok
a bude-li tak pokračovati i v příštích 50 letech, pak
bude ono v těchto zemích svým pánem. Maché ovšem
má rolnictvo povinnosti, První a blavní jest, aby rol
nické mládeži již od počátku vštěporána byla láska
k drahému rárodu. Rolnictvo musí dále býti svorné.
O- tom nechť učíme se ze avatodučního programu
Němců. Ve svornosti musí dále obrněno býti vzděla
ností a tak neustupně bójiti srou půdu a ní dobře
hospodařiti. Rolnictvo náš národ masí dvojnásobně
chválořečit, poněvadž ono zachránilo nám jazyk i půda.
Pokud se týče práv, musí rolnictvo se domáhati tobo,
aby jeho etav na roveň byl postaven stavům drahým.
Proto musí pracovati © změnu volebníLo řádu, dále
o to, aby všecky zákony vydávány byly na ochranu
rolnictva, aby berně apravedlivě byly ruzděleny, aby
ae na bursách nehrálo s cenami našebo obilí, aby
ulehčeno bylo v povinnosti branné. V prvuí řadě
ovšem musí bojovati o samoaprávu, kterou rozluětěna
by byla ihned (?) hospodářské svépomoc našeho národa.
Řečník končí přáním, aby koruna uvatováclavaká
v brzké době zazářila na hlavě panovníkově. (Bouřlivý
dlouhotrvající souhlas a potlesk.) Hlučný potlesk, latil
pak Slezanům. Když v sobotu zavítali slezští roníci,
pp. Fr. Klapetek, starosta a rolníci Lev Buček, Em.
Spachovský z Milostovic, Tomáš Lozar z Utic, Viktor
Novák z Vel. Polomě; Fr. Palyza starosta a rolník
Fr. Pochnic z Kylešovic, Jan Slivka a Jan Vaněk z Li
tultovic, Jan Glabazňa a Fr. Paleta z Mokrých Lazec,
Jindřich Mička ze Zlatník, Josef Uvíra z Jaktaře a
tajemník české hospod. jednoty ve Slezsku, p. Zika
do Příkaz, dostalo se jim i tam od místního starosty
Josefa Svozila, moravských i českých rolníků erdeč
ného a nadšeného uvítání. Ještě s frenetičtější po
chvalou uvítán by! mluvčí Slezanů, mladý J. ka
ve echůzi rolníků v Prostějově, když tlumočil pozdrav
rolníků slezských. Pan řečník vylíčil pokrok českého
rolnictva. ve Slezsku za posledních let, stejně pak
příkoří, jakého se jemu dostává v jeho snabách. I nej
špinavějšími prostředky se proti českému rolnictva ve
Slezsku bojuje. Než marným veškero násilí a dnešní
sjezd přispěje tím více k utužení národního vědomí
mezi českým rolnictvem ve Slezsku. (Výborně.) Říš
ský poslanec a rolník p. Rozkošný připomenul
pak velké zásluhy bratří Veverků, kteří svým pluhem

ro lidatvo více vykonali, nežli generál, který vybrál
bitva. A české rolnictvo pro národ může vykonati

nejvíce, poněvadž jest neodvislé, Naproti tomu má
celý český národ pečovat o zachování rolnictva. Osvě
žení těch vznešených ideálů — tof účel dnešního
sjezdu. Proto provolává pořadatelům a všem vzácným
bvstům z království i ze Slezska: „Budiž vám čes
a slával“ Provolání toto vyvolalo ohromnou bonř
souhlasu.

Poslanec p. Udržal mlnvil o staletých bojích
našeho národa za svá práva a o novděku, který sklí
dil. Sedlák-kavalír z Rovně, ukončil pak řečobvyklou
avoa lacinou frásí, která jako vždy v Čechách,tak i
v Prostějově vynesla mu salvy potlesku. Pravil: „Lze
očekávati od největšího kavalíra kavalírů, že splní
dané slovo“. Lid ovšem volal ze sta hrdel: „Chceme
a žádáme koranovaci“ — ale dle smutné pravdy mu
síme bohužel konstatovati, že politika Grégrů, Herol
dů a Pacáků vzdálila nás možnosti — dobyti státní
ho práva — do nedozírama daleko. Ministr Kaizl i
dr. Kramář doznali, že musíme kráčeti po trnité ce
atě etapové a že k atátnímu právu máme ještě příliš
daleko.

Na návrh moravského poslance Rozkošného
přijal pak rolnický sjezd jednomyslně tato resoluci:

Rolnictvo ze všech zemí koruny české shromáž
děné na sjezdu rolnictva Českomoravského, pořádaném
Selskou jednotou moravskou v Prostějově dne 18.
června 1899, oznává za natné:

1. Domábati se společně a veškerým úsilím nsku
tečnění státního práva a samosprávy zemí koruny če
ské, poněvadě v uskutečnění toho vidí záruka lepší
budoucností a blabobytu nejen stava rolnického, ný
brž veškerých vrstev a stavů národa českého.

2. Rolnictvo zemí koruny české žádá se vší ros
hodností, aby jazzk český ve veškeré správě zemí ko
runy české na roveň postaven byl drabému jazyku
zemskému a « veškerou roshodností odmítá avatodašní
program zástapců národa německého, dle něhož jazyk
náš má býti enížen na trpěný jazyk drahého stapně
v zemích našich.

8. České rolnictvo všech zemí koruny české za
vazuje se s veškerým úsilím domábati se všech poža
davků, kterých k doševnímu a hmotnému porznesení
stava rolnického, základu to našeho národa, nezbytně
jest potřebí.



Rolnický sjezd ukončí! posl. Frant, Vychodil,
uterý opětně vyslovildíky vzácným hostům a tlamočil
elib, že sesterská Morava v braské době odplatí dra
bým bratřím tak vzácnou 8 imposantní náštěvu. (Vý
borněl) — — ,

" Nepodceňujeme nadšení na sjezdu jevené,
ale poubým nadšením se hospodáře é a politické
úspěchy ještě nedocilily. Ta pomůže jen vytrvalé,
promyšlená a účelná práce na základě většího
vzdělání, zkušeností a organigace vykonaná. Aby
cílů svých rolaictvo ze zemí českých co nejdříve
docílilo, přejeme si z hloubí srdce.

Zehradol zábava, do které zavítali zejména
též spanilé dámy prostějovské a masey lidu nej
širšího okolí, z Litovelska, Olomoucka,Vyškovska a
zástopci z celé Moravy, vydařila se v každém
ohledu. Mládež se pustila i do tance. O půl 9.
hodině odebrali se výletníci z Čech, doprovázení
prostějovskou hudbou, akademiky a členy všech
gpolků s korporací, na nádraží. Zde až do odjez
du odehrávaly se ty nejpohnotější scény. Hudba
hrála: „Kde domov můj“, „Hej Slované“, „Mo
ravo“ a do zvoků téch zaburácelo vždy bouříti
síce hlasů nadšených synů a dcer v nedílné vlasti
české: „Na zdar“, „My se nedáme“ atd.

Po 9. hodině dáno znamení k odjezdu. Hnul
ee vlak. Opět zaburácelo to bromovým loučením
„9 Bohem“ a když vlak se hýbal, tisíce šátků
mávalo na rozloučenou . . . „A tlumočte tam je
ště pozdrav, že my na Moravě 8e nedáme“ —
znělo vlakem a odtud: „Na brzkou sbledanoul“

Na spáteční cestě ve Vrbátkách se citové
tyto scény opakovaly. Po krátkém zotavení v Olo
mouci, ujížděli výletníci do Čech. Zábavní vlak
dojel do Pardabic v pondělí před 3. hodinou
ranní, načež výletnici zbývající rozjeli 80 emě
rem k Hradci, Kolínu, Čáslavi, Chlumci a Jičínu.
Po hospodátské stránce měli čeští výletníci příle
žitost pozorovati lecco8, co za nápodobení a ná
sledování stojí. A tento účel tanul ne mysli též
pořadatelům výletu, pořádaného na oslavu 100letých
narozenin českého vynálezce ruchadla Fr. Veverky.

Politický přehled.
V Uhrách jedná sněmovna o rakousko

uherském vyrovnání, které také jistě schválí.
Ve Francii to kypí a vře a proto chá

peme snahu republikánských stran, aby stloukly
silné, trvanlivé ministerstvo, President republiky,
přítel židů, který nám své přátelství tak divně
ukázal při gymnastické a sokolské slavnosti v Nancy
svěřil napřed sestavení ministerstva Poincarému.
Tento se snažil sestaviti ministerstvo ze všech
stran; avšak radikálové a socialisté, kteří svrhly
vládu Dupuyovu, chtěli Iví podíl kořisti pro sebe.
Loubetovi se zdá býti povážlivé svěřiti veškerou
moc ve státě socialistům, radikálům a jejich ži
dovským patronům a republikánští oportunisté
nechtí provakovatí armádu a udileti poličky obrov.
ské většině francouzských katolíků. Kcyž to nešlo
s Poincarem, svěřil Loubet sestavení ministerstva
Gambettistovi, Waldeck-Roussesuovi, Tento prý
získal poslance Rouviera, Leygnesa, Delcasséa,
Delombra, Monise s Milleranda, ačkoli proti po
slednějšímu president senátu protestoval. Mini
sterstvo války nabízel Waldeck-Rousseau býva
lému presidentovi Kazimiru Perieroví a pak oblí
benému generálovi jízdy Gallifetovi; leč oba od
mítli. General Brugére a admirál Fournier rovněž
nabízená jim odborná ministerstva odmítají. Osvo
boditelem židovského exkapitána nechce býti žádný
voják francouzský, neboť nechce na sebe poštvati
francouzský lid, který pro presidenta Loubeta,
předsedu poslanecké sněmovny a kassačního soudu
nemá, leč potupný pošklebek. Usnešení sněmovny,
že rozsudek kassačního soudu, kterým. zrušen
rozsudek proti Dreyfussovi, mají starostové všech
francouzských obcí dáti vyvěsiti na rozích radnic
a ulic, nechti v přečetných obcích provésti. Většina
od vlády jmenovaných starostů nechala vyhlášky
vlády jednoduše zmizeti, jiní starostové dali sice
nalepiti vyhlášky, ale začáteční slova: „Ve jménu
francousského národal“ dali přelepiti slovy: „Ve
jménu šidovského národal“ Jiní aalepili na vládní
plakáty posměšné poznámky z »Libre parolce, z De
roulédova to orgánu národní francouzské gy.
Hrabé Rogueville, starosta v Miniby v Bretagni
napsal krajskému prefektovi: »Dříve než-li proti
zakonné rozsudkynejvyššího soudu dám nalepiti,
vyčkám rozsudek vojenského soudu v Rennu.
Tento rozsudek nebude aspoň pronesen od ha
nebných kosmopolitů, ale jedině dle svědomí %0
jáků, jimž jediné Francie a její čest na srdci leží«.
— Náměstek starosty v Givry ve Vendée pravil:
uProtivím se nalepení rozsudku, který ústavu a
zákon znásilůuje, a který je pouhým knyfem, aby
se činil nátlak na vojenský soude. — Časopisy
protidreyfussovské píší: »Armáda stojí před psy
chologickým okamžikem, zdali je hodna sympatií
národa, anebo zdali zasluhuje slinu, kterou nob=
sledové židovského syndikatu ji v tváf plvají.
Bylo by neobyčejné, kdybychom zrazeni bezectným
Dreyfussem, byli ještě zrazení vojenským soudem,
který má za úkol Dreyfussa odsouditi«. — Nelze
se také diviti, že ve Francii začíná býti i vojsko
vzdorovitým a že mluví dle generálů a důstojníků.
Divisionář v Angersu dal denní rozkaz, v kterém
svým vojům přísně nařizuje, aby časopisů zrádců

e světobtáníků bez vlasti upotřebilyL adravotnoi
účelům.K tomu dodal, že důstojníci (jak Loubet)se

Repubi'kénské vláda nařídila sice proti generálovi
disciplinární vyšetřování, to však generálovi Me
tringrovi v Marseillu nevadí, vydávati denní roz
kazy proti Dreyfussovským teopisům, »které tupí
armádu, an hájí věc bidného zrádce«. Plukovník
de Saxce napsal proti Pressancčovi, který v Časo
pisu »Aurora« (Zář) jej pro jehoprotidrey fussov
ské smýšlení a odsuzování rozsudku kassačního
soudu tepal, ostrý dopis, který dal před shrc=
mážděným 10. dělostřeleckým plůkem | přečíst,
předeslav mastné poznámky a nechal pak bráti
Generální marš. Důstojníci a generálové sakazují
v kasárnách čísti dreyfussovské listy a odporučují
vojákům četbu bonapartovského »Petit journálu«
(Malé Noviny), La Čroix (katol. populárního ča
sopisu »Víra«) a národního časopisu »Libre Pa
role« (Volné Slovo). Vojáky, kteří čtou Aurore
(Zař), Siécle (Věk) a „Petit republigue« (Malou
republiku) nechají prý trestati. Tak aspoň denun
cují židovské časopisy důstojníky. Udavačství tolo
ovšem nic nepomůže, poněvadž armáda každým
strannickým opatřením vlády se ještě více jitří.
Waldek vládu utvořiti nedovede, Bourgeois nechce
a Delcassé váhá. Jak to ve Francii skončí?

V Německu panuje veliká mrzutosf, že
působením carovým sešlo se sňatku ruské velko
kněžny s dědicem trůnu badenského, který po vy
mření velkovévodské badenské rodiny by pak při
padl katolickým Hohenzollernům. — Němečtí ze
mědělci žádají říšskou vládu německou, aby při
obnovování celních smluv byla v Německu cla na
6 marek t. j. 3 zl. 60 kr. zvýšena.

Na srbsko-tnrecké hramici v okresu
jablonickém činí Albánci podporování jsouce tu:
reckým řadovým vojském, vpády do srbských vesnic,
jež zapalují a olupují odobytek a movitý majetek.
Srbské vojsko musilo lupiče odrazit. Srbská vláda
podala turecké vládě stížnosť na porušování svých
hranic v době míru a žádá odškodnění. Zdá se,
že kmenv Albánské v Starém Srbsku jsou štvány
od Turků proti Slovanům, jejichž povstání v Ma
cedonii se obávají.

V Perstf panujezápasmeziAngliía Ruskem.
Anglické zprávy opět oznamují, že Persie odstou
pila Rusku v perském zálivu přístavní město Ben
der Atbas, které chce Rusko spojit s dráhami
středossijskými e tudíž s Petrohradem i sTichým
Oceanem. Ruský vliv v Indii a lodickém moři by
tím velice zmohutněl, čebož se Angličané boji.

Spauělská sněmovna poslaneckápřijela
předlohu o odstoupení ostrovů Karolínských, Ma=
rianských a Pavelských Německu.

Spor anglicko-transválský následkem
vlivu markýza Salisburyho Campbell-Bennera
se zmírnil, takže jest opět naděje na urovnání
sporných záležitostí.

Drobná obrana.
Kdo tupí Komenskéhof Pan řídící

2 Tuněchod, Šnatr povídal nedávno ve Skntči, še
není třeba k šivobu věčnému se připravovati. (Tak
prý řekl dle Lindnera.) Oproti pana Šustrovi po
vídá Komenský: „Když pak pro věk cvičeny již
mohou býti děti, třeba jim především větěpovati,
že pro tento život zde nejsme, nýbrž že k věčnosti
pměřujeme; límto jenom že průchod jest, bychom
náležitě připravení jsouce bodně vstoupili v sídla
věčná“, — Tak si vybeř národe český. Na jedné
straně máš pana Šustra z Tuvěchod, na druhé
Komenského. Rozvažuj však, kdo vlastně zavrhoje
— a tím i tupí — Komenského. — A jestliže
obecenstvo ve Skutči e helvetem Macháčkem včele
plácalo rukama Šustrovi, rozvažuj, jak by asi byl
v té schůzi se svou didaktikou dopadl Jan Amos
Komenský! Byli by ho bezpochyby chuďass vy
etrčili. Rozvažaj konečně, nemá-li pravdu ten,
který na hanbu naši řekl: V Čechách se „plácá
kašdému plácání“ Zajisté páni Šastrově rozmno
žují velice slávu národa našeho a „velikána“ ne
šeho Komenského. .

Drobné zprávy.
Zprávy diécesní: Vyznamenánijsou:

p. Leop. Mazáč, č. koue'st. rada, b. vikář, b.notář
a probošt v Poděbradech, jmenován assessorem b.
Konelstoře; p. Frant. Vomáčka, em. b. vikář a děkan
ve Žlebech, p. Jan Matouč, b. notář a děkan ©Hro
nově, p. Jgnác Horký, b. notář, a děkan na odpoč.
v Heřman. Městci, jmenování čestnými konsistorními
rady; p. Jan Tichý, sekretář vikar. a farář v Ostrožoě,
eprávcem vikariutu Kopidlenského. Ustenovení:
p. Bobomil Berárek, admin. za faráře ve Vejvano
vicích, p. Frant. Melich, kaplan Hořický, sa admin.
do Cbodoric, p. Frant. Kuhn, kaplan Kopldlenský,
2a administr, do Veliše, p. Frant, Knap, koop. Onby
slevický, za kapli, do Kopidlns. Ns odpočinek
vatoopil: p. Frant. Pocbop, děkan v Jotefově, p.
Jos. Marčík, děkan v Chodovicích,

Neví kardinálevé. V pondělíkonala so

papežské konsistoř, v níž papež jmenoval následujících 14 kardinálů: noncia madridského, knížeto-arci

plakepa pozic hh: Slerinos- Míseita).amridéskupatom, arcibisk-py torineliáleo, fónnnesbého,regiij
ského. lat. patriarohy, caříhsadeltého ©sotřechenského,
dále Doldraga aCe'oskri,tajemaíky propagnady, Ciasen
a kosgregase reg. biskopů: Trombeltms španělského

jh Říměsídlicíkok ranoraee—Bélejmenosántupce pstriarohákní: Mukazino koptickýc pateier
chou v Alexandýji.-Moniblalauop, Jiná o ostale
přasconissce, jesu:. Ivovský: arcibislimg. Koilowakl a
stanialavský bialtug Szeptyciši.

Úmrtí.X pátek dne-16..čezvnazemřela v Ne
dělištích paní „Aloisie Bohdanecká, masná Brosnická
ve atáří 38 lekpo dlouhé -nemooi. Zrěšnělá byla dro
kraší statkáře pama Čezáka. Pohřebjej konal se v ne
děli o 1v hajíně dopoledus- vNodálšškích sa velkého
účastenství lidu s celého ollolí.

Spalsk.na,padponachudýchstu
dujících vyššíobehodnáškolyv radel
Králová u pořádalve-středav městskýchsadech
pa střelnici koncert, pří němž hrála hudba Sokola
Třebochovického. Na honnerta zástapců ostatních škol
téměř jsme noriděli. Názátěss byla sice stašdá, ale
menší. Zplejší vyšší oboh. šinela aasluboje větší přízeň
obecenatra. Ne. komgerbe jsme viděli pana starostu
dra Ulnicha, paní dxorná radorou Okenfassovou, Pana
státního nárladního Mstomše s rodinou, paní radovon
Čerregoa, pp. profi Bílého, Miřiovskéhé s rodinami
a mnohé jiné pána a dámy. Dosti četné účastenství
bylo. s. Pražského.Předměstí, z Kuklen a Opatovic.

Bonře zad Hradcem KHrálovým
a okolím snesla se včara ve čtrrtak, okolo 6. hodině
odgolední. V Hymdoiuhodil blesk do Bílé věže, do bu
davy. učitelského ústava, kde se konaly právě matu
nity, do Mádlosa domu, do nových kasáren a do c.k.

|poštovní budery. V okolí pozorovány ohně a vyhořel
| prý p. Weinsichův dvůr ve Seětí. Pradké lijéky ne
' udělaly valné škody.

Stavba městských jatek zahájenabyla
za moravským mostem poblíže vojenská plovárny:
v pondělí.

Nešvar ma dráze. Stížnostina dráhyKrá
loré Hradcem probíbající jsou vlevbecné. Na dráze
do P.tětýna musí se cestující mačkat jako slanočkové.
Myslíme, že by dráha měla býti lidská a že by v létě
neměla do vagonu cpát více lidí neš 8. Někdy jich
bývá ve voze přes 10 a nedávno musoli výletníci jetl
z České Skalice do Králové Hradce v dobytčích va
gonech. Toť pro intelligeuci trapno. Damán teké není
«llým, když všelijací kořalové, smradi 8 sprostí tlač
bubové stěžují jim cestu.

Velká pramice strhla se ©sobotu mezi 9.
a 10. nodinon v nechvalně známé bospodě proti D0
vým městským školám. Rozbito bylo v pranicí více.
sklenic a hlav, V obyvatelstvu hradeckém všeobecné.
jest přání, aby zmíučná vykřičená hospoda zmizela.

Hasičská šapa Králohradecká pořádá,
v neděli dne 3. červenoe 1899 pod protektorátem al.
měst. zastapitelství král. věnn. města Hradce Králové:

prvýhasičský ejosd Bapní v Hradci Králové:a veřejné ovičení místn o sborudobrovolnýchha
sičů. Všechny avé příznivce a přátele basičetva a
bratraké »bory zve co nejerdečněji k četnému účac
ntenství. Nechť vzpruží se poznova oavědčená české,
svépomuc u láska ve prospěch neštěstímpostižených.
epoluobčanůl Pořádek slavnostníc sjezdu sap
ním v Hradci Králové v neděli dne 2. Července 189%.
Dopoledne. 1. O 7. bod. ranní mše uv. pro domácí
sbor. 2. O půl 4. hod. sefaděných bratrských sborů a
depatací pud býv. vojen. pekárnou. 3. O 9. hod. po
chod do Sokolovny, uvítání sborů a hostí a. školní
cvičení domácího sboru. 4. O 10. hod. zahójenb dupší
valné hromady. Odpoledne. 6. Poplach a veřejné evi
čení. 6. Potom: Seřadění sborů: « pochod do měšť.
sadů na Střelnici, kdeš bude koncert úplnó kapely
Třebechovické. O 4. hodině taneční věneček v sále.
Vstupné do koncertu: osoba 15 kr., rodina 50 kr. P.
T. členové v stejnokroji mají do koncertu vatap volný.
Vstupné do věnečku pán 20 kr. Sbor dobrovolných
hasičů v Hradci Králové: Josef Riedl, t. č. jednatel.
Alois Soukup, t. č. starosta. Poznámka. Ctěné bratrské
abory se šádojí, aby přiložené přiblášky vyplněné nej
déle dů 28. června sboru dobrovolných hasičů v Hradci
Králové zaslaly.

Studentský komvikt v Mladé Bole
slavi má za účel podporovati « doplňovati vycho
vání studující mládeže na zdejších školách středních
(gymnasia i reálky) dle zásad katolického náboženství.
K tomu cíli nabídli veledůst. OtcovéPiaristé se vzácnou
úsložností svoji klášterní budovu. Tam obdrží cho
vanci veškeré saopatření mimo školu potřebné a budou
pod ustaričným dozoremvychovatele (praefekta.) Pod
mínky přijoti jsou tyto: 1. Uchazeč vykáše se křestním

listem; 2. vysvědčenímsposledního běhu školy obecné,něbo měšťanské, nebo té třídy střední, jjš právě ab
solvoval; $. měsíční plat je 20 sl. Tento plat možno
anížiti: a) prokáše-li chovanec výborné, zvlášní na
dání a mírnou, dobrou povahu, b) pokud stačí
něžité podpory dobrodinců a přátel chudých a nada
ných atudajících. 4. Rodiče nebo jejich zástupci toho,
kdo chce býti do zmíněného konviktu přijat, nechať
pošlou žádost se jmenovanými doklady (1. 2.) nejdů
stojnější biskupské Konsistoři v Litoměřicích během
měsíce července a srpna kašdého roka. NB. O postel
a nlamník jest v ústavě postaráno; peřiny, Šatstvo,
prádlo, knihy etc, mějš každý chovanec své vlastní!
— Řečiněmecké, hře na klavír, — po případě i na

harmonium, housle a j. bude se v ústavě téžbhvati. Dobrotivosti c. k. dvorního dodavatele p. Frant.
Sezemskéhojsou propůjčeny chorancům konviktu parní

„8 vanové lásně úplné. sdarme. V MI. Boleslavi v červnu
1890. Tb. a Ph. Dr. František Kordáč, konaist. rada
v Litoměřicích.

Nové biskupství v Kutné Heře?
Hlas Národa obírá se otáskou salošení nového biskup
ství v Kutné Hoře a poukasuje též k Pini. Je li ta



-otázkou vážnou, jistě teaobo vod .

Bo maěi kapoá20j biskupstvíle v Čedůsh
V Anemských alatimných lásních

ohradě byl dle -lékařskýchordinací až do
5. dorvna -1890počet hostů 199 bez taristů.

"Fepil se. Žák zdejšílo gymnasla koupal se
„v řece na zepovězeném místě dne 20, června a byl
by se utopil, kdyby stadenti Kaalicb a Janeček to
snoucíbo nebyly zachránili. '

Nealmšnest. Mósto Hradec Králové vyho
vujíc přání obecenstva, dalo upraviti s města po lo

„kách přímé chodníky k městské Střelnici a k bostinci
u města Chicaga na Pražském Předměstí. Místo aby
obecenstvo uznávalo, že obec i soukromí majitelé lok
povolili mu nejkratší cestu a obětovali takto značný
výnos lak, tlape obecenstvo luka vedle chodníku a
dělá ještě větší škoda, než-li dříve.

Vycházka, Obvyklá výcházka chovancůb.
Borromea v den sv. Aloisia do hradeckých lesů těšila
se příznivému nebi s plnéma zdara. O příjemnou a
nenucenou zábavu starali se vedle hudebního kroužků
a proviantního odboru četní borci, akrobati, zpěváci
a různého drahu kumětýři. Pozornost budil ačelivý
bosenský medvěd a všeobecná soustrast platila tra
gickému skonu nešťastného jednoho cyklisty „šam
piona“. Za příjemného chladu večerního opouštěli četní
pp. bosté i chovanci půvabné lesní zátiší, jež dovedlo
všecky tak mile upoutati.

Výstavku pohledovách lístků hodlá

nepořádatí místní odbor Ústřed. Matice školské o nání slavnosti na Střelnici v menším sále. Přihlášky
eběratelů a sběratelek, jakoš i dotazy i dopisnice za
sílány buďtež jednateli odboru p. B. Rybovi nejdéle
do-1. července, aby bylo možno v čas výstavka vhodně
uspořádati. Předem podotýkáme, že lístky propůjčené
vystaveny budou na svislých stěnách s pultech tak,
aby nebyly nijak eny. Pro přehled nutno, opa
třiti každou pohlednici na straně adresy jménem ma
jitele. Bude-li třeba, svolání budou pp. přihlášení vy
stavovatelé ke společné poradě.

Seznam darů slešemých v redakci
obmevy ve prospěch sirotků po utopeném hlídači
splavu Antonfon Novákovi u Vysoké-Opatovic n. L.:
81. učitelský sbor a JIL třída žáků měšťanské cbla
pecké školy v Pardobicich na starém městě 5 zl.
50 kr., p. správecJenček1 zl., paní Š....... ll.

Zemský poslanec p. Jaroš patřínejen
k nejhorlivějňím rolnickým poslancům v různých sně
movních komisích. ale použírá též parlametárních
prázdnin ke stykům e voliči a k jejich poučení, Ve

chůzi dolanské označiljikošto pomocné prostředkyk zvýčení blahobytu: Úlevy při branné povinností,

úpraru obilních trhů a zrušení kartelů, úpravu zemských toků a řek a melioraci pozemků a konečné
úpravu berní. Meliorací pozemků dala by se elepšiti
třetina pozemkův ách. Poslanec Jaroš zmínil se
dále o důležitostiodborného rolnického vzdělání a pro
mlavil pak obšírně o potřebě zařiditi v Jaroměři obilní
akladišlé. V dolanské achůzi přijata byla jednohlasně
tato resoluce: My rolníci, shromáždění na schůsi rol.
čten. Besedy v Dolanech,souhlasíme úplně s vývody

P- poslance a uspáváme záslužnou činnost rolnickýchposlanců na .zomském sněmu a přimlonváme se, by
projektované nové zemské daně k vůlí usdravení fi
nančních poměrů zemských uzákoněny byly.

Spolek katolických tovaryšů v Jie
dřichově Hradel hodiá si postavitisvůjvlastní
spolkový dům a zároveň vytknul sobě sa úkol zříditi
ve svém domě útulnu pro cestující spolubratry. Pro
tože má apolek málo vlastního jmění, prosí sté pří
znivce o nebe menší dárky. Příspěvky přijímá P. Joa.
Šmejkal, kaplan, t. č. předseda spolkn katol. tovaryšů
e Jan Fenzi, hostinský, předseda komitétu pro posta
vvení apolkového doma a útnlny v Jindřichově Hradci.

O defraudaci v budyňské záložně
píše Podřipam: Celáčeskáveřejnostbyla minalý
týden nemálo pobouřena poplašnými zprávami o veliké
"defraudací, spáchané v Občanské sálošně v Budyni n.
'0. Lid náš jest již na nejvyšší atepeň rozechrěn, v po
slední době tak často sa opakujícími podvody, defrau
«dacemi, nedbalým hospodařením a špatným dozorem
v ústavech peněžních,že každá nová zpráva o opětně
objeveném darebáctví pochopitelně rozčiluje jej do

„krajnosti. Což pro Bůb není n nás dosti Jidí poctivých,
kterým by mohlo být avěřenojmění občanstvu, je ten
náš lid jiš tak zkorumpován, že jest nemožno dnes vy
brat z něho dosti epolehlivých osob ku hospodaření
s jměním cizím? Tytootázky přirozeně vyskytují a

-opakují se napořád. Takováto korupce jako hlíza ro
sežírá kmen našeho národního živote a působí jak na
lid, tak i na kruhy vyšší i v táboře našich nepřátel
hůře, než-li nahodilý politický či národní neúspěch,
„neboť ten během času vytrvalou prací odčiniti ee dá,
ale ztráty hmotné způsobené nepoctivostí lidí, důvěrou
občanstva ku zastávání důlelitých úřadů povolaných,
a tím vzniklá nedůvěra ku zakládání a vydršování
veškerých společných podniků, zasazuje nám největší

. rápo 8 spůsobuje nepřehledných škod na poli hospo
dářském, které není možná přehlédnout a jichž atopy

dloubá desítiletí nemožno zabladiti. Poslední dvě
éta zanechala u nás na Podřipsku skvrnu, která dlouho

nevymizí. Pád Hospodářské záložny v Mělníku s hroz
ným posadím, spronevěření v okresní nemocenské po
kladně v Roudnici a nynější defraudace v budyňské
záložně bandouvýstrašným znamením do budoncnosti
a povedou k největší opatrnosti, úzkostlivé kontrole a
bezohlednámu vystapování proti každé nepoctivoati.
Škody hmotné, jež kraje naše postihly, musí vybuar
covati ity nejdůvěřivější povahy a sloučiti všechny

pov v jeden šik na vybubení blísy nepoctivosti,terá nás rozežírá a jménu českému před celým avětem
-ostudu spůsobnje. Byli jeme zvyklí v ohledu tóm dívat
se a patra na Maďary, badou-li se podobné případy

jo na Mělníku, v Roudnici a v Budyni ještě opa"kovati, nebudeme mít do pověstné maďarské nepocti
vosti daleko. — Podvodypáchal účetní VáclavNešvera
po 26 let a jak zjištěno, zpronevěřil hned v prvním
Toce svého úřadování4.000 sl. a tak to stále prováděl

+

po 36 let. Celkem spronověříl přes800.000 zl., ačkoli
žádné nouze I, nebof měl 1.200 zl. fixutho slož
ného, dostával dáleznačnou remnnereci, mimo to do

Utával hojně darů na hotovosti i“ potravinách. ed1rafinovaně jako mladoboleslavský Wilt.
Pola je sjíšténo a možnos veřejnostíaděliti, zanášel

vybíral, mimo to skutečné vklady v některých predech atrkal do kapay, peníze na splácení dlubů slo
žené soběponechával a takto zaplacené sumy v knibách
stále ve stava aktiv vedl. Jak dnes vychází na jovo,
hospodařil e penězi svěřenými jako svými vlastními.
Půjčoval lidem ze známostí sám beze všebo svolení
řiditelatví, od vlivaplných členů nebral po léta žádných

úroků = dluhů, přijímal a vyplácel úroky dle avéhouznání (patrně dle tobo, jak cítil velikou odměnu),
někomu čítal úroky větší, jinému menší, a knihy vedl
v takovém nepořádku, že jen po namáhavé práci bude
možno zjistit pravý stav věci. Byl zkrátka všemohou
cím pánem, který dělal se záložnon, co chtěl. U občan

stva požíval prnt neboť byl úlisným a zdvořilým,také členové říditeletví i výbora věnovali mu avon
důvěru, neboť předkládal každého roku uspokojivou
bilanci a vykazoval enačný zisk, tek že po celá léta
záložna svým členům ze složených podílů vyplácela
25 procentní dividendu. — Občanská záložna byla co

společenstvo s neobmezeným ručením a správní výbor
až do lonska Nešverovi úplně důvěřoval. Po všem výše
uvedeném, nejde zajisté nikomu na rozum, jak je možno,
aby jeden člověk po celé čtvrtstoletí páchal takové
podvody, aniž by we na to bylo.přišlo. Každý se bude
tásst, jakým epůsobem prováděly se revice; na to je
odpověď enadná, „po aoavedsku“, jak nejen v Budyni,
ale i jinde se děje. Za revisory zvolí ae 2 či 3 řádní
občané, kteří obyčejně jsou poctivci, ale účetnictví a
mampulaci záloženské rozamí zpravidla jako koza po
trželi. Ti přijdou do záložny, dají si předložit knihy,

spočítají několik atran, tu a tam udělají nějakouzkoušku o správnosti, na důkaz avé činnosti zatrbnou
několik řad cifer tuškou (záloženští úředníci říkají,
že malují fajfky) a jdou domů. Dle včeho se zdá, že
v Budyni aní tolik nedělali. Alespeň rozhodně komicky
vyjímá se poznámka revisorů z r. 1897: „Prozkoumáno
a v úplném aoghlase e knihami ehledáno.“ Vkladatelé
o penize nepřijdou, nedoť kašdýpodilník (společník)ruči
sa sávasky společenstva solidárné svým celým jměním.
Ve srozumitelné řeči to snamená, že dlužníci mohou
třeba více zaplatit, než-li ai vypůjčili, že defrandaci
Nešverova zaplatí oni. Obec badyňské upsala na zá
ebranu záložny 10.000 zl. a enad též jednotlivci a
okres upsaly prý 280 tisíc zl. prozáchranu záložny.
K obšírné své zprávě dodává Podřipan: Ku konci uvá

díme, že byl přece někdo, kdopodrody Nešverovýmizískal a to byl — etát. Po dlouhá léta platila záložna
veliké daně, ze zisků, jež Nešvera vypočílával a které
byly jenom na papíře. Samy, jež záložna při tomto
nesprávném uvádění domnělých zisků více zaplatila,
jdou do velikých tisíců, které ovšem padly do vody,

terá se nad nimi zase zavřela. O podvodech v seve
rozápadních Čecháchzmiňujeme se obšírně proto, po
něvadě i ve východních Čecháchjest mnoho shnilého
a leckdo si hraje na „národního velikána a spasitele
rolnictra a živnostnictra — na cizí útraty.“

Zvěsti z východních Čech.
Z Velichovek. Vzdor chladnému počasí,

které v květnu a v první polovici června panovalo,
přibývá do zdejších slatinných lázní stále hostí. V
poslední době přibyla sem chať velkostatkáře a vyni
kajícího národního hospodáře rytíře Augusta Hemer
ky ze Slaného. p bar. Spens z Prahy a bar. Skals
ze Slezska, horní rada Preisiz z Prahy a mnozí
jiní. Nádherně zařízené villy, lázně i restaurace po
skytají hostům všeho pohodlí; rozkošný park lázeňský,
malebné lesnaté stráně a smrkové lesy v okolí, nej
čistším ozonem prosycené skytají hostům kráenou po
divanou v Boží přírodě i tělesné osvěžení. Nedělní
vojenský koncert přilákal do Velichovek četné hosty
z okolních měst.

Z Popovic u Nechanic. Na našehopana
starostu Jedličku dělají vtipy, še šterk, který dováží
ne silnici, není stejně veliký a dolů ve vozu že jsou
mizerné a malé oblásky, které poozena povrchu mají
gsrnitura z velkých oblásků. Nepřejemesi, aby něco
pěkným a dobrým pouzebýti 80 zdálo, ale aby tím
vesmds — dolů i nahoře — také bylo. Pan Antonín
Teichman ze Sobětuš, který pachtoval. inepiciroval a
přejímal štěrk, kámen, i zřízené silnice, měl v posled
ních dnech emůlu. Stavěl most, ale dodal tak špatný
materiál, že 17 kamenů musil po rozbodnntí komice
ze stavby vyhodit. Inu, za obnovené vlády v okresu
všecko neprojde tak, jako dříve a také p Ant Teich
mán mosí zvolati se starým Šulomónem: Věšeckasláva,
polní tráva — která vadne, aš uvadne.

Z Klemlee. Národní slavnost, kterou uspo
řádal v neděli spolek divadelních ochotníků v Doha
licích za součinnosti celého okolí, byla vzdor četným
attrakcím méně navětívena, neboť v neděli před tím,
na kterou byla slavnost původně ustanovena, sešlo ne
na výletním místě akoro více účastníků. Program elav
nosti byl vzdor tomu zdařilý.

Z Hosmie Chadinství naše potřebujenutně

oprava: jak ukazuje případ z posledních dnů. V našíobci těžce onemocněla jiš polobibá stařena, která obci
od mládí se dřela a pracovala, pokud mohla. Když
se stala k práci naprosto neschopnou, dal ji pan sta
rosta dopraviti do nemocnice v Nechanicfoh,odkudě
ji ale brzy poslali zpět. Ubohá stařena byla teď úpl
ně opnštěná, špínou a hmyzem zaneřáděná. Z útrp
ností se jí ujal na 14 dnů rolník p. Petr Kontecký a
později statkářka pí. Hamplorá, kteříjí poskytli stravu
a útulek pod střechou. Po jednotlivcích se ovšen ne
můde žádati, aby v příbytku svém chovali zaneřádě
ného ubožáka, od něhož by mohli ulovit velice nepří
jemnou upomínku domácí lidé. Poctivý, v práci neše
divělý člověk nesmí se však také nechat bídnězhy
pouti. Lidkost i čest obce vyžadují toho, aby v naší
obci zřídil ee chudobinec, v němž by opuštění ubo
žáci našli útulek, ošetření a nutné zaopatření, Mo

bla-li sí naše obec sříditi parádní drahou stříkačku,
jíš se neužívá, sošene snad útulnu pro abožáky.

Z Jičíma. Předněkolikadny přistihl četnický
závodčí z Trutnova v silničním příkopě poblíš Pile
dorfa povalajícího se známého taláka Josefa Taslera

do Král. Dvora příslušného. Když ja vybísel, abypovstal a © ním del, vynadal mu talák, a kdyš jej
po drobé zharta pobídnol, vyskočil rychle, vytáh
£ kapsy nůž a chtěl se na četníka vrhnonti. Ten však
odrážel šťastně veškeré útoky. Nahodivší se k tomu
řeznický pomocník Karel Tejchmann © Tratnova, dále
tesaři František Fiker z Pilníkova s Josef Falge
z Piledorfa, zadrželi útočníka a nůž z rokou mu vy
rvali. Na to byl tulák epoután a odveden do vazby
ku okresnímu soudu v Tratnově. Odtad dopraven bude
v nejbližších dnech ku zdejšímu soudu krajskému, kdež
postaven bude před trestní senát pro zločin veřejného
násilí a přestupek tuláctví,

Od Malešova. Z Kutné Hory staví se přes
Bylany silnice k Ma'eRova. Práce jest rozvrtaná na
více místech a málo se na silnici pracuje. Jsme přede
Žněmi a svážením úrody a zájem rolnictva vyžaduje
toho nutně, aby silnice co nejdřívedohotovena a sjízdnou
učiněna byla.

Z Nekoří. (Sv. misisie) konána od 4.—11.
června pod vedením důst. pánů £ Tovaryšstva Ježíše
a sice P, Eduarda Vostatka, a P. Frant. Palachy vy
dařila se nad obyčej skvěle. Komanikantu bylo blízko
2000. Nával věřicích z farností a okolí bylo obrovský
zvláště v poslední den, kdy posvěcen byl missionární
kříž. Místní sbor učitelský zároveň a obecním zastu
pitelstvem přistoupil ke stolu Páně korporativně, což
s potěšením zaznamenáváme. Důst. pp. missionáfům
ra horlivá kázaní, důst. a veledůst. dachovenstvem
okolnímu za laskavou výpomoc erdečné: Zaplat Bůh!

Z Opatovie n. T Slavnosť,kterounepořádal
komitét dobročinného občanstva v Opatovicích nad L.
v neděli dne 18. června v zahradě paní Šimonové ve
prospěch sirotků Novákových a jejichovdo
vělé matky, nebyla tak navštívené, jak es očekávalo,
Při značné režii obnáší čistý její výtěžek něco přes
17 zl. Očekávati lze, že lidumilové v obci naši zvýší
tento obnos subekribcí,

Z Kutné Hory. V naší Besoděodehrál se
nedávno tento výstup při pilliára: St: To jsem kouli
falešněšťouch'— K. Pane st..... 1 8 poctivostí
nejdál dojdeš! St.....: Touž není dávno pravda“
V Kutné Hoře bohužel opanoval tento „moderní“ ná
gor a proto se nedivte, že to u nás v obci tak pra
podivně chodí.

Od Železnice. V Chlumě pod poutnickou
horou Tábor u Lomnice n. P. nalezl dělník Sezima
poklad pod pařezem na poli. Ve velké popelnici na
lezl asi 3000 penízků a při tom asi 82 grošů z 15.
století, ražených nejvíce ve Znojmě a Zhořelici. Ná
lez byl v Lomnici vystaven. Rostoucí pověst lidu udě
lala z tohoto náleza veliký poklad.— Protože na Ji
čínsku jetele málo arostly, hledí se hospodáři zásobiti
senem. — Wolfiánství ee též u nás na Jičínsku zma
há. Zvláště u našich bodrých horalů přichází v obli
bu, že dává se psům jméno „Volf“.

Z Librantie. KatolickánárodníJednota pro
Černilov a okolí pořádala v neděli 11. června v ho
etinských místnostech páně Linhartových v Libranti
cích schůzi, při níž přednášeli osvědčení řečníci: slo
vutný p. Dr. G. Domabyl, professor z Hradce Krá=
lové: „O státě papežském“, pak obětavý před
seda „Vodního družstva černilovského“, důstp. farář
Seidl: Některé poznámky k melioračnímu a regalač
nímu podniku našemu. Řeč prvního řečníka, předmě
tem svým tak Časová, byla za napjaté pozornosti
všech přítomných vyslechnuta. Slovaťný řečník,
eobě vlastním způsobem vyložil, jak vznikal vliv řím
ského biskupa na běžné události, jak znenáhla vyví
jela se moc papežů, jaká pronásledování přetrpěti bylo
státu av, Petrskému hlavně od VIIL stol. Vylíčil jaký
vliv měla Francouzská revoluce na další rozvoj státu
papežského. Velepoutavě vylíčil p.řečník nastoupení
a vládu v blahé paměti av, Otce Pia IX., intriky kar
bonářů, revoluci proti papeži, dobývání Úuirinálu,
Opětné obnovení státu papežského. Rychlý vývin nové
vzpoury — dobytí Říma. Papež věznem ve Vatikáně.
Ku konci rozvinoje p. řečník obraz bídy v nynější
„sjednocené“ Itálii, Drahý pan řečník rozebral v od
borné přednášce své důležitost meliorace a regalace
pro náš kraj; líčil svoje práce pro družstvo v Praze
1 ve Vídni, Zvláště milým bylo slachu poslachačstva
sdělení, že nejdéle do měsíce začne se s vyměřováním.
Možno tedy, že při úsilovné činnosti dp. předeedy do
roka již se bude v krajině naší pracovati na podniku,
který bude velikým dobrodiním pro celý širý kraj.
Tím postaví si dp. farář potnoík vděka všech lidí bez

rozdílu. Výbor Jednoty vzdává oběma pp: řečníkůmveřejný dík, jakož i e'atkáři p. J. Tláskalovi z Li
brantic za ochotu, kteroně Jednotě vyšel vstříc. (J. V.)

Literatura.
Ztracený život. RománGuet. Pflegra-Mo

ravekého. Vyšel sešit 7. Romány Aogrory mají plnéprávo na titul prová četby lidové. Napínavý obeah
ušlechtilá tendence s pěkný celek. Po velkém dějni

ckém románu „Z malého světa“ vychází právě krásnýromán „Ztracený život“, který ve všech krazích našic
čtenářů bude zajisté hojně s se zálibou čten. Romány
Plsgrovy vycházejí nákladem J. Otty v Praze v seši
tech po 12 kr.

Víra, naděje n láska, tak se jmenuje

kniba modliteb katolických pre všechnypobožnostiv roku, které vydal p. Vojtěch Šrámek, nákladem Cy
rillo - Methodějekého knihkupectví (Gustav Franci)
v Praze. Kniha vyjde v 10 aešitech po 24 kr.

Svatý Pavel, jeho poslední léta. Napsal
abbé C. Fouard. Přeložil J. E. Hulakovský. IL. díl.
Sešit 2. Cena 50 kr. Nákladem Cyrillo-Methodějské
koihtiskárny (V. Kotrba) v Prase. Výborné dílo, o
němž jsme se již zmínili, doporučujeme co nejlépe.
V sešitě tomto zajímavě líčeno prvé pronásledov
křesťanů za císače Nerona.



Obrena redakci P. Jos. Šimona, přináší v 11.
čísle bojnost článků, z nichš uvádíme: Babylonský
zmatek, Egyptolog.e a bible, Naše školství, Zikmund
Myslík z Hyršova, Z knihy o život, Poměr občana ke
stéta a kře-(anství, O nervosní době, České věci. Ná
rodohospodářeká část, Školství, Náboženské a církevní
záležitosti, Zahraniční události, Cást literární, Kroni
ka, atd. Obrana stojí ročně8 sl.

Slavnost Hareldo: a uspořádanév Hradci
Králové v sobotu a na to v neděli, dne 18. t. m. měla
bohužel kromě jasné stránky i stinnou. Tou byla pra
bídná návštěva přednášky pan prof. Mádla z Praby,
jenž velmi eleganté a poutavé promlouval o umělecké
činnosti t1k záby zesnulého malíře L. Marolda. Prý
by byl se v besedním sále tehdy ani sta účastníků
nikdo nedopočítal. —© Rozhodně skvělý úspěch po
stránce umělecké, representativní i materielní mél ne
dějní elavnostní koncert, v němžkonečněnám
bylo dopřáno poslechnouti slečna Nvčmi Jirečk o
vo, šlechtičnu ze Samokova, virtuosku na klavír prvního
řádu. Nelze se rozepisovati o její báječné technice a
hlubokém proniknutí a oduševnělém přednesu které

koliv skladby, ale jen připomínáme,že je interpretkou
Chopina takovou, že nemá vůbec sobě rovné. Kdo
slyšel jí přednesené Chopinovo „Nocturno Fdar“ a
„Grande ValseAs dar“, ten teprve dovede náležitě
oceniti Chopinova hudbu, plnou elegie a bola. Kromě
Beethovenovy variace do C moll a Dvořákovy Mazurky
do C dar uchvátila slečna obecenstvo dosud v Hradci
nehranou „Slepičkou“ od Smetany a k obdivu strhla

posledním svým číslem, Lisztovou XII. rhapsodií.ní vrcholilo umění elečnino. Kromě alečny koncer
tova) na housle mistr Kubelík, v krátké dobějiž
v Hradci po třetí. O jeho znamenitých výkonech paali
jsme již v dřívějších číslech „Obnovy“. V Ernetovýsh
„Uherských tancích a ve Španělských tancích“ složených
králem honelistů Sarasatem objevil Kubelík kromě
nesmírné techniky do detáilů propracovaný přednes.
K výkonům těchto dvou umělců dryžil se pěkně p. dr.
Zuza, jenž milým baritonem a schopným modulace
zazpíval partii z „Oněgina“ od Čajkovského a kromě
mnoha písní a operním pěvcem z Vídně, tenoristou

P Pácaltem Duetto z „Hubičky“. Oba zmínění pánovéyli dobrou náhradou za pozvaného a nedostavšího
se p. V. Viktorina.

Obeení účty královéhradecké záduš
ní, plynárny a pevnostního fondu budou od pondělka
na 14 dní vyložený k veřejnému nahlédnutí.

Zebrota a tuláctví bují opět v severový
chodních Čechách. Cizí žebraví lidé měli by ae odká
zati výbradné na stravovnu, taláci se mají neúprosně
stíhati a pak by vyhynoly žebrota a tuláctví jako se
to stalo na Moravě a Dol. Rakousích.

Osvěta Lidu maluje svým čtenářůmstraky
na Vrbě, že prý Obnova straní -také někdy židům,
kde jest jí to vhod. Na doklad uvádí volby v Nácho
dě a Kyšperkn. Nato stručně odpovídáme: „Obnova“
nevolila židů ani v Kyšperku ani v Náchodě, a kde
toho zájmy národní žádaly, tam psala důrazně proti
nim, pokud jí Damoklův meč ve spůsobu konfiskace
nebránil. Vědomě nebeře židovekých inserátů jako
Osvěta lidu, která bez osobních škandálů a židovských
inserátů nemobla by vůbec vycházeti.

Utopil se. Při koupání v Labi atopil se ve
středa vojín 42. pěšího pluku u železničního mostu
v Král. Hradci. Vojáci nalezli jeho mrtvolu ve čtvrtek.

Prolhané „Národní Listy“, kterýmlid
správně říká „Židovské neb vejdělní listy“ vyjely si
v neděli s kánony a štambulovskými klacky na „Ob
novu“. Svému P. T. čtenářstvu ovšem zamlčel , že
„Obnova“ odvolávala se na citáty a citovala z „Času,
článek Gebrůder Grégr £ Comp. v Polabských Novi
nách, dále zprávy „Našince“ a „Moravské Orlice“,
které „Národní Listy“ nikdy nevyvrátily a k jichž od
volání zmíněné časopisy po dnešní den ani nedonutily
ani nepřiměly. Nadávkami se také nic nevyvrací, na
opak jimi se obyčejně i ti nejraffinovanější lháři z
řemesla prozrazují, že nemají pravdu. My Národním
Listům nadávati nebudeme; není to noším zvykem ani
femeslem a jejich tvrzení, že „Ubnova“ je vzorsm

rolhbenosti a nepočestnosti, odmítáme s opovržením,
o 37let balamntí a počestné a zasloužilé lidi zákeř

nicky napadají Národní Listy. Dokázaly jim to časo

por jiné „Národní Listy“ nazývají klepem zprávyjstů, které jsme citovali a které „N. L.“ neodvažo
valy se vyvracet. Marně se snaží také ndělati z Ť dra.
Jaha Grégra světce. Ten patří dějinám, ty soaditi
budon jeho činy. Dnešní rozvrat a rozeštvanost ná
rodu jest dílem Národních Listů, která toho docílliy
jen nedrzejším podvodem a darebáckými lžemi. Zaku
sili jich doati vlastní jejich lidé: starý Trojan, Špin
dler a jiní. „Národní Listy“ se anaží hleděti z jisté.

povýšenosti na venkovské listy. „Obnova“ k takovýmstům nepatří a na to jimklidně odpovídá, že ani
inseráty, ani něčím jiným koupiti se nedá. „Národní
Listy“ jsou na prodej již dávno. Roku 1890. pustily
do světa zvěst, Ze za ně nabízely ve Vídni 1,200,000
zl. a že při tom jejich chefovi ještě byl nabízen roční
důchod 20.000 zl. Tak vysoce jeme je nikdy netaxi
rovali a nevěřili jsme také jejich vytáčce, že agent
anglické epolečnosti©„Anglo-Austrian Prin
ting und Publishing Unicnlimited“ pokoušel
se o zakoupení „N. L.“ a že první podmínkou jeho
bylo, že tento list vzdá se oposice proti vládě a stá.
toprávního postavení. Svéhočasn dr. Kunwald iži
dovský žurnalista Alexandr Scharf dementovali tako
véto zprávy. N. L. by se prodaly třeba za polovička,
Ale nač by se o ně také židé a třeba angličtí, ma
darští a němečtí atály? Ti si získají jich přízeň neb
mlčení za lacinější inseráty a do vládních služeb za

přáhly se „Národní Listy“ již dávno samy. A z náávek a podezřívání takového listu má si něcodě
lati „Obnova“?

Premlování komí. Ve středuo 9. hodině
ranní dělo se v Hradci Králové prohlížení a premio
vání koní z Hradecka, za přítomnosti zástupce země
dělské rady hraběte Bedřicha Schůnborna ml. c. k.
okresního komisaře p. Pirchana, c. k. podplukovníka
Castella, zem. a okresního p. zvěrolékaře a delegáta

zemědělské rady pana Václara Skvrny s Čistovai.
Hřebce předvedli: p. J. Kadečka, statkář s Popovic,
3 letého po Vlastei. Pan Kadečka má hřebce ještě
jednou předvěsti a pak dostane buď licenci neb od
oupí jej stát. Pan Hroneš z Rozběřic předvedl £ Je

tého silného hřebce.Na to předváděny klisny. První
cenu státní — 8 dukátů obdržel p. Fr. Řeicherts
Rychnovku na 4 letého červeného šimla. Drohou
cenu obdrželi pp: Jan Morávek, rychtář z Plačice
na hnědou klisna s bříbátkem, třetí p. Fr. Řehounek
z Urbanic pa tmavou ryzku s ročkem, Fr. Pavlíček,
z Písku na klisnu a bříbátkem, "která jest matkou
způsobilých hřebců, Dvořák Jan te Steré Vody na
ryzku 10 letou e bříbětem, Josef Doložil z Předměřic
na bnědku s hříbátkem po Gardistoví, Jos. Schejbal
ze Šestovic na 4 letou opouštěnou hnědku, Jos Vlk
z Písku dto, Václav Fabian z Velké Skalice na 9 lo
tou klisnu a pěkným bříběter. Pan Jan Firbas z
Výravy dostal 25 zl. od země na 6 |. bnědku s hří
bětem. Pan J. Vrabec z Březovic dostal v Hořicích
medaili stříbrnoue v Hradcidiplom Stříbrné
st. medaile obdrželi: p. Ant. Ulrich, z Bohárny,
na 4 1. klisna s hříbětem po Gardistovi, p. Václav
Havlas z Bukoviny na 8 I. opouštěnou klisno, p.Jan
Hodek, z Bukoviny na tmavohbnědou opouštěnou klisna
po Průtrži, p. Josef Hejeman z Probloze na 4 letou
višňovitou ryzku, Jan Svatoň z Libčan na pěknou
klisnu, Petr Tilš z Mezleči, Václav Merkl, ze Sen
dražic na hříbě ryzáka, p. Adamíra z Ruska na 2 L.

hnědku, p. Fr. Čížek, ze St. Vody, p Jos. Voltr £Hubenic na klisnu a hřibátkem, p. Jos. Hejeman z
Probluze na 7 1. ryzku e hříbětem, p. Fr. Matějček
z Holoblav na červ. šimla a hřibátkem, p: Fr. Tichý
starosta z Rozběřic na 11 letoun vranku s pěkným
hříbětem po Gardistovi a p Josef Šrámek z Piletic
na klisna s pěkně rostlým břibátkem. Stříbrnou mo
daili rady zemědělské obdrželi pp. Václav Vroubek
z Lochenic, p. J. Dvořák ze St. Vody u Chlumce, p.
Jan Pešek z Lechenic, p. Jan Propilek z Lochenic,
p. Václav Hroch z Habřiny, p. Václav Divišek z
Hustiřun, p. Jos. Kadečka ze Sendražic, p. Jos. Hor
ký ze Lhoty p. Libčany na pěknou hnědku i dvou
letého čimla. Od okreru opočenského dostal 10 zl.
p. Václav Veverka z Provoze a od okresn Králové
hradeckého obdržel 4 dukáty p. Joa. Hroneš z Roz
břřic, po % dukátech. p. Jos. Morávek, z Vlčkovic, p.
Jos. Adamíra z Ruska na pěknou klisnu 8 hřibátkem
a p. Fr. Řebounek z Urbanic.

V Heřmanově Městci odloženaslavnost
svěcení praporu vzděl kř. kat. soc. spolku pro ne
předvsdané překážky na neurčito.

Do Ohnišťan. Dp. Janu Ramešovi, faráři
v Ohnišťanech potvrzujeme, že nepsal dopisu z Ohni
šťan uveřejněného v Obnově čís. 20. Dopis psal pán,
který v Obništanech meškal.

Přednášky v Libnikovicích. Vneděli
dne 25. června 3 půl 4. hod. odpol. promluví v ho
stinci pana Vác. Groška v Libnikovicích redaktor Fr.
Šrábl „o potřebách rolnictva“ a dp. Jan Saidi
z Černilova se rozhovoří o otázce vodní a upravení
pozemků na Čern Jovsku.

Consulat de ' Union Velocipédigune
de France pour In Bóheme, la Morasvie,
et la Silesle pořádá v neděli dne 25.června 1899
distanční jízdu Kutná Hora — Bohdaneč,přístupnou
všem cyklistům amaterům národností české bez vkladu.
Odjezd od startu v 1 hod. odpol. Přihlášky přijímá
Comision Sport., Pardubice, Prvý vítěz | obdrží
skvostnou recordovou hvězdu, druhý čestnou dam
skou cenu věnovanou sl. Veselou z Bohdanče, třetí
čestnou cenu, čtvrtý a pátý čestný diplom. Po ukon
čení závodu velký koncert v lázeňské zahradě.

Učitelská jednota „Badeč“ holieká
poslala nám tento přípis: V čís. 21. I roč. ct. Vašeho
Časopisu ve zprávě „Z Holic“ uvedeno jest, že uvítání
přijíždějícího pa. biskupa súčastnili se takó zástupci
Budče. Jelikož Budeč jakožto jednota celého okresu a
tedy ne epolek místní účastenství v této čistě lokální
záležitosti odmítla a svými zástupci se nesúčastnila,
Jádáme za laskavé uveřejnění této opravy ve emyslu
$ 19. o tisku: Není pravda, že zástupci Budče sú
častnili se uvítání biskupa. Očekávajíce splnění této
své žádosti žádáma o zaslání onoho Čísla, v němě
oprava uveřejněna bude. Z předsednictva učit. jednoty
Budeč v Holicích dne 5. června 1899. Hn. Michálek,
t. č. předseda. E. Navrátil, t, č. jednatel,

Zpěvácký spolek „Lubor- Ludiše“
v Novém Bydžově pořádá ve čtvrtek dne 20.
Června 1849 0 5. hod. odpol. koncert slavného české
ho bouelisty Jana Kobelíka.

Obecná knchyně v Hradci Králové
konala dne 21, Června t. r. svou valnou hromada. U
činnosti spolkové ve čtrnáctém roce Ubecné kuchyně
zaznamenáváme dle jeduateleké zprávy toto: V řádné
valné schůzi dne 25. čerena 1898 byly k řízení správy
Obecné kuchyně zvoleny všecky dámy, jež v ní do té
doby laskavě účinkovaly. Z předetavenetvazvolenoza
předsedkyni př. Božena Franková a za její náměstkyni
pí. Rudolfa Červená, choť c. a k dvorního továrníka,
Správcovatví spíže svěřeno osvědčené race pí. Joa,
Gromanové. V představenatva působily kromě uve

dených tyto valectěné dámy: pí. Zdenka Bariánková,choť zem. inspektora stravoven, sl. Adéla Eiglová, pí.
Anna Hanělová. choť c. k. ředitele, pí. Stáša Miříov
ská, choť c. k. profesnora, pí. Jeanna Pospíšilová,
vdova po c. k. professoru, pí. M. Štanderová, choť
malíře, sl. Magda Urnerová a pf. Katuška Vieweghová,
choť v. k. sekretáře, Jako čestné dámy epolnúčinko
valy tyto spanilomyalné ulečny: Maraška Gromanová,
Růženka Horová, Klára Klaubanfová, Zd. Nekovaří
ková, Julie Stránská a Anna Vacková Za pokladníka
a spolu účetního zvolen p. Bohumil Červený,proku
rista, za jednatele p. Jaroslav Červený,c. s k. dvorní
továrník zde a později p. Bohumil Ryba, učitel při
měšťanské kole dívčí, jenž práci tuto ochotně vyko
nává. Za přeblížitele účtů zvoleni pp. Th. Peřina,
měst. důchodní a Jos. Picha, měst. kontrolor. Po pře
čtení zprávy pokladniční přikročeno k volbám nových
funkcionářů. Zvoleny byly tytéž dámy do představen
stva, ježdosud vObecné kuchyni ochotně působily. Také
ostatní funkve zůstaly v rukou dosavadních. Před

stavenstvo konalo 9 řádných achůzí, ve kterých vy
Mzeny veškeré potřebné věci spolkové. V tomto roce
čítala Obecná kuchyně mímo množství blahosklonných
podporovatelů 2 členy čestné, 7 členů skutečných,
161 řádných, 61 přispívajících, dohromady 231 členův.
Jako v letech minulých 1 letos rozdávala Obecná ku
chyně o štědrém dni polévku a po vánočce. Činnost
svou počala Obecná kuchyně na den ev. Václava m. r.,
a vařilo se aš do konce měsíce května tohoto roku,
po plných osm měsíců. V této době uvařilo se 12895
porcí polévky, 6197 masa a 9688 příkrmů. Jako v lé
tech předešlýchčítána polévka hovězí za 3 kr., maso
e oméčkon za 7 kr. a příkrm za 6 kr. Celý oběd stél
15 kr. a přidán k němu chléb zdarma, Kromě pátka
vařeny obědy masité. Chudým rozdala Ob cná ku
chyně v tomto období 762 polívek, 280 údělů masaa
411 příkrmů. Zbylé pokrmy rozdávány denně chudým
bez poukázek. Blahodárné působení Obecné kuchyně
osvětlují nejlépe tato statistická data: Ve třinácti Je
tech uplynulých rozdali jeme chudým 28.801 polévek,
16.565 porcí mass a 21.806 příkrmů. Připočítáme-li
k tomu i letos rozdané pokrmy, zvětšují se číslice ty
za čtrnáct let na 29.068 polévek, 16.845 mas a22.217
příkrmů.

Z Holic se nám píše: V hektografovaném
pořádku k uvítání J. b. Milosti v pátek dne 12. května
1899 o 2. hodině stojí mezi jiným: I. Banderium Hor
no i Dnino-Ředické jakož i Holické, II. Školní mládeš
všech škol pod dozorem pp. učitelů. III. Hudba ctěné
obce Ředické. IV. Havičský sbor z Ředic. V. Místní
cechy počtem. VI Depntace apolků (Obč. besedy, ochot.
epolkn, Budče, bospodářsko-čten. besedy a j. VII.
Drůžičky 80. VIII. Hadba Holická atd, Páni členové
Budče :se tedy uvítání súčastnili, byli přijati také
v audienci, ví to celé město. nepopírali ta též oni
dokud si na ně nevyjel helveteký redaktor „Školakého“
Obzoru“. Páni učitelé katoličtí dostali z jediného hel
vity strach — a odvolávají. Jak dlouho se dají ještě
katoličtí učitelé v katolických obcích terroricovati od
bývalého helvitského nčitele? Co tomuto „charakter
nímn“ odvolání říkají velectp. etarosta, zastupitelatvo,
sl. holické spolky a měšťané, kteří katolického biskupa
jako svého Vrchního Pastýře vítali z přesvědčení?

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 17. června 1899. 1 hl.

přenice zl. 7-— až 745, žito zl. 5-10 až 5-40, ječmeca
420 až 450, oves zl. 2-60 až 2-90, proso sl. 4-70 až
490 vikve el. 4-80 až 500, hracha zl. 8:00 až 850,
čočka el, 19:00 až 1650, jáhly zl, 9-00 až 900, krup
850 až 21-00, bramborů sl. 100 až 140, máku 21 zl.,
lněného semene 850 21., !00 kg. žitných otrup 6-40 el.,
1 kg. másla čerstvého 105 rl., 1 kg. vádia vepřového
080 ul., 1 kg. tvarohu 0:16 zl., 1! kopa zelí 0:00 zl.,
1 kopa kapusty 000 zl., 1 bl. cíbu:e 5-80 zl., 1 kops
drobné zele iny 0:30 zl., t bl. nrkve 110 sl., 1 kopa.
salátu 0-40 už 000 zl., 1 kopa okurek 7-50 až 1000 zl.

KÁŘÁÍÁÍÁÍCÍCÍCÍCÍCHCIC

S literárnítýĎen.
Tento týden vyjde mimo běžné:

Puškin, Piková dáma, seš. 7. . « zl. —16
May, Po stopé zlého činu, seš. 33... . . . . al —16
Skramová, Konstace Ringová, seš. 10./11.. . . sl. — 15
Tůma,Z českýchmlýnů,seš.14... . . . zl —.16
Verne,Dětikap.Granta,seš.23.... . . « sl. —14
Švandadudák,seš.7... <. +.. . sl—90
Veselý, Slovník právní, seš. 75/76... . . . . sl. —60
Palacký, Dějiny, seš. 68... . . . . < « * al. —10
Bráf, O stadiu národohospodářském . . . . zL L—
Hirsa lékařských přednášek, seš. 72. . . , . al. —'25
Preininger, Zákony o zdravotnictví, seš. 7. . „ sl. —'80
Bibliothekalékařskéseš 83. . .. .... . sl —80
Lier, Klín klínem . . .. .. . « + + +. zl. —30

Veškeré zde uvedené, jakož i jiné kdekoliv ohlá
šené spisy lze dostati a ne ukázku na požádání ochotně
zasílá staré knihkupectví

B. E. Tolmana,

(Založeno r. 1863.)

KKNIILTKKXKXXXT VEKRA»m—————>
Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlestní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické sbaži vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ne dřeva ořechového, dubového, derného a vyklá“

daného

OWpérovky a žíněnky, 8
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cemách mirných.
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Založeno 1864. Přes 11.000 nástrojův
vušívání.

Prvni králové
Hradec Králové.
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Jan Stoupa v Praze,
Václavské náměsti číslo 39.

p)
RBS | doporučujezávodsvůjveledůntojnému duchovemstvu
a DA a abízí v nejsolidnějším provedení s cenách nejlevnějších

k Železnýnábytek,
A matrace žíněné,z Jemné dřevité viny neb moř,řasy,matrace pérové I drátěné,

AV

zv) Přikrývkyflanelové, ze srstí velbloudí valchované,> i
MEVA, přikrývky prošívané,
k) bouaě všech druhů, veškeré potřeby lůžkové, koberce do

M ložnic, jídelen, salonů, voskov. parketové koberce,
s pravé anglickéinolleum,
ss záclony krajkové i látkové, slory, draperie, konsole, závěsy
a dooken,
FSS) | elegantní židle, křesla, houpací lenošky, klekátka,
a) jakož i všechennábytek z ohýbaného dřeva.

PM Podrobné obráskové cenníky sdarma a franko. 52
GE0V)|| Úplné zařízení dobročinných ústavů. Úplné zařízení
a soukromýh.ela

G 26 (G6)(SS5)(86)NC(ES)C4 JG; $6)G6 (585)
AAO ONAANENNE PODVAVA

BY

<6)<<

€6)

Umělecký ústa odborný velkozávod

zdp“

E

B. ŠKARDA (MW BRNO..

okna chrámová

každého slohu i provedení
se zaračením práce nsjmo
dernějším požadavkům vy

Zkrát prvními cenami vyzna
menán.

Cenn'ky, rozpočty atd.
i voškerá odborná rada

zdarma. hovující,

WP-Založeno 1843.B

čení | JANKALIS
hodinář a zlatník

v Rychnově nad Kněžnou
doporačuje

svůj hojně zásobený sklad zlatého a stříbrného
zboží, hodin kývadlových, kapesních v cenách

mírných a se zárukou Též na eplátky.

z řádné rodiny

přijme J. Kleslleh,
závod pozlacovačský pro
chrámové práce a výrobu

rámců v Hradci Kr.

všech přísad prostá.

Zvláště pozorna činím veled. duchovenstvo, že
budu na farní úřad z každé 5 kl. zásilky
odváděti 3 proc. na zhotovení vyhořelého
chrámu Páně sv. Prokopa ve Vamberku.
Každá zásilka bude od farního úřadu potvrzena.

O velectěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARÁSEK,

Na úplný oblek 310 cm.
Zl. 11975.

Vzorek této látky, ja
kož i bohatý vyběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené
jakosti a v mí'ných ce
nách se na požádání k na
blédnutí franko zašlou.

První český zasýl. zárod

VAMBERK, král. České.
bb
|
ň i přinášejí

(Gas. Uvahy“ v 9. čísle
ONENRENEREEHE| 1. vočníku

zajimavou stať

áklad otázky sociální

a národnostní.
———Napsal LADISLAV KUNTE. ——
Za příští číslo chystá se časová praktiekí

úvaha o raiffeisenových záložoách, která poskytne
na 5 tiskových arších dostatečný návod 0 záklá
dání těchto důležitých podniků pro národohospo
dářské poměry. Prodávati se bude podvýrobní
cenou za 4 kr. Ježto naše publikace bývají oby
čejně rozebrány během jednoho měsíce, přijímáme
již nyní ku určení nákladu záznamy na větší ob
jednácky, při nichž nelze kromě poštovného větší
slevy poskytnouti.

„Administrace Časových Úvah.“

v L poschodí v zadní části téhož domu pronajme
se od r. Července.

Kdo by najmouti chtěl krám nebo byl, nechť se
laskavě přihlásí u biskupské konsisloře neb

u splnomocněného správce domu v čísle 37.

OD0000000000000
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| Ed. Doskočila
| v Chocni.
i

Křestní listy
ex offo

40 kusů 30 kr.
nabízí

Bisk. knihtískárna.

hatěilustrovanédílo

11svazkůselevněprodá.Šubertovoskvostnébo Bližšísdělíadmin,t.I.

Čechyvw



Umělecký ústav
pro sochařství, řezbářství a vnitřní zařizení chrámové

Antonína Kindermann-Amlera
Praha-Smíchov, Karlova ulice číslo 162

doporučuje P. T. veledustoj duchovenstvu
Okáře, kazatelny, Boží hroby, zpovědnice, křiltelny, ke
stelní lavice, klekátka, podstavce, konsole, baldachyny,

ultiky, kanon. tabulky, svícny, a avitilny. —Sochy, ři:ové cesty, jesle, Boží Těla, kříže se Spasitelem ze
dřeva i kam. masy.

So ha P. Marie Lourdské dle franc. modella 125 cm vys. jemné po
lychromovaná a zlacená 40 sl., ve zvlášté jemném bohaté zlaceném

brokátovém provedení 60 zl.
Restanrovaní, předělání, nová polychromle a zlacení starých ollářů
a kazatelen přesně v původním slohu. — Rozpočty, barevné ná
kresy, skisty, fotografie a vzorky zašlou se k nahlédantí. 

Cesty k blížšímu dohodnatí, A shlédantí místa konají se beznáhrady.

Ukásky z četných poděkovacích příplsů:
Objednané kříže pro školu došly neporušeny. Jsou velmi krásně provedeny, tak še budou vzácnou osdobou

učebních síní. Neopomenu umělecký závod Váš příležitostně doporučovati. V dokonalé úctě
V Bílkově, dne 6. června 1899, Ant. Štěpán, správce školy.

Kříž objednaný jsem obdržel bex porušení; jsem úplně spokojen 8 provedením pokad se týká plastiky i
polichromie. Pokud mi bude možno odporučím Vás jiným,

V Bílavsku u Bystřice pod Hostýnem, t1. bfezna1990. K. Rezkošný, kooperátor.
Panu Antonínu KKindermann.Amlerovi v Praze.
Jest nám milým potěšením potvrditi Vám tímto veřejně, že oltáře Panny Marie a sv. Josefa, oba ve slohu

čistě gotbickém, kteréž pro náš chrám Páně ve Vašem ústavu jsme objednali a tyto Vámi dodány byly, nás překva
pily jak co do provedení, tak i co do ceny. Práce umělecká a cena mírná tak, že ústav Váš s dobrým svědomím
každému co nejvřeleji doporučiti můžeme. Děkujíce Vám tímto ještě jedenkráte, přejeme Vašemu podniku mnoho
zdaru, a značímese v plné úctě J. Fiala, stavitel Leopold Mazač, probošt.

V Poděbradech, dne 25. únors 1899.

Vaše Blahorodil ©
Soška Milostného Jenolátká Pražského došla nepornšena. Za práci Vaší Vám srdečně děkuji; způsobil Jste

mi opravdovou radost a nejen mě, nýbrž každému, kdo tu sošku vidí, Lituji, že jsem firmu Vaší již dříve neznal.
Jest si přáti aby všichni, kdož krásnou práci míti si přejí, se na Vás obrátili. Peníze následují poštovní poukázkou,
Opětovně nejlepší dík! Váš nejoddanější

Malá Úpa, 18, května 1899. P. Alols Kasek, farář.

V1sitlry neslacené dle jakosti kartonu a velikosti a dle množství textu od
70 kr. — 1 zl., slacené od 90 kr. — 1 zl. 20 kr. —-©Obálky
vhodné30—35kr. nabízí Biskapská knihtiskárna.

WE- První česká
specielně na americká cottagoová harmonie zaří

zená továrna

Rudolf Pajkr £ spol,
v Hradci Králové,

toho druhu w Rakousku-Uhersku Jediná.

KAMIIOCXX

K stavební saisoně,

Lesní inspekce v Týništi n. Orl. klade si
za Čest oznámiti, že v lomě na Dříšnách u Vo
jenic vždy v zásobě nalezají se

plotny římsové, chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

Tatáž nabísí též barmonis sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnon konstrukcí
americké soustavy se doporočuje
sám. Daleko levnější než li line
portovaný americký tovar. —

wTýništin.Orlicív Častalo- ta=o ní
vicích a naBědovicích.

Cena od 60 zl. výše. — Na
aplátky od 4 zlatých. — Záruka
pětiletá. — Illastrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i kucvičení.

Heřmánkový květ
čerstvý i suchý bez šťopek, kupuje v každém

množství a za ceny nejvyšší

K. HUBÁČEK, lékárník v Hradci Králová,

Jakost a způsobilost pro technickou po
třebu ploten zjištěna zkouškami při c. k. te
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. sta
vebních úřadech státních a užívá se materiélu
našeho u drah a u slavných okresních a obec
ních zastupitelstev.

Plotny neobvyklého trara buďtež u lesní
inspekce neb u správy lomu v Uhřiňovicích p.

astolovice za účelem včasného dodání laskavě
předem objednány.

Cennfky ploten hrubých i pravených jakož
i oechodů, obrub chodníkových na požádání
dodáme.
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X
ž
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LesníinspekcevTýništin,Úrl, oooPPPUPSPOP
DO0000000000OOOOX č Antonín Suchardasochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se kn zhotovení ollářů, Božíeh hrobů

a veškerých potřeb umění cfrkorního; též zhotovoje sochy světeů ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za řádnou práci při cenách nejmír
nějších. S úctou veškerou

Antonin Sucharda.

K čís. 4682.

Vyhláška.
Městské zastupitelstvo ve schůzi dne

31. května t. r. konané č. prot. 5799
„usneslo se, že se má veřejnou dražbou
pronajati vybírání tržních poplatků o tr
zích týdenních a výročních v Hradci Krá
lové na dobu od 1. července 1899 do 30.
června 1900. Dražba konati se bude u
purkmistrovského úřadu v Hradci Králové
dne 30. června t. r. o 10. hodině dopůl
dne v kanceláři důchodenské.

Vyvolávací cena činí 1400 zl. Každý,
kdo by chtěl dražiti, povinen bude před
dražbou složiti vadium 140 zl.

Parkmistrovský úřad v Hradci Králové
18 června 1899.

Starosta:
Dr. Fr. Ulrich Antimerulionproti

XARNRRRRNANNAAINNNRYK.

uj 4 ) 4 Ď07 jsou jakosti nedostičenébal, 20kr.,c ] . -50kr.
. Komudokésuchary

české 1 kg 80kry 1—zl., 1:30al.Oísařské sucharyP- 1kg150zl.

zákusky Čajovézákuskyt kg 150 zl., 1:80 zl., 210 ul.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 250 ul.

Velký výběr emkrovimek krabice — zl až
450 zl. a výše. —,

Velkývýběrdertů, cukrovinek ku bostináma pod.
Poštovní sásilky Akrát denně od 5 sl.počínaje

franko stanice. Zasílá '

Karel Dlabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).

NANRRRNNANNNNRNNNNINNYco
(firm Annenskélat.lázněv Bělohradě

Unicum pošt., telegraf.a"železničnínanice
Uaieona trva . n ,

od. krětnsPOLÍdně, Ugrme

dnyhasí. ZŘOUMAŘISMU, node.

v lázníchnorěpřist“ pheum. Ischias,
OOOOOOOOOO0O00000%

Úognac pravý, z italského vína, tříletý, 1 litrpo 3 zl.

Gognac * 09, šestiletý, 1 litr po

Slivovici sterou 1 litr po 80 kr.
al tatránských jalovčinek, 1

Borovičku litr po 8o kr.vše Sskost výborné:
avšak v cenách jakosti přiměřených. na

bízí závod na zužitkování ovoce

L JUC. Jósefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1.
lite po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy“
viznačném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
věho prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
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 zs hotové beze srážky. — Při

odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro
cent.

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v EHradociKrálové

(sv.-Janské náměsti č. 77)
doporučuje ct. obecenatvn avůj hojně zásobený

uklad klenotů, savých. stříbrných a pravýchčeských granátóřých šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky

jekoati; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů se zárokou 1—3 roků za ceny

levnější než všude jinde.

Veškeré zboží Jost úředné zkoušen a značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovojí, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za lorné ceny.
Staré skvosty se kupají a vyměnňují.

Josef Krejčíkv Praze;
umělecký závod sochařský a řezbářský,

Pisárna a dilny na Letné, č. 612-VIL.
Sklad Eliščina třida 0. 24. :

doporučuje uctied
svéchoalnánámi: Sochy, oltáře, křižové c P.
jesle, Boží , kříže, kazatelny, zpově
nice, křiltelny, koneoly,svícny, lustry, pulty

atd. dle slohu kostelů“ 266

Renovace starých oltářů a kostelních
zařízení.

pákre y, cenníky a rozpočty bezplatně
franko.

Půrodní



BESÍDKA
Ubabičky.

Napsal J. Čáslavaký.

Miloval jsem ji přes příliš tu duši dobrou
a dokud byla u nás ve světničče na vejměnku,
bylo u ní mé eldorado. Jí mohl jsem se za všecko
ptáti — nikdy mne neokřikla, u ní mohl jsem
nevím jak dováděti — nikdy mne nebila, A když
v zimě večer sedla ku přeslici, stichli jsme jako
pěny, neboť babička zpívavala. A uměla těch pí
sniček bez počtu a bez konce a byly jedna pěk
nější než druhá. A pohádky nám povídala, ale
juž méně, neboť jsme se děsili. Báli jsme se pak
ven. Obyčejně pak s námi musíval dědeček, ač
se mu nechtělo. Babička ho přinutila,

Nikdy nezačala babička zpívati písně světské,
dříve než předzpívala nějazou pobožnou. Večer
jsem nejraději od ní slýchával:

»I podvečer tvá čeládka
co k slepici kuřátka
k ochraně Tvé hledíme,
laskavý Hospodinel“

Tu zpívala každý den. Nerozuměl jsem té
plsni, ale bylo mi při ní jaksi mi o, teplo a bylo-li
to v létě, koukal jsem při tom vždy na kuřata,
a líbilo se mi to náramně, jak ti malí tvorové
hledají spánek v teplém, útulném peří matky —
kvočny. .

I my tulili se k večeru k babičce jako ku
fata k slepici. Povídala nám a každému už strčila
»ždibeke a byl +s pomazánkou.« A v kapsáři
vždy juž pro nás něco měla. Buď jablíčko, neb
švestku, neb kousek hnětinky.- A od ní to tolik,
tolik chutnalo.

U babičky jsem rád večeřel. Měl jsem se
mnohem lepe. Doma totiž den co den vypruly se
brambory, nasypaly se do hrnce a když se zva
řily, vysypsly se na ubrus na stůl. Každý vzal
lžíci, střenkou si oloupal a jedl. I solit málo jsme
musili, aby se ušetřilo,

U babičky však jsme si vybrali bramborky
malé, uveřili a dali pak do trouby opéci aneb
vůbec jsme nevařili, nýbrž dali hned péci.

co tu bylo pak za radosti, když jsme je
tabali z trouby, pěstí rozbíjeli na placky a pojídali.

A často ještě babička nám je omastila neb
v mesopustě nějaký škvarek přidala. To byl pak
pamlsek! ,

Babička byla dobrák a prominula nám vše.
Y koutku světničky měla v zasklené skříni

sochu sv Jana Nepom. To byla svatyně, k níž
všecky děti jen v úctou vzhlížely. Já však často
jsem tu svatyni odvíral, prohlížel sv. Jana a zdobil
jej všemožným vkusným i nevkusným způsobem.
Jednou při té dekoraci jsem mu shodil s hlavy
biret a mohl jsem dělati co dělati, biret nechtěl
držeti na hlavě, Byl jsem rozhodnut i — hned
Vzal jsem smůlu, co jí tatínek mezal šnůry u
hodin, aby nesjíždély, nakapal ji hodně soše ne
blovu a biret přilepil: Biret držel pevně, ale soška
měla černé šnůry smůly po vlasech, po čele, po
obličeji, po šatech, všude — všude. — Babička
se zlobila, ale odpustila.

A proto jsem ji tolik miloval, že vlídně a
po lidsku s námi zacházela, neboť od jakživa jsem
zanevřel na vše, k čemu jsem byl dohóněn, aneb
od čeho jsem byl odstrašován hruzbami, násilím,
trestem. Nenávist pak snadno se přenáší z věcí,
ke kterým jsme nuceni, na osoby, které nás nutí.
Svoboda jednání jest tak veliký pad u člověka,
že mnohdy raději se stane lotrem, než by se vní
omezovati dal.

*.
Babička byla naším andělem strážným,

V úzkostných chvílích utekli jsme se pod její
ochranná křídla, co k slepici kuřátka a už to nějak
dopadlo.

Vrátil se mi strýc z vojny a byl svého ře
mesla ševcem. Už jest na věčnosti chudas jako
babička, Přišel k nám a v naší světnici dlouho
dělal řemeslo.

Jako syn chudé českomoravské vysočiny ne
znal jsem od své maličkosti vlasť bot. Musil

jsem choditi v dřevákách a to jsem ještě dostal
výprask a domluvu, když jsem jím na klouzačce
ubrousil kramfleky aneb když se mi na nich sloup
nul nárt, jak jsem je vytahoval z bláta. Proto
míval jsem u nich přes nárt železný pás a v kram
Aekách břeby a aby to na klouzačce nezávlo, na
strksl jsem do nich slámy.

A proto »nové botyl — první botyls stalo
se mi fixní ideou, od té doby, co jsem viděl
strýčka u verpánku.

Tak dlouho jsem na tatínkovi „visele« až »k
té útratě« svolil a to ovšem jen na snažnou pří
mluvu strýčkovu.

Strýc vzal míru, asi o polovic delší a širší
než byla moje noha (abych z nich nevyrosť),
koupil kůže a šil. Celý čas, co jsem nebyl ve škole
stál jsem u něho a pozoroval každý steh a každý
fiok, jak sestavují můj dětský idesl — boty.

Koněčně byly hotovy. Strýc vytáhnul ko
Pyto, vyrašploval je a postavil je vedle sebe.

Mně přecházely oči a radostí srdce mi v těle
skákalo. Nikdy snad jsem na žádné umělecké dílo
se v tekovou zálibou a s takovým upjetím ne
díval, jako za první své — boty.

»Strýčku, prosím vás, já už ti je vezmu.«
»Nemůžeš, Peplku — strýc mi říkal »Pepíka

— vždyt nejdou ještě suchy a namazány.«
»Í to nic nevadí, strýčku, jen mi je dovolte

vzlt.«
Tak dlouho jsem žebronil, až strýc svolil.

Natáhnul jsem milé žiufáčky a žejbroval se ven
na náves, Oči jsem neměl pro nic, než pro boty
a ač tehdy žluté boty nebyly ještě v modě, myslil
jsem, že na mne celá ves hledí.

Před naší chalupou jest rybníček. Tehdy byla
z něho vypuštěna voda a lo maličko vody, co
zbylo na bahně, proměnil podzimní mráz v lesklý,
kluzký škraloup.

Pýcha vždy předchází pád a tak bylo i u
mne. Neuměl jsem s botama jinam se jíti po
chlubit než na led a zkusit, jak se to bude v nich
klouzat, Sotva však jsem na rybník vstoupil škra
loup se prolomil a já iv novýma botama ocitnul
se v blátě. Nemohl jsem ani vylézti, kluci musili
mne vytáhnouti

A teď ty úzkostil Sám celý poblácen a nové
boty — k nepoznání, Pěkně sem je na ponejprv
snavyksovale ..

V zoufalství a v brekotu utekl jsem se pod
ochranu babičky do světničky. Ta mne svlékla,
milé boty zula a dodávala jim původního lesku
a první krásy ve škopíčku v teplé vodě..

Jak další historie mých prvních bot se vy
víjela « vyvinula, už nevím. Vypadla mi na dobro
z paměti. Do musea však nepřijdou, poněvadž
v památnestech naší rodiny scházejí.

Rady pro domácnost a hospodáře.

Osvědčené léky na lišej. Houževnalým bývá
často lišej jak u lidí tak i u dobytko, a ač jest to
jen nemoc kožní, nicméně zhoutně působí na člověka
i na gvíře po dlouhý čas, neboť dosud známé pro
středky jej nehojily. — Jako jistý a osvědčený pro
středek na lišej doporačajeme odvar listí olšového,
kterým lišejovitá místa se umývají, až lišej zmizí.
Listí má býti z olše lepké, obecné a může upotřebiti
se syrové neb sušená. Není-li listí olšového může
upotřeben býti též šťovík, jenž vesměs všude u nás
roste a sice mladý, šťavnatý. Šťáva se z něho vy
mačká, přidá se do ní trochu másla nebo sádla a
nechá se rozpnatit, mastí tou natírá se lišej tak dlouho,
až se zahojí.

Jak zastaví se rychlým způsobemkrvácení.
Každému stane se, že při práci me poraní a že mu
rána silně krvácí, tak Že v prvním okamžení nevíme
si rychle rady, jak krvác.ní to zustaviti. V takových
případech osvědčuje se následující velmi jednodachý
prostředek: Vezme se vata, namočí ee do horké vody
a na rána přiloží; výsledek je překvapující i pří po
ranění silnější tepny. Pouhé přiložení vaty neb namo
čení téže do vody studené nejeví tentýž účinek. —
Jiným prostředkem jest tinktura arniková silně vodou
rozředěná (10 kapek na 1 půltitr vody).

Netrpme ve stájích plesnívých stěn. Při
větším dvorci, kde choval se dobytek, pošla v minu
lém roku 2 pololetní telata po dvoudenním zápalu
plic. Zdravá telata a z části i zdravé krávy měly silný
kašel. Při bedlivější prohlídce bylo zpozorováno, že
stěny a strop jsou povlečeny hustým povlakem planě.
Důkladné vyčistění a nabílení vápnem způvobilo, že
kašlem postížená zvířata při volnějším krmení a pití
odraru ze Iněného semena se brzy bez škodlivějších
následků zotavila.

Lišeje u telat odstraníme, amýváme li nemocná
místa amíšeninou 1 dílu kyseliny karbolové rozpu
štěné ve 20 dílech vody, nebo potřeme-li je karbo
lovým olejem (t díl kyseliny karbolové na 10 dílů
řepného oleje). Telata musejí při tom až do vyléčení
denně býti zeleným mýdlem myta, suše atřena, načež
teprve ušije se roztoku kyseliny karbolové.

Krmení dobytka picí zelenou vyžadaje jisté
opatrnosti. Nejlépe jest krmiti dobytek picí čerstvě
ráno a podvečernasekanou než-li 8e na ni rosa obje
vuje. Navoze nemá zůstati píce přes noc, neboť se
snadno zapaří. Píce pomačkaná, zašlapaná, zvadlá na
vrchu a uvnitř zapařená dobytku tak nechutná a
rovněž ne píce nachoraná ve stájích, neboť taková
píce je chladná a tu voškeré výpary z dobytka, hnoje
a moče a na píci ee srážejí, která se tím stává ne
zdravou. Píce zelená uschová 5e nejlépe v chladných,
čistých a vzdušných místnostech, v kulnách, řezárnách
a na mlatech. Když jest píce zelená příliš orosená
neb zmaklá, třeba ji proložiti suchou slámou, v prů
vanu osušiti a pak meřezati, pončvadě seřezaná píce
se zužitkuje nejlépe. Zradloa píci třeba pokropiti
vodou, aby před krmením trochu oavěžila.

Proti července u vepřového dobytka ožívají
rolníci = prospěchem tento prostředek: Když zvíře
onemocní, přestane šráti a vycházejí se na něm čer
vené skvrny, které brzy zmodrají, tu mimo hlava na
made se celé zvíře vápnem a dá ee mn užívati bořká
sůl. Při drahých dávkách obou prostředků modré
skvrny blednou a zvíře jeví chnť k žrádla. Na to se
dávky ještě dvakrát, třikrát opakují a druhý den bývá
již lépe. Na hlavě, kam vápno nepřišlo, zůstanou
skvrny ovšem ještě některý den. Težce nemocné zvíře
úzdraví se asi čtvrtý den a pátého dle často nabytých
zkušeností žero.

Zvěsti z východních Čech.
Z Týmlště nad Orl. Jest to zjev obecně

známý, že moderní „osvěta“ horlivě k tomu pracuje,
aby náboženství křesťanské, zvláště katolické, z lidu
vymizelo. Jeden z prostředků k tomu cíli hojně uží
vaných jest podvrátiti úctu a důvěru lidu ke knězi.
Z té příčiny neštítí se žádné lži a ničemnosti, aby

poápina a zhanobila duchovenstvo. V tomto haneném řemesle vyzná se též královéhradecká „Osvěta
lida“. Ve článku „Zvláštní stávka“ v minulém čísle
podlým způsobem napadá týništského kaplana, jenž
měl tolik emělosti, že po několikerém marném a bez
výslednémpřimlouvání býv. řediteli choru pana říd,
učiteli J. Smídovi, by dal si jen trochu záležeti na
výchově a výcviku pěveckých sil, jichž by by'o dosti,
o svátku pvatého Jana Nep. pronesl oprávněný, vše
obaený atesk do hluboké dekadence církevního zpěvu
u církevní hudby. Vkládá totiž zmíněnému p. řídícímu
učiteli do úst slova, kterých on v rozmluvě 8 kapla
nem u přítomnosti několike svědků nikdy neužil a ožíti
nemohl, aby nebyl stíbán soudem, což prozalím jen
tolik — ze šetrnosti k němu zde budiž konstatováno.
„Osvěta“ sama se kryje slůvkem „prý“. Ovšem, v ha
nebné práci beztrestné špiniti duchovenstvo vabyla
všecka osvětářeká a socialistická Žurnalistika nemalé
zručností. Sprostáckým způsobem terrorisuje také
syna váženého rolníka p. J. Simerdyz Lípy, jenž za
odstouplého regenschoriho hru na varhany k úplné
spokojenosti ochotně obstarává, jenže tento terroriamuu
neponeeo žádného ovoce. Přáli bychom dále „Oavětě“,
aby byla přítomna bývala elavnosti „Božího Těla“
v Týniáti. Podivila by se té ocholé, « jakonž vele
ctěné dámy a velectění páni v ckora letos účinkovali.
Lidé domů ze slavnosti se vracející volali: Kolik let
už jsme neměli takové Boží Tělo! Nač ledy mluviti
do světa o „zvláštní stávce“: Tolik na vyvrácenou
lží osvětářských,

. Z Chrudimi. Duchovenstvo tří vikariátů,
a sice chradimekého, chrasteckého a pardubického,
jsouc přesvědčeno o důležitosti organisace a jednot
ného postupu, konalo dne 23. května t. r. třetí volnou
konferenci na arciděkanství v Chradimi. Předsedou
zvolen vdp. vikář Tomáš Střebský. Na počátku uchůze
pan předseda oznámil výsledek různých petic, které
duchovenstvo podalo, a udělil slovo dp. faráři z Hro
chova Týnce, aby pojednal o prvním bodu pro
gramu volné konfere, totiž „o právu patronáním“. Dp.
referent důkladně a věcně pojednal o vzniku a vývoji
práva patronátního, líčil světlé i stinné stránky jeho,
poukázal na vše, s čím nyní duchovenstvo není a ne
může býti spokojeno.. Všude uznává se, že třeba jest
nápravy, a 0 tu jest nám 8e nyní se vším úsilím sta
rati. Vyžadujeť to jak svoboda Církve av., tak i dů
stojnost stavu kněžského, Po důkladné a a velikou
pílí a odbornou znalostí vykonané přednášce rozpře
dena živá debata, jíš súčastnili se hlavně vdp. vikář

Střebský, p. sekretář Hajzler, K kvardian Robringer,usnesla se volná konference jednohlasně na tom, přij
mouti resoluci, kterou sestavilo duchovenstvo shbro
mážděné na volné konferenci v Kostelci n. Orl. dne
18. ledna t. r., v níž krátce obsaženo: 1. Patronátní
právo v král. českém nechť potrvá. 2. O každé uprázd
něné beneficium může žádati každý kvalifikovaný kněz,
z nich nejdůst. bisk, ordinariát k praesentaci patronovi
navrhne 4 kompetenty, z nichž patron jest povinnen
některému beneficiam uděliti. Tím právo patrona
vlastně rozšířeno, zvláště kde je menší počet far neb
kaplanských míst. 3. Aby všechny tyto požadavky du
chovenstva byly církevně nzákoněny a při správě jmění
církevního nebyl, jak často se děje ignorován správce
duchovní, a konečné připojuje konference k této reao
luci žádost, aby 4. i uprázdněná místa kaplanská neb
kooperátorů byla duchovenstva ve známost uváděna,
jek se to děje při uprázdněných beneticiích, aby ka
planí o místa jím vhodná tóž zažádati mohli. Po
mnohých volných návrzích, týkajících 8e předmětů,
které by měly býti v příští volné konferenci projed
nány, zaslán pozdravný telegram Jeho biskupské
Milosti do Hradce Králové a III. volná konference
skončena.

Z Nové Paky. Rok pomalunplynul od de
mcostrativuíbo postavení llusova pomníku v městě
našem a símě slavným spisovatelem Dr. Matysem Vá
clavem zasoté, neso ovoce, Pilně se o to atarají pačtí
nespokojenci. Od Říma pryč, ale kam? Nejprvé zku
sili s Iškovou „národní církví“, ač tento oěmecký
padělek nemá s učením Husovým pranic společného
a naopak starokatolíci jej za kacíře považají. Se
starokatolictvím to nešlo, Dali se k mediánům, ale
ani to se jim nelíbilo, Pozval: si helvetského pastora
Havelku z Libštátu — ten ochotně rozestřel sítě k
lovení, aie omrzel. Konečně zůstali na církvi česko
bratrské, a dne 28, května avolali delegáty všech
frakci nekatolických, aby tu obec založili. Dr. Matys
umlavi] Jška, že nemůže přijíti. Ale pačtí Ižihusitó
nepochodili. Redaktor „Český Bratr“ jim pověděl
pornou pravdu, že chtějíli přestiupili jen ze vzdoru,
bez víry v srdci, pak že o uč Čeští bratří nestojí.
U nich prý se musí do kostela, k avátosten. | Tam
netrpějí člověka, který cizoloží, zapaluje si stavení,
aby si pomobl, který je veřejný ronhač po boapodách,
atd. katolické církvi vynekl kompliment, že je nejsvo
bodomyslnější. Fráze o Bílé hoře, Ilusovi, placení školy
atd. si mobl nechati. Před Iškou varoval. Dále mlu
vil 4 epiristiti, (L žena), za hinčaóho sonblasu me
diánů, jichž byla většina, Naposledy vyvatal nefalšo
vaný žid, odporočuje naším radikálům — obřízku.
To byla koruna celé schůze, a tím také byla zabita, a
páni svolavatelé jako opaření se ztráceli, Čeká se
ještě schůze s belvoty a augásuráky a Iškou, aby si
mobli vyvoliti,co jim nejlépe se hodí, Pan dr. Matys
také jevil velikou páči o procesl k soše Nejsv. Tro
jice vedené, Kněší udělali je zadarmo, 0 to se starat



nemasí, ale lépe by se mohl atarati o své povolání
místo neumorného šplhání © popularitu a tou k po
oluneckémo mandátu. D'e všeho protj pinu doklorovi
bude třeba ostřeji dokročiti, a ponkázati na místa,
kde by byla prospěšnější jeho Činnost. „Adresa“ dů
věry od kamarádů sepsanon má, tak nač takové se
obětování? Jen aby ty konce jeho nebyly špatné!

Od Sobotky Neunavný, horlivý důst. pan
farář P. Jos. Chnráček postaral se o důstojnou opravu
chrámu Páně v Samšině, jmenovitě oltáře a kazatelny,
postaral se o zjednání drahocenné, nové křížové cesty
a vůbec u vnější i vnitřní oprava kostela Vybledával
prameny, dobrodince, prosil a bylo mu dáno. Krom
štědré podpiry slavného patronátního úřadu přispěl
velice na oprava kostela zdejší rodák p. Bláha. Před
29ti lety odebral se » rodné víeky sré, přifařené do
osady Samějnské na učení do Vídně, Antonín Bláha.
Vyučil se trablářem — stal se mistrem, oženil se
e tádnon dívkou Františkou Krupičkovou z Drštěkryjí
a svou dovedností a přičinlivoatí zařídiv si truhlářekou
dílon vyšinul se k zámožnosti, tak že pořídil u do
vedného řezbáře p Krejčika v Praze, chrámu Páně
Samšinskémo krásnou křížovou cesta 14 zastavení
v reliefových moderních řezbářekých obrazech poli
chromovaných v ceně 536 zl., nový boží hrob, loprd
skoa sochu Hl. P. M od p. Jos. Stoulaey z Jičína a
koupil zlatem vyšívané bílé mešní roucho, které sám
z Vídně zaslal, slovem obětoval a věrnon manželkou
svou 1085 zl. co oběť zajistá Bohu milou a.ddčící
o zbožné ingali šlechetných manželů, kteří, ač po žádné
chvále netoužili, předce té samé v plné míře došli.
Důstojný p. farář dop+al jím totiž do Vídně, že si
celá osada přeje, by nová křížová cesta, hrob Boží a
socha P. M. byly slavoostně posvěceny, slavnost ta
Je bode v pondělí avatodnšní o půl 4 hodině odpol.
odbývatí, by as přijeli lé anmé též zúčastniti. Přijeli.
A byla to také slavnost krápná, slavnost dojemná a
na osadě nevídaná. Učitelstvo se školní mládeží, jed
noty hasičů, předetavenstra přifařených obcí, hadeb
níci a drůžičky, které nesli sochu R. B. Lourdské a
mládenci učinily špslír od fary ke kostelu přes náves.
Z fary vyšlo duchovenstvo a sice k svěcení dožádaný
veled. františkánský pan kvardián Cibulka z Tratnova
za aseiatence veldp. vikar. sekretáře Tichého z Ostružna,
veldp. děkana Jos. Bendy ze Sobotky, vel. p. kaplana
Soboteckého P. Frant. Eíflera a domácího veldp. faráře
Jos. Churáčka, za nimiž následoval přehojný dav lidí
nejen z celé osady ale i za všech okolních, tak že
průvod do kostela za blaholu zvonů a nadšeného zpěvu
a budby byl úchvatný. Veled. pater kvardian měl do
jemnou promlavu s kazatelny, po které bylo vzývaní
Docha Svatého, svěcení Božího hrobu a sochy R. B.

Lourdeké, evěcení křížové cesty, pobožnost křížové
cesty, pak Te Deum a udělení požebnání Nejsvětější
Svátostí Oltářní, Moohé oko se zarosilo, když veldp.
farář domácí vetoupiv na kazatelnu přečetl liet díků
Jeho bisk. Milosti a královéhradecké Nejdůstojnější
bisk, koneištoře štědrým a šlechetným dárcům a sám

pek dojemnými slovy, jak evým, tak jménem celé
osady jim vroucně a erdečné děkoval. Přítomný pan
Ant. Bláha se svcu ctěnou paní manželkou s ducho
venstvem v průvodu z kostela odebrali se do fary,
kdež dobří tito lidé byli až k slzám pohnnti a do roz
paků přivedeni, když školní dítko jménem školní mlá
deže, řídící p. učitel jménem celého ctěného učitelského
sbora, p. velitel hasičů, obec. p. předetavený, paní
atarostová, jménem občanů a okčanek všech diky jim
vzdávali, načež tito dobromyslně všem odpovídali, že
co mají, zvláště zdraví, vše mají od Pána Boha a ra
dují se, že mobli k Jeho cti a k radosti Samšinských
milých osadníků malon tu obřť přinásti. Já konče
volám: „Bůh vzbuď ještá mnobo takových dobrodinců
a za šlechetné časné dary buď jim bojným odplatitelem!“

Zákona jímž zabráněno má býti
mora vepřovému. Jak jsme oblásilidříve,byl
zákon tento z císařského nařízení ze čne 11, května

vyhlášen. V $ I. se stanoví, že vepřový dobytek,
který morem vepřovým cchoravěl, jakož i onen, který
s churavými aneb jen podezřelými vepři ve styk přišel,
ibned zničen býti má, aby takto mor vepřový byl
vyhblazén. V $ 2. praví se, že prasata, která po za
bití a provedené pekci sbledína byla jako chorobná,
mojí býti úplně zničena. Prasata podezřelá, která po
zabíti shledána byla zdravými, mají na útraty státní
býti co možná nejlépe zpeněžena. Pro prasata, která
ko nařízení úřadnímu zabita byla, a po provedené

pytvě jako moru prostá se nalezla, jest: a) dle $ 8.
* stánovená nábradu dle živé váby (v to počítají se i

plíce, srdce, játra, ledviny, osrdf), jež vyplatí 86 na
útraty státní obsahem 95 proc. z oné ceny, která pla
tila so za 1 kg. živé váhy ua trbu blavního města
té, které země za předešlý měsíc, Při stanovení ceny
této bóře se zření ku průměrná ceně všech jakostí
prasat; b) za prasata ušlechtilá, jež jako
plemeníci slouží, zaplatí a0 tatáž cena
nu útraty státní, ale e přirážkov 25 proc.
Klassifikace na prasata plemenná a užitková děje se
komisí pro mor vepřový stanovenou dle zásady, žo
všecka prasata čírná, jakož i ona, jež ku plemenění
jsou již neschopna, potom kleštěnci počítají ae pod
odstavec a), kdežto kanci, prasnice oboukané neb
kojící, potom mladá prasata, jež netanovena jsou pro
plemenční, počítají se pod odstavec b), $4. zní:
Během prvních 60 dní po uplatnění toboto zákona
dává vláda náhrada ze státní pokladny o sice 60 proc.
(bledíc ovšem ku 6 a 8 6. téhož zákona) i pro ona
prasata, jež z moci úřední byla zabíta a shledána
jako morem nakažená aneb která byla po úředním
obledání za podezřelá morem dobytším prohlášena.
Průměrná cena 50 proc. stanoví 56 dle týchž zásad,
jež v $ 3. uvedeny jsou. Ohlášení musí se však v
pravý čus státi. Po 60 dnech se za prasata, jež byla
zabita a o nichž bylo nalezeno, že morem obemoc
něla, žádrá náhrada se více nedává. V $ D5.uvádějí
se případy, za ktcrých so děje náhrada jen do výše
vytěžené za prodané maso po odrážce všech výloh,

Jež vzešly úřadním jednáním. V $ 6. atanoví se, že
náhrada se vůbec nendílí, pakll mezi zabitými pra
saly i jen jedinké se nalézá, jež v dobš předcháze
jících 40 dnů přivezeno bylo proti stanovenému zá
kasu s ciziny. $ 7, až $ 10. jedná o admipistrativ
ním provedení činění a desinfikování stájí, která de
elufekce děje se na útraty státní, $ 11. Jedná o usts
novení trastův, $ 12, praví, žo zákon nabývá moci
osmým dnem po vveřejnění, tedy dne 19. května,

Z Dašle. Zmínka o městě našem v posledním
čísle „Obnovy“ překvapila jistá ředitele osudů našich.
Ticbý a tajný pozorovatel měl z toho znamenitou zá
bavn. Dokud „je v novinách“ jen biskup, tu ae páni
nemívají, ale když jsou tam jednou též oni, — ach
jé — to to bolí, to to mrzí. Nejvíce pak zajímá to,
že páni mysleli, jak veliké jsou Dašice, jdou-li za
Pardabicemi. Zatím ale ta velikost v očích sondných
lidí bledne, když záleží ve strachu před Jakličkem,
který když nemohl v Pardubicích na střední škole
slavně doštudovati, dal se na pončování celého kraje,
městských rad u biskupů! — Páni vydali v potopa
lidu biskupa českého z lida vyšlého, jak to udělal
„národ“ Riegrovi. Přišel však čas, kdy „národ“ Riegra
odprosil a jeho Čisté vlastenectví uznal. A tak „můdří
a opatrní otcové“ města zdejšího vydali v potapu bi
ekupa vlastence, protože ee nelíbí orgánu paní Gré
grové a rozličným těm Jakličkům a Dubským. Ale
přijde čas a mnobde již nastal, že podobně jako Rie
grovi dostane se i biskupu Králověhradeckéma oznání
jeho opříznného vlastenectví. Nyní tak vykřičené jméno
„Brynych“ bude jistě oč štěno. A co bude sonditi po
tomstvo o těch polovzdělaných elužebnicích zkaženého
novinůřstva na radnicích našich měst, kteří bledají
velikost v surovostech oproti biskupu vlastenci? Inu,
mám strach, že pro budoucnost přivodí městu zdejšímu
čestný název — Kocourkova,

Z Vojnova Městce. Tvrdíváse někdy,že
by nebylo sociálně demokratických apolků v té neb
oné obci, kdyby k jeho zařízení nedalo podnět útočné
vystupování křesťansko katolického spolku. Tvrzení
toto je zřejmě nepravdivé. U nás nebylo žádné kato
lické jednoty, ale v obcí vybůjel přece spolek soc. de
mokratů, který v krátké době takového vliva nabyl,
že v r. 1897 při volbách opanoval zcela pátou karii
volabní — úkaz to v celém našem venkovském okolí
ojedinělý. Kde kdo v Městci, dělníci irolníci, při
dávali se k soc, demokratům. Vždyť sl:bovali hory,
doly, dělníkům dělení a lenošení, rolníkům neplacení
daní — socialistický ráj na zemi! Tu teprv pomýšlelo
se, že nutno zříditi proti zhoubnému a avůdnémo
přívalu socialní demokracie spolek katolický, jehož
natavení se dlouho protahoralo a mnohé vebnalo
do fad socialní demokracie. Konečně počátkem r. 1897
vešla naše Katol. jednota jinochů a mužů v činnost.
Přihlásilo se hned z počátku na 40 členů. Ale uká
zalo se záhy, že mnoho jest povolaných, avšak málo
vyvolených; mnozí odstoupili, jiní dali ee zastrašiti
a bojí se dosud vyhrůžek soc. demokratů, kteří ovlá
dají také továrna p. Ant. Klazara z Král Dvora. Po
mnohých změnách, čítá nyní Jednota naše sice jenom
26 členův a několik čekatelů — členů však uvědo
mělých, borlivých. Scházíme se každou neděli po od
pyledních službách Božích ku přednáškám ze země a
dějepisn, přírodopisu, fysiky a hlavně ovšem socio
logie. [ak za letošní zimu předvedeno členům učení
aoc. demokracie, aby poznali nemožnost provedení jeho,
zabíhající mnohdy až do aměšnosti. Mímo to čton se
horlivě časopisy, jež dodává zadarmo duch. správa
naše. Jsou to „Dělnické Noviny“, „Lidový List“
„Obrana práce“, „Obnova“, „Český Kraj“. Chudý
spolek náš čítá samé dělníky a řemeslníky a čtyři
rolníky. Nemůžeme ee proto na větší činnost zmoci,
„Vždyť za málo peněz — málo muziky“ J'né spolky
samy o sobě četné a ailné mají mnohé dobrodince,
kteří je přízní avou takřka zabrnají. Tak čteme co
chvíli o darech prokatol. epolky 5 zl., 10 zl., 20 zl.
... „Kdo má hodně, ještě se mu přidá, aby měl
více“. Než ne míme býti nevděční. Máme též dobro
dince. SI. Jednota pánů bohoslovců v Hradci Králové
dala nám sem knihovna, kterou rozmnožil darem
svých knih — nepřinášely prý by v jeho skříni užitku
—dp. Augnetin Novák, protckolista bisk. konsistoře.
Bndiž jim za to veřejný náš dík! Letos pozvalijsme
i konečně na svatoduění pondělí dospolkové schůze
řečníka p. Antonína Rippa, redaktora „Obrany práce“
z Brna. Do schůze dostavilo se též dosti demokratův
opatřivše si od jiných pozvaných latky. — Řečník
mlavil přas 2 hodiny „O vlivu liberalismu a Bocia
lismu na poměry hospodářské a národní“. Doklady
z dějin dovodil, že židovský liberalismus aničil rol
níka a dělníka. Aby pak nemobl zničený chuďas zs
jha naň vloženého ae vybaviti, zavedl soc. demokracii,

terá odvrhla z rozkazu židů i křesťanství i národ
nost. Proto mezi nimi taková zpustlost, jaké nebývalo.
Žádná řeč, žádná debata, žádný slušný boj není
8 nimi možný. Jsou otrávení. Jako otravu nelze od
atraniti, dostala-li se do krve, a otrávený musí umříti,
tak i je nutno nechat jenom vymříti. Cbtějí pomoci
dělnictvu, rolnictvu a řemeslnictvu; ale napřed masf
— dle nich — přejíti veškeren majetek do rukou ži
dovských. Toť krátký obsah výborné, ač z počátku
poněkud rozvláčné řeči p Rippa. Skončil vyzváním

přítomných, při čemá i na přítomné šeny appelloval.aby vstupovaly bes bázně do křesťansko-sociálních
spolkův. Spolkovým pozdravem „Zdař Bůhl“ nadšeně
p. Rippovi provolaným schůze skončena. Kéš mnohým
svedeným očí otevře a hojně užitku přinese!

Z Pouchova. Při volbě představenstvaživ
nostenského epolečenstva v Pouchově v hostinci pana
Fr. Pračáka konané zvoleni byli pánové: za starosta
Josef Širlo, majitel strojnického závodu v Rusku, za
místostarosta Josef Kašpar, řezník z Pouchova, do
výbora Karel Hofmann aochuř a Karel Herman z Poa
chova, Josef Notuka, truhlář ze Slezakého Předměstí,
J. Špatenka ze Slatiny, Fr. Jakoubek re Slezského
Předměstí, Václav Kadeřávek z Věkoš, Jan Pavel
2 Pouchova, Jan Kotland = Pouchova a Fr. Prašák,
hostinský z Pouchova.

(Zasláno.)

Kollegové z r. 18841
. Dle úmluvy Kutnohorské navrbojem letos

pro schůzi Chrudim a sice den 1. arpaa (v úterý
večer) a 2. t. m. (Hotel Bída). Kdo přijede, oznam
to lsakavě nejdéle do 10, července některému z
podepsaných, aby se dle počtu přihlášených ostatní
vyjednati moblo.

Veverka. — Frůhbauer.

(Zaaláno.)

České vlastenecké veřejnosti!
V Hronově n. M. astavilo se dne 4, června

tr. „Tkalcovské výrobní společenstvo
Vzájemnost v Hronově n. M. Jakmile dojdoa
stanovy potvrzení, započne svou činnost. Proto doro

lojeme ei již předem upozorniti naši českou veřejnost
na tento důležitý svépcmocný podnik, Je založen na
rákledech čistě křesťanských, je to uvedení v život
části programo křesťaneko-soclálního. Mažové, kteří
stojí v čele apolečenstva, mají vůli nejlepší prostou
veškeré sobeckosti, chtějí jen prospívati celku, Don
fáme tudíž, že náš podnk příznivě bude přijat od
našich krabů vlasteneckých a že bude také dle mož
nosti podporován odebíráním tkalcovských výrobků
spolo'enstva. Zde je nejlepší možnost prováděti v praxi
heslo: „Svůj k svémul“ Nebnďmejen Slovani, ale
také Číňani! Společenstvo budo vyráběti zbožínej
solidnější, tak, aby ai dobré výrobky tamy razily cestu
do světa a zlekávaly reklamu epolečenstru mezi p. t.
obecenstvem. Zastoupeny budou všecky druhy domá
cích tkalcovských výrobků, které se pracují ne Hro
noveku, Červeno-Kosteleckaa Náchodsku (jako plátna
všeho drubu, od nejjemnějších véb až k plátrům prostě
radlovým (plátno Kneipovo), kanafasy, sypkoviny, grisel,
ročníky, obrusy, damašková servity, šátky, zefiry na
dámské laty, gamielastické látky pro obuvníky aj.)
O kapitál do podniku potřebný nouzi a starost ne
máme, ale o odbyt výrobků, A tu spoléháme blavně
v pomoc Boží a pak v přízeň našeho vlasteneckého
obecenstva, zvláště vd. p. t. duchovenstva, církevních
a j. ústavů atd., očekávajíce, že budu podporovat lidt
své a nebnde dávat výdělek, který patří výrobci, race
třetl, která ubyčejně neuf naše, a užívá potom na
našich sourodácích vyzískaného kapitálu v náš ne
prospěch, k nešemu pokoření. Na národě našem se
to již dosti vymstilo, že pro houbové, frázorité vla
stenectví zapomínalo se na vlastenectví plodných skotků.
Co platno ohánět se palcátem, kterým mávalkdysi
Žižka, a nechávat si mózitím brát půdu pod nohama.
Nač bychom mobli býti potom brdi, když by vše pa
tňlo sizákům?! Proto chutě k díln! Zakládejmo všude
podobné svépomocné organizace na základech pocti
vých, na programu kř,-sociálním| Podporujme nezištně
jeden druhého, ať zavládne mesi námi opět ten bla
bodároý duch křesťanský a s ními blahobyt, pokud
ho lze zde na světě dosáhnonti! Neskládejme netečně
ruce v klín! „Ne z mutnébo oka, ale z raky pilné
naděje kvitce.“ Zdař Bůhl

Správní rada
tkalcovského výrobního společenstva

„Vzájemnost“ v Hronově n. M.

Litanie K Nejsv, Ordci Páně
nejnověji povolené posv. sborem obřadů ku veřejným

pobožnostem, vyšly e nápěvy "W v úpravě
„Nápěvů k Oltáři“ v biskupeké knihtiskárně. Cena
1 ex. bez poštovného 2 kr, 100 kusů 1 zl. 50 kr. Dle
přání lze jako dodatek přivázati k „Nápěvům Oltáře“.
Průvod varhanový obsažen jest v právě vyšlém III. se
šitu „Průvodu varhan k Nápěvům Oltáře“,

Pro zpěvnost jednotlivých melodií a krátkost
prosob hodí ae k odpoledním pobožnostem pro lid.

Zásvětná modlitba
k nejsv. Srdci Páně

(dle Ordinariat. listu královéhradeckého čís. 44.)
100 kusů — osmerka malá — 50 kr. frko 55 kr.,

1000 kusi — |, » — 36021 frko 3:70 zl.
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.
KARNRRRRNNNRNNNNU

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
vRychnověn.En.

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

P S ronátním úřadům
malby ohrámů a po

přO zlaoování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobízen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobigen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmárnájší. 369

Plány na malby kostelů vypracují na
ání ve všech slozích a přiloše

nými rozpočty.



Číslo 26.
© Předpiatně na čtort roku 1:20 sl.

. na půl roku 250 sl.
M serty sepočátajíleon. m

' Obnova vychásí opátek o poledne.

„Omdlévaje biřmoval . . , skonal, říkaje modlitby
umírajících— sám za sebe.“ Kardinál Schůnbornzemřel!

Tato smutná novinářská zvěst roznesla se v neděli

po všech městech království Českého, Pražané a Hrade
čané nechtěli z počátku této pověsti věřiti, vždyť nedělní
pražské listy oznamovaly, že těžká nemoc primasa na
šeho staroslavneho království se zlepšila a že není dal
ších obav.

splnily se naděje věrných Čechů, jež při nastolení zvěč
nělého primasa naarcibiskupský trůn tlumočil tehdejší
starosta zlaté, slovanské, stověžaté matičky Prahy. Sta
rosta pan dr. Tomáš Černý, vítal totiž arcibiskupa
Františka de Paula hraběte Schónborna jako strážce ko
runy svatováclavské, kt-rý povolán jest na tak dlouho
ji hlídati, až si ji dá Jeho Veličenstvo náš král a císař
posaditi na hlavu.

vÁch, jak je těžká la infulea — totiž jak těžká
je morální zodpovědnost biskupova, »k lyž uvažují po
vinnosti a zodpovědnost spojenou s úřadem a lidskou
slabost.« Tato slova mluvil zvěčnělý primas v posledních
okamžicích, když se chystal na cestu svou poslední.

Diecóse královéhradecká béře největší účast na
úmrtí zvěčnělého knížete arcibiskupa pražského a béře
stejný podíl na ztrátě, a smutku, které arcidiecésí praž
skou stihly.

„Zvěčnělý kníže-arcibiskup uhnal si zárodek -mrti
při posvěcení a odhalení pomníku u Křečhoře, který byl
postaven na oslavu chrabrých hrdinů, kteří vbitvě u Ko
lína porazili úkladného nepřítele našeho království Če
ského, Bedřicha II., když již drzou a zpupnou rukou svou
sahal po posvátné koruně svatováclavské a když urvav
nám nedávno před tím slezskou perlu chystal se přivtě
liti Čechy k Prusku

Kardinál arcibiskup byl grand-seigneurem. Nebyl
sice takovým jako jeho předchůdce, kardinál Schwarzen
berg, který byl vynikající, hluboko, daleko a široko pro
nikající politickou osobností, která se činně súčastnila
prvních zápasů našich státoprávních, ale též zvěčnělý
kardinál Schonborn byl horlivým přívržencem českého stát.
práva, byl přítelem a podporovatelem všech prospěšných
snah českého národa. Jako kníže církevní hájil vždy
zájmy církve a jsa proniknut hluboko katolickou vírou,
snažil se s přísnou nestranností a vzácným společenským
taktem prostředkovati smířlivě mezi oběma národy země
české a své arcidiecése.

Když byl ještě vicerektorem v semináři, bývalo jeho
ideálem, aby se Češi učili německy a Němci česky. My
slil, že by se takto aspoň intelligence obou národních
kmenů v Čechách sblížila a smířila,

Kníže-arcibiskup Schónborn, když byl r. 1868 ab
solvoval studia právnická, oddal se vědě bohoslovecké
vŘímě, které pak na universitě inšprucké za vedení

Ježíšova dokončil. Pak opět pokračoval ve studiích bo
hosloveckých a. byl v Římě povýšen na doktora boho
sloví. Kaplanoval v Plané, pak se stal vicerektorem kní
žecího-arcibiskupského semináře v Praze. U bohoslovců byl
oblíbeným. Jako řiditel semináře zvlášť doporučoval bo
hoslovcům jemné mravy a čistý, slušný zevnějšek. Boho

slovcům přikazoval, aby se i k seminářským sluhům
chovali zdvořile a slovíčkem „račte“ nešetřili. „Pozdravte
každého kněze, kterého na ulici potkáte“, říkával 1 ta
kového, — který vám nepoděkuje.

V semináři zvlášť vedl bohoslovce ketomu, aby si
všímali umění, Sám byl velice jemně vychován, v hudbě
měl učitelem Pivodu a v kreslení Wachsmanna a nena

darmo pobyl delší dobu v Italii. Velice mu ieželo ma
srde povznešení církevního zpěvu a přesné provádění
katolických obřadů. Karlínský kaplan Lehner, znalec cír
kevního zpěvu a umění na slovo vzatý, byl též oblíben
cem vicerektora Schónborna a konával v semináři před
nášky. U mnichů Beuronských býval nebožtík kardinál
jako doma.

Když se stal zvěčnělý kardinál kníže-arcibiskup
hrabě Schůnborn nástupcem biskupa vlustence Jana Va
leriana Jirsíka v Čes. Budějovicích dovedl úspěšně pro
středkovati mezi Čechy a Němci. Prosté české zvyky,
které panovaly v biskupské residenci za nebožtíka Jana
Valeriana ustoupily za hraběte Schůnborna aristokratic
kým mravům, leč srdečnost a otevřenost k bohoslovcům
tam zůstala. K obědu zvával 2, 5 theology, hleděl po
znati osobní jejich přednosti, upozornil je taktně na vady,
zejména společenského chovánía vystupování se týkající,

Jako biskup zachoval v milé paměti též české bo
hoslovce v Římě, kdež rád a často meškával a kdež ze
všech rakousko-uherských biskupů, arcibiskupů a kardi
nálů byl nejznámějším. Již jako bohoslovec těšil se přízní
kardinála Pecciho a jako biskup těšil se pak náklonností
i láskou papeže Lva XIII., mladšího to bratra kardinála
Pecciho. Tento jej učinil jako mladého biskupa assisten
tem papežského trůnu a jmenoval jej r. 1889 kardinálem.

V Římě navštěvoval zvěčnělý kardinál hrabě Schůn
born se zálibou umělecké sbírky, ateliery malířů a so
chařů. Roku 1884 účastnil se na přání papeže Lva XIII.
otevření rozšířené české kolleje, r. 1886 meškal v Římě
opěta r. 1887 zavítal tam v prosinci za příčinouoslavy
papežského jubilea a zdržel se v Římě do konce února
roku 1888.

Jako arcibiskup pražský byl zvěčnělý kardinál ovšem
v popředí rakouského episkopátu a roku 1890 podal ve
výboru školském panské sněmovny do protokolu dekla
raci rakouského episkopátu ve prospěch školy konfesi
onalní a proti škole bezkonfesionální. Jsa co do počtu
let nejstarším kardinálem v Rakousku i v Uhrách tlu
močil zvěčnělýkníže-arcibiskup Pražský Jeho Veličenstvu
i sv. Otci často přání episkopátu našeho mocnářství. Ar
cibiskup vídeňský a solnohradský jsou sice starší, nežli
byl arcibiskup pražský, ale jako jakožto nejdříve jmeno
vaný kardinál v naší říši předsedal vždy vídeňským kon
ferencím ve Vídní a jako nejvyšší hodnostář byl vůdcem
rakouského episkopátu. U císaře i u sv. Otce byl arci
biskup hrabě Schůnborn persona gratissima, Umírajícímu,

který při jasném vědomí požehnal ještě veškerému svému
kněžstvu a všem věřícím své rozsáhlé arcidiecése, dal
sv. Otec své apoštolské požehnání a Jeho Veličenstvo
císař a král František Josef vyslovil vznešené matce 8
bratrům zvěčnělého knížete arcibiskupa hlubokou svou
soustrasí.



Jak stojíme.
Ve vnitřní politické situaci nastal poměrný

klid. Němci podráždění neočekávaným svým De
úspěchem, vrbají 56 společně se Hocialisty na dol
norakouské křesťanské sociály a na vídeňského
starostu dra Ionegra, jehož důvěrnější styky s vlá
dou vyčenichali a jemož proto připisují vinu, že
intriky barona Chlumeckého nepomohly Něpojené“
německé obatrukci k vítěství.

Socislisti, placení od židů, pomáhají ovšem
liberálům ve válce s Lunegrem. Jejich jásot, že
Lueger octnul se ve Vídní jíž v menšině, jestpřed
časný. To je ovšem pravda, že spojeným sociali
stům a dajčnacionálům ee podařilo v některých
schůzích antisemity přehlasovat, omičet avyhodit.
Uvážíme-li jak obrovské sumy sbubnování tak čet
né Adlerovské armády vídeňské židy a liberály

"stojí, tedy takovýmto „mravním vítězetvím“, při
němž rozhoduje pádnější klacek, valné ceny ne
přikládáme. m m

Hledíc dále na vnitřní politickou situaci, bn
dí velikou pozornost nás Čechů chování se pol
ských listů k nabídce Němců. Většina polských
časopisů chová se vůči přáním Němcůodmítavě.
Činí to jmenovité hlavní poleký list krakovský

a

Neméně pozoruhodnýjest projev bývalého

finančutho ministra a generálního řiditale státních
dreh, dra rytíře Bilinského. Tento pravil vídeň
„skému zpravodaji „Czasn“: „Myslím, že se nikdo
rozumný nemůže domýšleti, aby kolo polské zra
dilo Čechy a uzavřelo spolek 8 německou oposicí.
Byla by to infamie a zráds, která by nás zbavila
úcty i u Němců. Mimo to spolek takový minul by
se úplně cíle, poněvadž by echy dohnal na tutéž
dráhu, na které se nyní nacházejí Němci. Jako
bývalý ministr a jako místopředseda kolapolské
ho trvám na přesvědčení, že jen pravice a vláda
mobou vésti ka urovnání politických poměrů v
Rakonsku“. Redaktor toboto lista měl již v dří
vějších letech příležitost poznati osobní názory
Bilioského o českopolském spolupůsobení ve vnitř
ní politice a proto velmi dobře rozumí lekci, kte
rou v další rozmluvě své dává dr. Bilinski Čechům
a pravici. Slova rytíře Biliňského plně potvrzují
názor náš, který jsme v minulých úvodních člán
čich o politické situaci byli pronesli. Pravil Bi
liňski:

„Pravice jako taková má nejen práva, ale i
povinnosti. Její povinností jest, dle wošnosti pů
sobíti na smírnění národnostního antagonismu.Če
chové, nálešejíce ku pravici, nemohouse sříci této
povinností ; naším úkolemjest, působili na ně v
fomlo směru, aby se časem docílilo nějakého „mo
du vivendí“ s Němci. Dle mého soudu jest to je
diná politika, která může vésti k cili. Ti však,
kdo ji maří, nebudou nikdy s to označiti
jiný, lepší směr. Ti konečně,kdo jako autor bro
žury (protičeské) chtějí se mermomocí uvrhnouži V
náruč polsko něm. alliance, kteráž, vylučujíc Čechy,
nosila by znamení protislovanské, zapomínají jed
né důležité věci. Já aspoň jsem přesvědčen, še vo
ličové v budoucností uvedou na politické jeviště
ještě více sástupců stran lidových, a je přece sná
mo, še v massách lidu stále jasněji se projevují

ie slovanské. S tim faktem nutno počítati“.
Kdo dovede správně čísti mezi řádky, ten

vycíti, že Bilinski radí nám Čechům. abychom se
vzdali aa ten čas všech požadavků, které by mo
hly Němce ještě více podrážditi. Prozíravý Bilin
aki, který zná lépe vůli rozhodujících kruhů a
faktické poměry, 8 nimiž nutno praktickému poli
tikovi v Rakousku počítati, ten ovšem nepředsta
vuje si příští rozvoj politických událostí tak, jak
se to snaží české veřejnosti namluviti kutnohorský
politik, p. dr. Pacák, který zmatky z otázky ja
sykové pocházející nejvíce sám zavinil a tudíž
všelijak vymlouvati a krontiti a nedůslednosti
dopouštěti se musí.

Jak známo, tvrdí p. dr. Bedřich Pacák po
řád ještě, že je státoprávník, autonomista a při
vrženec parlamentarismu. Známo, že p. dr. Pacák
ještě na českém sněmů svatosvatě prohlašoval, že
čeští poslanci uzvávají toliko český sněm za kom
petentní k vydání jazykového zákona pro státní
úřady v královatví českém, ježto i prosincová ústa
va nevybrazoje říšské radě upravení otázky jazy
kové, Leč dr. Eogel prozradil teď světu, še po
slanci naší vzdali se námitek proli kompetenci říš
ské rady ohledně všeobecného jasykového sákoma.
Páni poslanci nechali tedy „svůj státoprávní a aa
moprávný program“ opět ve Štychu, přijali stano

visko centralistické, svolili k vydání jazykového
zákona podle $. 14., když sa bude týkat celé říše
a schválí tedy i absolutistickou politiku.

Když pani poslanci avé přesvědčení a svou
taktiku tak často mění, nesmí ae nikdo diviti, že
s takovouto politikou upadáme s louže do bláta.

Povětrníky.
Že učení církve katolické odporuje prý roz

umu, o tom má „nozvratné“ přesvědčení každý
„svobodomyslný“ člověk na tom birém světě, A že
učení to odporuje i písmu svatému, o tom dovede
vypravovati každý, jak se patří konfirmovaný,
čtrnáctiletý belvítek.

Alo že odporují písmu svatému i povětrníky
čili větrné mlýny, to je bezpochyby méně známo.
— Ale co o zase píšele; — edně o jezovit
ské kůře a „páni“ se na vás hněvali,a dnes zase

o povětrných mlýnech. To bude zase jen projpání:Inu, jakář pomoc, když to člověku nedá? Nastá
vají nám nové časy. Od patnáctého století aš do
konce devatenáctého vyhlašovalo se do světa, že
tma byla jen a jen v církvi katolické, Nyní nám
jiš téměř nastává dvacáté, a tak to nebnde nic
jiného, uež spravedlnost, když se teď zase po pět
století bude ukazovati na tmu v semích, která tam
založením nových, od původní odtršených církví,
nastala. Důkazem toho byly a jsou nebožáci po
větrné mlýny. Píše totiž protestantský spisovatel
Andrew D. White a volá k tomu na svědectví zna
menité muže jiné, že ve Skotsku — zemi prote
stantsko anglikánské — na počátku toboto století
užívání větrných mlýnů k rozemílání zrna obilního

HS prohlášeno za odporojící písmu svatému, jelikož se v něm čte: Vítr, kam chce věje. (Jan 3,
8.) Evanjeličtí paatoři viděli ve větrných mlýnech
spojení s ďáblem, jeuž jest knížetem mocností
vzdušných. Ano zařízení povětrníku pokládali za

dostatečnoupříčina k vyloučení z církve.Aby tohle takhle byl řekl nějaký papež nebo
jesnita, to by to věděl každý chlapec z měšťanské
školy, ale že je to tma protestantská, tu zůstává
pěkně ve tmě,

Ale ač je to tma, září z ní přecekaždému
člověku dobré vůle — světlo. Zajímavá tato dě
jepisná událost ukazuje, kam až to přivedli pro
testanté s tou svou zásadou, že každý si může
vykládati plemo sám, an ho při tom Duchavatý
bladu chrání. V tomhle tedy případě byl by sám
Daoch svatý učil z písma pastory, že větrové mlý
ny jsou dílo ďábelské. — Mne to učí ovšem zcela
něčemu jinému. Vím-li, že Luther napsal, jaké
potyčky měl s ďáblem o savé nové učení; nale
zám li ve spisech Zwingliho — jednoho z blav
ních původců helvetského učení — že ho ďábel
učil výkladům písma, kde slovo „jest“ má ee
bráti jako „znamená“, napadá mi jedna děsně kle
rikální myšlénka o jakémsi jiném spojení s dá
blem a še jakési jiné povětrníky jsou dílem sa
tanovým. Více neřeknu.

Ale přece unad vysvětlím, jaké to povětrníky
myslím. lnu myslím ty, ktoré tak zvaná oprava
církve udělala na rozmílání zrn slova Božího. Na
povětrníku se totiž točí střecha tak, aby perutě
jeho přišly na tu stranu, odkad věje vítr.

Četl jsem v bodnověrné knize německé, že
v Prusku navětívil pastor pastora a žádal, aby
mu půjčil nějaké kázaní o Božetví Kristově. Při
jede prý k němu na visitaci koneistorní rada
s Berlína, pan N .... Je to „věřící“ pán; a tak
bych rád, aby byl spokojen.

To je ten jeden povětrník, na který myslím.
Jaký vane vítr s hůry, tam 8e zatočí — povětrník.

V Čechách máme taky takové povětrníky.
Ve Vídni je c k. ev. církevní rada. Odtamtud
věje posud vítr „věříci“. A proto se musí pově
trník zatočit k Vídni, třebas v srdci byl nevěřící
Heidelberk. Známeto — Bohužel — velice dobře,
Ale zvláštní je to, že povětrníky, co by se nej
raději točily po větru nevěry, nejvíce rozmilají
věřící katolíky, čili „Řím“.

Byl v Praze — nedávno zemřel — kazatel,
který si zatočil povětrník podle větru rozumu. A
nebožtík superintendent považoval toto „zařízení
takového povětrníku za dostatečnou příčinu k vy
loučení z církve“ ; ale kazatel ton se nedal. Povídal,
že zařízování povětrníků je právě hlavní zásadou
těch, kteří duchovních okovů Říma zbaveni jeou.
Jak se potom páni dohodli nevím, ale zdá ae mi,
že se přece povětrník kazatelův — dyž učil dět
— zatočil podle větru pana superintendenta.

A když tohle točení těch povétrníků člověk
vidí, je s tím větší chutí členem té církve, která
nezná „povětrníků“, ale je skalou, sloupem a utvr
zením pravdy. Nebo zdravý rozum přece jasně
povídá, že pravda Kristova netočí se podle větru.
Ale o těchhle povětrnících už dost.

Národ český má totiž ještě jiný a to velko
lepý povětrník. Je to jistý veliký list a světlo ná
roda našeho. Ten se totiž vždy a vždy dovedl za
točiti na tu stranu, odkud vanul vítr „vejdělku“.
Na tu stranu, kde by so stratili předplatitelé, ne
zatočil se ještě ani jednou. Poněkud někdy až i
k Rímu se zatočil, když se bál, že by někteří
„taky katolíci“ mohli říci, že toho tupeoí jejich
církvo jest přece jen mnoho.

A tento národní povětrník mnoho k tomu
přispěl, že se po pádu Riegrově tak mnohý po
elanec stal povětrníkem. Zavál vítr z Grégrovic,
tam ge rozdávaly mandáty poslanecké, a proto
chuso, kde jste — bonem — satočte střechou.

A od pánů poslanců ae tomn snamenitě učí
naši „velikáni“ ve venkovských městech. Máme
mezi nimi povětrníky, které se točí třebas koli
krát za den.

Na faře klerikálně, Na radnici: „páni jen
opatrně“. — Ve vinárně, kde Be achází ta lepší
třída: „páni, jen konaervativně, my bychom 8 tím
lidem nezvládli“. Při sokolském sjezdu: „bratří,
tužme s6 u nedejme tmě vrátit se mezi nás“. Mo
zi dělníky: „Boj až na nůž proti utlačovatelům
našeho lida“. Večer u koníčka mezi sousedy: „Za
plať Pán Bůá, že jsem z té schůze zdráv vyšel;
ta holota je všeho schopná“. Konečně doma po

zději večer: „lMárinko, nehněvej se; to víš, chce-li
Be Člověk udržet, musí mezi lidem pobýt. — Děti
se pomodlily ?“

To je tedy sase Jiný drah povětrafků.
Apak mají ústavní státy Ještě zvláštnísvé

povětraíky. Dnes jest ministerstvo koneervativní,

porětnníky v zemí musí se zatočit, třebas erdoeúcelo, na stranu větru konservativního. Za ně
jaký čas ministerstvo to padne, a přijde liberální,
a povětrník musí se točiti zase.

A zdá se mi, že těchto povětrníků nejhlav
nějším původcem jest bezbožecký liberalismus. Ten

oje který vypěstovalto točení sepo větru slávya sisko.
Tím milejší jest nám náš katolicismus, který

kdekoliv se ujme a duši pronikne, takovému to
čení brání a vždy jen tam vůli člověka kloní, kde
je pravda, mravnost, spravedlnost a blabo obecné.

Naše mlékařství a mlékárny,

Vzemích koruny české nalézá se přes tři
miliony kusů dobytka, z čehož ploé dvě třetiny
připadají na království české. V Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku nadojí se ročně asi 18 milionů
hektolitrů mléka, které 8e zpeněží průměrně za
1 litr pěti krojcary a jen výjimečně 6, 7, 8, nej
výše 10 krejcary. v střediskách průmyslových a ve
velkých městech. Počítáme-li cenu mléka průměrně
jen po 6 slatých jeden hektolitr, čili 1 krejcar
jeden litr, tedy má u nás roční výroba mléka cenu
90,000.000 zlatých. Kdyby se u nás cena jednoho
litru mléka zvýšila jen o 1 krejcar, tedy by ob
nášela cena úbrnem vyrobeného mléka 108 milionů
zlatých, čili 18 milionů slatých více. Obrovská
tato suma nebyla by v nynějším těžkém boji ná
rodohospodářekém k sahoszení.

A zvýšiti cenu jednoho hektolitra mléka o 1
zlatý, to jest v moci našich zemědělců. Ptáte se,
jak to možno? Na to odpovídáme: slepšením vý
roby másla i tvarohu v umělé sýry.

Našo české máslo prodává seteď kilo 90kr.
aš 1 zl. a jen výjimečně až 1 sl. 10 kr. Horské
máslo vrchlabské cení se vědy o 10 až 15 krej
carů více. Avšak jemné máslo čajové v mlékárnách
vyrobené prodává 80 za 1 zl. 40 kr. až 1 sl. 60
kr., v cizině pak až za 1 sl. 80 kr.

Naše české máslo jest na trhu hamburgakém
o celou třetinu levnější, ne-žli dánské, holštýnské,
hollandské a jiné. Proč? Příčina jest ta, že naše
máslo jest špatnější jakosti než cisozemeké, že De
snese vývozu do zámořských krajin a konečně, že
zásilky naše nejsou pečlivě pro zahraničný a vel
koměstský trb upraveny, přicházíť naše máslo na
trb v neforemných nádobách neb hroudách, kdežto
na př. vývozní máslo dánské dodává se na vele
trby v pěkoých krabicích, opatřených vkusnými
etikettami. Úpravu tato cizí kupci a konsumenti
rádi zaplatí.

Kočítajo veletrhy pražský, vídeňský, vratislavský 8 berlínský,vyvášíme z Čech do Ham
burku másla asi 46000 metr. centů. Platí-li se za
cent českého másla 190 marek (114 zl.) nejvýše
a platí li se sa cent holštýnského a dánského 245
marek, tedy prodáváme cent o 33 zl. levněji a je
dině na hamburkekém trhu jsme každoročně skrá
ceni o 1,518.000 zl. — tedy zaokroubleně o půl

drahého milionu zlatých. Ztráty na veškerém Uvozu našem jsou a budou tím větší, čím více
následkem rozmnoženého chovu dobytka do cisiny
budeme muset vývážeti.

Ještě hůře to vypadá 8 druhým našita vý
robkem mlékařským — ee sýrem. Do nedávna ne
vyráběly se u nás lepší druhy sýrů vůbec a bo
molka s syreček, na Moravě tvarůžek, byly jediným
výrobkem českého venkova. Harrachovské, Schwar
zenberské a jiné sýry palózají u nás sice dobrého
odbytu, avšsk za cizí lepší sýry platíme dosud 1
až 2 zlaté za kilo. Na trhu královéhradeckém stojí
1 kilo tvarohu 14 kr. a 1 kilo syrečkůZZ kr. Jaký
to rozdíl! Kdybychom slepšili vlastní výrobu, ne
masili bychom za cizosemeké sýry vydávati do
ciziny každoročně miliony zlatých a naopak mohly
bychom sa miliony zlatých našich dobrých sýrů
vyvážeti.

Ve výrobě jemných sýrů jsme za Francousy,
Italy, Švýcary a Holanďany nesmírně pozadu,
avšak my silně pokolháváme také za Německem.
Též jinde v cisozemsku bylo nejmocnějším čini
telem ku svelebení mlékařetví zřizování spolkových
mlékáren; rolníci se totiž spolčají k zařízení vel
kých závodů, do kterých se všechno v domácnosti
nepotřebné mléko ku zpracování dováží a ve kte
rýchž závodech možno použiti ku výrobě strojů
nejdokonalejších a všech vynálezů vědy, aby byly
jakosti výborné. Vymáles strojů na odlučování sme
fany z teplého mléka či tak svaných odametano
vačů pomocí odstředivého stroje (centrifužky) a

sterilisování, jsou epochálními vynálezy
v mlókařství. Sterilisování mléka záleží blavně
v tom, že se mléko nadojené delší dobu udržuje
při teplotě 100—110 stupňů Celsia (asi 65 Reaů
mur), čímě se sruší veškeré plísně a bacilly v něm
obsažené, často zdraví Škodlivé, a srášení mléka,
zvláště v teplejším počasí usnadňující. V domác
nostech selských možno provést sterilisování mléka
v hracích železných, naplněných vodou, ve kterých



celáhve »mlékomaž dovara sabřejí apakza

V Německu mají na 4000 mlókařskýchdruž
stev, my v Čechách máme pouse 38 rolnických
mlékáren a sice 1 v okresu skutečském, 21 v o

kresu Momybokén a kom „ 1 aj zřídilstatkář p. Fr.Pospíšil v Miskovicích. Ostatní mlé
kárny mají někteří velkostatkáři a pak dva továr
nici v Radlicích £ ve V h.

Největší mlékárna v Čechách jest ve Vymo
čanech, zaměstnává 145 osob. Mléko ode
bírá až od Králové Hradce zo dvorů p. Weinricha
a u bližších dvorů ložících podél drab.

V obrovské kotelně dva kombinované kotle rou
rového systemu Corawalova s topící plochou 20 čtver.

metrů vyvozují potřebnou pára pro veškeré stroje,eterilísování, pasteurisování, čistění a šní. Zimo
stroje systému Windhausenova s účinností 83.500 ka
lorií sa hodinu chladí pomocí kyseliny ubličité vodu
i sklepy. Zimostroje pohybuje parní stroj o 36 koň
ských silách. — Veškeré mléko vlaky i po nápravách

po skoušení či aj vlévá se ve
mlékárně do kovových nádršek

(reservoirů) a odtud eno se v rourách nahoru do
osntri ch strojů v místnosti vedlejší.odstřeďovánímvedeseteplé mlékodvěma
psstenrisenry s Lawrenceovým chladičem, jež alouéí
částečně co přehřívačečástečně ku pastourisování mléka
pro případ nebezpečí cholery a jiných epiďemických

nemocí, ješ sardnjí v mléku rychle ee vyvinující amnožící bacily, musí parou a chlazením (na 68—67
stupňů) zničit.

Za dvou uriseurů Lawrencových chladičů
věde se pak mléko do 4 volkých dánských oentrifug
od firmy Burmeister a Wains, které odetřeďují teplé
mléko na smetanu a mjéko sbírané. Tekováto jediná
dánské odstředivka stačí, při pohybu 2800 otáček sa
jednu minuta odděliti (odemetaniti) 1000 litrů mléka
za hodinu. Mléko i smetana jsou při tom slaďounké
Ze atrojů odetředivých odvádí se mléko sbírané „
smetana zvlášť do chladičů, k vůli ndržení ve stava
sladkém. Třetí největší chladič, s plochou 16-65čtver.
metrů slouží ku ochlazování onoho mléka, ješ má býti
co mléko teplé prodano.

Mléko toto chladí se na tak nízký stapeň teploty,
še musí absolutně zůstati sladké a čeratvé. Vtéto
místnosti připravuje se také pod dozoremsvlášť k tomu

ustanoveného ka dětaké mléko dle methody pro“
fessora dr. Gůrtnera.

Y parní mlékárně se může smetsna dle potřeby
a vůle ndělati hustší neb řidší. Parní mlékárna vy
sočanská vyrábí na př. tyto drahy: smetanu šlehačka
(1 litr se prodává ea 80 kr.), smetanu I. draha (1 litr
za 40 kr.), smetana II. drahu (1 litr 24 kr., a sme
tanu III. druhu (1 litr za 20 kr.). Mlékoteplé se pro
dává 1 litr za 12 kr., mléko sbírané (k vaření a pro

pekaře) 1 litr za 9 kr. a konečně professora dr. GArtnera dětskémléko půl litra prodává so za 10 kr.
Mléko a smetana prodávají se = mlékárny buď

« plombovaných láhvích anebo pro větší odběratele

(rány, restaurateury) v baňkéch plechových.bem vyšší ceny smetany i mléka činí parní mlé
kárnu výnosnoo, avšak tato poskytne také nejlepší

Protože se v parní mlékárně zpracuje bezpro
středně po nadojení ještě teplé mléko (denně 150 hekto
litrů čili 15 tisíc litrů), tedy smetana je úplně sladká
a neobyčejně jemné chuti,jaké nemožno nikdy dle

obyčejní způsobů oddělování ametany docíliti. Záy mléčné bez strojního zařízení nabývají smetany
tím, še nechávají teplé mléko ve sklepě 86—40 bodin
státi, následkem čehboš se vyloučí ve vrchní vratvě
kuličky tukové u větším množství, tvoříce tu smetanu.
Průběhem toho času rosmnožují te ale v mlóce kvas
ničné houby a bakterie, které v něm nalezejí velice

přísnívoo půdu oro svůj vývoj, ale při tom mají veice neblahý vliv na jeho chuť, vůni, trvanlivost, jakož
ina zdraví lidské.

V naších domácnostech se obyčejně málo přihlíší
na citlivé vlastnosti potravinjako jsou mléko, smetana
s máslo. Jen v krátkosti se chceme zmíniti, že ae mají
mléko a emetans — pokad se totiž ihned neupotřebí —
jak je obdršíme, ihned na 66—70 stupňů obřáti a pak
ne místě co možná chladném a nezapáchajícím uecho
vati. I tehdy, kdyš mléko neb smetanu hned upotřebíme,

ručuje se zahřáti je aš k udanému stupní a jest
tak zvané svaření mléka zcela zavrhnouti, poněvadš
účinkuje nepříznivě na chuť a je příčinou, že tvoří
60 na ametaně mnohým tak protivný škralonp.

Stačí úplně jeden pokue, abychom se přesvědčili,
de mléko nebo smetana sahřáty ne 065—70R stapňů
mnohem Jahodněji chutnají, neš kdyš jsou ovařeny,
čili krátce: svaření mléka a smetany jast procedura,
která je na újmu lahodné chuti. ©

Jiná neméně závažná okolnost, která v našich
domácnostech málo kdy dochází povšímnutí, jest,
abychom na mléko a smetanu vždy totéš nádobí pou
šívali a nikoliv jiného, v kterém snad před tím nej
rozmanitější pokrmy byly vařeny, byť i se dalo oče
kávati, že tomuto použití předcházelo nejlepší vym
a vyčistění. Naše babičky neučily nás poaze k vůli
zdokonalení ohebnosti jazyka jako maličké děti rychle
za sebou opakovat: „Matičko, dejte mi mlíčka, do toho
nejvymývanějšíhohrničkaI“

Než vratme se ku ametaně, která jest určená
k výrobě másla. Tato se po odstředení chladí v basína
(nádršce) pomocí ledové vody a stlouké se pak pomocí
parostroje ve dvou velkých holštýnských máselnicích.
s nichš pojme každá 1 a půl hektolitru čili 160 litrů
mléka. Stroj mléko rychle tluče a brsy viděti tukové
kuličky velikosti hořčičného semínka, pak prosa s sa
malé půl hodinky je máslo stlučeno. Z máselnice vyn
dá se máslo a upravuje so hnětením s praním v lo
dové vodě na mačk stroji, čímě se úplně zbaví
podmásli. Na mačkacím stroji jedna dělnice stálo mé
slo seškrabuje a shrnuje, aby je stroj tím více pro
hnětl. Jsouc úplně vyprané a prohnětenéodvašuje se
máslo (čtvrt, půl kila) jinou dělnicía opět jiná děl
nice formuje je pomocí malých dřevěných lopatek
(deštiček, prkýnek) ve tvar obdélný, čtythranný, takže
ruce při tom zaměstnaných osob vůbec na žádný způ
sob nepřijdou s máslem ve styk. Opět jiné dělnice na

to másle balí do papíru a ukládají pak do bedniček pro
vývos uršených.

Podmáslí jest úplněaladké, jako sbírané mléko
a chntná dámám š; lí s obyčejných má
ealnic, pocházející ze smetany, mé ovšem cbať

přitrpkou následkem plísně. Ve všech místnostech mlé
árny udržuje se ta největší Čistota. V místnostechsplachovacích, která jsou vedle místnosti ka výrobě
másla čistí se láhve, plechové baňky a konvice vs
velké nádršce a sice s prvu horkou vodou sodnatou
a pak čistou vodou studenou, láhve přeplachují se
mimo to ještě na svláštním přístroji studničnou vo
dou, kdešto plechové baňky vypařají se přímoupa
rou, aby se předešlo pomňstávání částek lehce kysa
jících.

Z této místnosti vystoupíme po malých schůd
kách do sýrárny, kdež ae dělá ze zbylého sbíraného
mléka v 5 velkých měděných kotlích s obsahem 6000
litrů tvaroh. Sbírané mléko zahřívá se pomocí
v kotlích, až se arazí a takto připravený tvaroh lisu
je se + plechových cylindrech a prodává se za oby
čejné tršní ceny (13—15 kr. za kilo).

Vedle sýrárny nalézají se 4 aklepy prostranné,
v nichě se ukládá veškeré mléko a smetana před roz
vážením a plní do láhví a baněk. aklepy mohou
býti pomocí rour ledovou vodou naplněných schlazeny
aš na © stupňů Celsia.

Mlékařenská rol. družstva na Moravě zalo
žena jsou na základě zákona s r. 1875.

Stav členstva v dražstvech mlékařských na
Moravě počátkem r. 1899 byl tento:

Číslo: Družstvo: ©Členů: S podíly: Zákl. kapitál:
1. Beňov 86 84 840 ul.
2. Bojkovice 50 60.. 60 u
8. Bořitov 21 66 | 906 ul.
4. Dob 66 174 1740 ul
5. Hrabová 42 70 70 ul.
6. Hradečná-50 92 | 90 ul
7. Hunčovice BB. 150. 1500 sl.
8. Cholina 62 84 2520 2l.
9. Lončany 63. 06. 90 ul

10. Malostovice 44 63 | 5690 ul.
11. Mezice 89 89 1395 ul.
12. Mlač A 66. 660 ul.
18. Myšlichovice © 54 100 2000 zl
14. Palonín 293 126. 1260 1l.
15. Pískov 20 60 1500 zl
16. Postřelmov 65 84 | 840 ul
17. Příkazy 4l 66 1650 sl.
18. Rovensko 98 46 | 460 ul.
19. Rouchovany 50 80. 84 al
20. Benice 111.145. 3625 sl.
91. Tištín 33 50 | 50 ul
22. Třeština 47. 144. 140 ul
23. Záblinice 28 42 20 al
24. Žerotín 66 140 1400 sl

1123 2179 2899% zl.

Úhrnem bylo tadíž v mlókařských dražstvech
soustředěno členstva 1123 a členové ti měli 2179
sávodních podílů ve nplaceném obnosu 28.99% zl.

Bubvencemi poděleny byly tyto mlékárny:
Příkazy státní 200 zl., Tištín státní 300 sl. a sem
skou 100 zl, Senice státní 300 zl., Mlač státní
200 zl., Hrabová státní 300 zl., Postřelmov zemekou
800 zl., Palonín státní 1000 zl.. Cholina státní
150 zl., Záhlinice státní 309 zl., Rovensko zem
ekon 195 zl., Hounčovice státní 300 zl., Třeština
etátní 200 zl. a 300 zl., Malostovice státní 400 zl.,
Bojkovice zemskou 125 zl., Žerotín státní 300 zl,
Rouchovany státní 400 zl. a zemskou 135 21.,Bo
řitov státní 400 zl, Myšlichovice atátní 300 zl.,
Pískov státní 300 zl., zemskou !25 zl., Beňvv
zemskou 100 zl. — Subvencí vůbek žádných ne
dostala dosud mlókařská družstva v Mezicích,
Loučanech, Dubě a Hradečné. Přispěl tedy celkem
atát našim mlékárnám 5650 zl., semě moravská
1100 sl., což při úhrnném nákladu 155.000 již ne
patrnějším — zvláště od země — býti nemohlo.
V Dol. Rakousích naproti tomu na jednu mlékárnu
dal stát velmi ochotně 40.000 zl.! Cifry tyto jsou

říliš velmi výmluvny, takže každé další slovo
y jen dojem jejich mluvy oslabovalo! . . .

Stát ovšem nezapomněl moravské mlékárny
také sdaniti a sice hodně vysoko. Vzdor tomu
vede se jim dobře. Výrobky jejich pro výbornou
chuť i poměrnou láci jdou na odbyt, a vytlačují
cizí, jmenovitě švýcarské sýry, sa něž chodilo do
sad mnebo peněz do cizioy. Naši malorolnící a
statkáři měli by se také starati, aby výrobky rol

hotelích a hostincích. Tak nejlépe budou prová
děti beslo „Svdj k svému“. Zřízení mlókáren v
jednotlivých obcích má také za váeledek, še 86
méně mlékavšelijak rozbryndá a še dnes hledí
za mléko utržit raději hezké penize. Dobytek v
obcích, kde jsou mlékárny, má také více od adků
než dříve 4 lidé požívají též více mléčných vý
robků než dtíve. Ve Fraocii, v Itálii, v Německu
atd. pojí nepoměrně více sýrů než u nás. Pak-li
je v tomto ohledu dohoníme, ziskají rolnické mlé
kárny zvýšené prameny příjmů.

Na Moravě jest mlékařátví poměrně vyvinou
tější než-li v Čechách. Ve Velké Senici u Litovle
chystají se postaviti velkou parostrojní mlékárnu,
na kterou darovala obeo velkosenická pozemek
v ceně přes 5000 zl., a na niž jednotlivé morav
ské mlékárny a jednotlivci upeali již přes 33.000
zlatých. Posavadní parní mlékárna ve Velké Se
nici, jejíž stavba stála 2000 a strojní zařízení
10000 zl. a která zpracuje 2500 až 3000 litrů
denně nevyhovovala. Mléko dodává do ni dosud
180 podílníků ze 6 sousedních obcí. Litr mléka

stení se na 7 krejcarů. Toť so rozumí, že velká
parostrojní mlékárna ve Velké Senici bude se mu
set vésti jako továrny vysočanská a radlická po
obchodnicku a že bude musít kupovati mléka co
nejvíce. Lokální drahou jest silnice spojena s Olo
moucí i s Prostějovem, kteréžto města mají opět
spojení železniční na všechny strany.

Nejstarší rolnická mlókárna byla na Moravě
saložena r. 1893v Paloníně Poněvadžtamní uvědo
mělý rolník Tomáš Zdráhal, tuším místopředseda ka
tolické jednoty na severní Moravě pro okres zá
břešskomohelnický, propůjčil bezplatně místnosti,
stačil zařizovací kapitál pouze 700 zl. a podílníků
bylo jen 22. V palonínské mlékárně zpeněží vyrobené
čajové máslo 1 kg až 140 ul. a 1 kopu syrečků
za 1:15 zl. Část mléka zpracuje se na mastné sý
ry: camembertský, romadour, tileitský, liptavský,
edamský a pivní. Denně se zpracuje asi 700 li
trů mléka. Dle této mlékárny zařízeny jsou stejné
nebo větší rolnické mlékárny na Zábřežsku v Hra
bové, Postřelmově a Rovensku, v Třeštině oa Mo
helnicko, v Piskové na Unčovaku, v Žerotíně na
Šternbersku, v Cholině, Hradečné, Myšlechovicich,
Mlači, Mezicích a Hančovicích na Litovelsku, v
Přikazích, v Loučanech s Dubě na Olomoucku,
v Tištíně na Kojetínsku, v Beňově na Přerovsku,
v Bojkovicích na Uhersko- Brodsku, v Bořitově na
Blánsku, v Malostovicích na Tišnovsku a v Rou
chovanech na Hrotovicku. Současně 8 paloninskou
mlékároou povstala rolnická spolková mlékárna
v Záhlenicích u Kroměříže. Nových 16 rolnických
mlékáren se na Moravě zařizuje. Členské podíly
obnášejí 5 (v Rouchovunech) až 80 zl. (v Choli

sují po 200 korunách.
Zřízení mlékáren a používání v nich odstře«

divých strojů má ještě jiné očividné výhody.
Odatředivým strojem odloučí se velmi rychle

smetana od sbíraného mléka a není třeba ani mléč
né komory ani krajáčů atd., a při tom jest sme
tana úplně sladká, takže možno z ní připraviti
výborné máslo čajové či exportní; sbírané mléko
zůstane rovněž sladké a sladký sýr, z něhož vy
robený lépe Se zpeněží. V mléku odatředěném
zbude sotva 04 proc. tuku. Kdežto při obvyklé
domácí výrobě jest potřeba na 1 kg másla 30 li
trů mléka, stačí při použití stroje odstředivého jen
26 litrů mléka na výrobu 1 kg másla.

Urážíme-li, že ge v zemích českých uadojí
asi 1800,000.000 litrů mléka, tedy při používání
odstředivého stroje by ee vyrobilo z toho 9,000.000
kg. lepšího másla více, což znamená zisk větší
skoro 30 mil. zl. Prodej ve velkém je výhodnější.

V obcích, kde nemohou utvořiti společnou
mlékárnu a mlékařské družetva, tam by si mohly
2 až 4 rolníci konpiti dohromady aspvů ruční od
střediný stroj Baby, který stačí pro zpracování
mléka od 12 krav. Odstředivé stroje dle vynálezu
de Lavalla vyplatí se pro 20 krav. Náklad na stroj
nahradil by se brzy větším výtěžkem.

Čeští rolníci na svém výletě na Moravu po
znali rolnickou mlékárnu v Příkazích, mnozí též
v Hunčovicích a Mezicích. Naším přáním jest, aby
tato návštěva nesla užitek praktický a jmenovité
aby zvýšila veřejný zájem pro zvelebení mlékař
ství v Čechách.

Na Moravě poznali čeští rolníci jmenovitě
též chov dobytka bernského, jemuž nationální ho
spodářové z praktických důvodů dávají přednost
před u nás zbytečně a přehorlivě vychvalovaným
chovem simenského dobytka. Této věci dotkneme
Be příště. František Štábl.

Politický přehled.
Prozatímný říšský rozpočet schválen

byl císeřským nařízením na základě $ 14. st.zákl.
zákonů. Na investiční potřeby může si finanční
ministr opatřiti zálobu 20 mil. zl. Na upravení
Malého Labe od Mělníka do Hradce Králové po
voleno 10.000 zl., na opravu kostela v Sedlci 5 tisíc,
na opravu kostela sv. Ignáce v Jičíně 3 a půl ti
síce zl. Na stavbu dráhy Čerčany-Kolín 300 tisíc
a Králíky-Šilperk 780 tisíc.

Sjezd slovanských movimářůa zástupeň má sc konati r. 1900 v Paříži o světové
výstavě, V Paříži utvořil se již zvláštnípřípravný
komitét, v němž zasedají mezi jinými francouzský

fessor Louis Leger, monarchistický poslanec Mille
voyea jiní. Také v Petrohradě pracuje zvláštní
výbor o hojné obeslání slovanského sjezdu v Paříži.

Carica Alexandra povila již třetí dce
rušku.

Obecní volby v Ktalif dopadlybuď ve
prospěch klerikálů, nebo radikálů a socialistů.
Vládní strana utrpěla ve velkých městech zdrcu
jící porážky. V Římé zvítězila strana katolická
úplně, Monarchisté vládní budou míti v nové
obecní radě asi 20 mandátů, socialisté propadli
úplně.

Italský Generál Gilleta, kterýjakoro
d'lý Savojard obkresloval si francouzská opevnění a
který byl v Nizze dopaden a z činu svého usvěd=
čen, odsouzen byl francouzským soudem do pěti
letého žaláře. Ke sporům mezi Francií a Italif
však k vůli této záležitosti nedojde, ač musí dě
lati rozhodujícím kruhům v Italii trapné rozpaky.



Ve Fraenmeli stloukli po velikých náma
bách konečné vládu »všech republikánů«. Před.
sejdou jest Gambettovec Waldek Roussesu, mini
strem války jest bývalý monarchista general Galli
fet, který dal r. 1871 pařížské komunardy po
střílet a který má nyní ochočit vzdorovité gene
rály a důstojníky. V ministerstvu zasedají dále
radikální socialisté ministr obchodu Millerand a
ministr veřejných prací Baudín. Ministrem námoř
nictví je radikál a bývalý lodní lékař a v I. 1891-95
kočinčinský guverneur Lanessen, ministrem orby
jest senator a cbefredaktor »Petit Parisienne“ Jan
Dupuy. Finance spravovati bude Cailleux, pro
fessor státních věd, a spravedlnost senator Anto
nín Monis, advokát z Čognacu. Ministrem osad
je Decrais, bývalý vyslanec v Bruseln, v Římě,
ve Vídní a v Loudýně. Delcassé zůstal ministrem
zahraničných táležitostí a Leygnes ministerstvo
vyučování. Nová vláda prý má jediný účel, za
chréniti republiku před státním převratem. V otáz=
kácb politických a národohospodářských mají noví
ministři naprosto odchylné názory a pohromadě
se dlouho neudrží. Pozoruhodno jest přiznání
předsedy ministerstva Waldeka, že Gallifet byl
jediný z generálů, který se dal vládou získati
k přeložení několika generálů, kteří učinili proti
vládní projevy. Též prý bude pařížský vrchní
velitel general Zurlinden nahražen generatem Bru
gerem, generálové Boisdeffr a Gonse budou prý
pensionováni, general Pellieux bude dán do pří
kaznosti a četní jiní důstojníci a generálové budou
přesazení. Francie povolala první socialistické mi
nistry k vládě. Zdali to nebude na úkor posa
vadnímu spojenství s Ruskem, dnes říci nemůžeme,
V pondělí se nové ministerstvo představilo sně
movně. Socialisté volali: Sláva komuně! Předseda
ministerstva pak prohlásil, že ústavě zjedná úctu.
Na to se pustili socialisté do Gallifeta, že dal ko
munardy postřílet, Socialista Viviani problásil, že
jeho strana bude vládu podporovat proti monar
chistické a klerikální reakci. Waldek pravil, že
generálové se musí sklonit před ústavou. Sně
movna pak schválila 269 blasy proti 237 hlasům
denní pořádek, přijatý vládou, Tato nemá tedy
veliké většiny. :

Belgická směmovna bude jednatio no
vém volebním řádu vzdor hrozbám socialistů a
liberálů, že pobouří lid brusselský, dne 5. června.
Usnesení se stalo 88 hlasy proti 103 11 poslanců
nehlasovalo.

Ve španělských městech pořádáopo
sice pouliční demonstrace proti vládnímu rozpočtu.
Policie a četnictvo užili zbraně. Lid chce větší
úspory.

Boerové tranmoválští chtějí učiniti po
žadavkům Anglie ústupky tím, že prý povolí právo
volební těm cizincům, kteří v Transválu již 6 let
bydlí. Zdá se však, že Anglie válce chce a proto
že se jí hollandští sedláci v jižní Africe sotva
vyhnou.

Posoání P. T, předplatitelům.
Dne 30. i. m. končí druhé čtoriletí letošního

ročníku „Obnovy“, i žádáme veškeré pp. odběra
tele, by předplatné obnovili, resp. nedoplatky sa
čtvrtletí a léta uplynulá nám laskavě ještě koncem
£. m. zaslali, bychom v knise předplatní pořádek
učinilé mohli, Na Obnovu se předplácí čtvrtletně
1 sl. 25 kr., půlletmě 2 sl. 50 kr.

Administrace „Obnovy“.

Drobné zprávy,
Projev soustrasti nejd. metropo

litmí kapitole svatovítské. SlavnéPolitické
družstvo tiskové odeslalo do Prahy tento telegrafickýprojev:„Politické družstvo tiskové v Krá
lové Hradci“ vyslovoje nejvřelejší soustrast nad
úmrtím výtečného arcipastýře a vzácného příznivce
národa českého. Dr. Soukup, předseda. Dr. Beyl,
Jednatel.

Jeho Veličenstvo císaře a krále za
stupovatibade při pobřba primasa českého,
kardinála hraběte Františka de Paula Schůnborna,Jeho
cís. Výsostpan arciknfžeFrantišek Ferdinand
s Este, pp. arciknížeta Ludvik, Viktor a Fr. Sal
vátor, vládu bude zastupovati předseda ministerstva
hrabě Tbun a ministr kultu a vyučováníbrabě By
landt — Rheidt. Nejdůstejnější kapitolo
královébradeckou zastapovatibodou připohřbu
městský vadp. děkan a kanovník Matěj Masila
vys. dp. kanovník Jan Barták, J. M. vys, dp. ka
pitnlní děkan a generální děkendr. Alois Frýdek
nemůže se následkem pohmožděniny, které případu
utrpěl, pohřbu v Pruze účastnili, K pohřbupřijedou
dále do Praby: olomoucký kofžearcibiskup dr. Theo
dor Kohn, brněnský a budějovický biskup,

Pan ©. k. dverní rada Šolta, kterýv
našem kraji jako místodržitelský rada chvalně půso
bil s všeobecné úctě — zvláště p nů obecních atarostů
se těšil, odebral se na odpočinek a odstěhoval se
z Králové Hradce do Strakonic, kdež maje příbuzné
trvale bydleti bude. Pan drorní rada Šolta .
drží poslední stanici své dlouholeté úřední činnosti
zajisté v milé paměti, neboť byl zde zrovna tek oblis
ben jako dříve na Prachaticku a Netolichu. Kde mohl,

tam p. dvorní rada důvodnému přání občanstva mile

rád vyřarěl a dle mošnosti vyřízení věci popohnal auspíšil. V poslednídobě obětavě se také súčastníl po
chůzkové komise podél rozervaných břehů labských.
Tlamočíme zajisté smýšlení všech četných přátel a
známých, pak-lí panu dvornímu radovi a volect. jeho
rodiné přejeme ve Strakonicích věsho dobra a mnohá
ještěléta!
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Pana Františku Štábloví,
red. časopisu „Obnova“

v Hradci Králové.
Vebledem ka správě s nadpisem: „Český hovor

důstojníkům v Jowefově zakázán“ na 3. straně v 3.
sloupci period. časopien „Obnova“ čís. 24. se dno 16.
Června 1899 otištěné šádám dle 8 10. zák. o tisku za
uveřejnění následující opravy článku toho a sice i co
do místa zařadění i co do tisku týměe způsobem, ja
kým článek onen byl vytištěn:

„Není pravda, že podmaršálekze Siebrtů svolal
velitele vojenské posádkyv Josefově a oznámil jim,
aby podřízeným důstojníkům oznámili, te dopouštějí
re velké nepřístojností, když, byť i mimo slažbu, pě
atují hovor v českém jasyku. S pravdou jest toliko,
že podmaršálek ze Siebertů velitelům a přednostům
úřadů připomenul, aby své podřízené důstojníky a
úřadníky, zejména ony, kteří německé řeči nejsou tek
mocní, jak toho gíjem alušby vyžaduje, přiměli k to
mu, by při každé přílešitosti o pěstování řeči slu
žební dbali“,

C. k. státní zastupitelství v Hradel Králové,
dne 34. června 1899.

C. k. státní zástupce:
Matouš.

Úmrtí. V neděli dne 26. lervns ráno zesnule
pí. Hanušová vdova po zdejším měšťenu, matka obchod
níka kožemi pana Ant, Hannše, paní Anny Faltverové,
Gusty Hellerové a Růženy Urbanové. Pen JUD. Jan
Heller, advokát p. JUDr, Karel Fultner, advokát a
p. Josef Urban, c. k. náměstek státního návladního
jsou její zetové, Paní Marie Hanušová založila se svým
chotěm obchod kožemi a svou energií přivedla jej k
velikému rozkvětu. Pohřeb zvěčnělé paní konal se +
úterý o 3. hodině odpolední z domu smutku na Jao
ském náměstí na hřbitov Pouchovský.

Pořádek průvodu při slavnémpohřbu
Jeho Eminencí, nejdůst. Pána Františka de Paula
kardinála se Schónbornů,kníšete arcibiskupa Praš
ského koná se dnes v Praze dle tohoto pořádku:
Průvod vyjde o 9. hodině z arcibiskupského paláce
po Hradčanském náměstí okolo Toskánského a
Schwarzenberského paláce do královského brada
kol dvorní kaple a vejde do metropolitního chrámu
sv. Víta dveřmi blíže hrobu sv. Jana Nepom. —
Tem mrtvola položena bude na připravené místo
v presbyteři a započnou zádušní služby Boží: V prů
vodu půjde se tímto pořadem: 1. Kostelní kříž.
2. Školní mládež. 3. Různé spolky, které se pohřbu
súčastní. 4 Akademie hraběte Straky. 5. Ře
holní duchovenstvo hlavního města v svém řehol
ním oděvu a to: a) školní bratří, b) milosrdní
bratří, c) kapucíni, d) františkáni, e) angustiáni,
f) minorité, g) dominikáni, h) redemptoristé, i) pi
aristé, k) jesuité, 1) benediktini Emauzští, m) be
nediktini od sv. Markéty, n) premonstráti, 0) kři
žovníci, p) maltesové. 6. Alumnové k. a. semináře
a v superpellicích. 7. Světští důst. kněží, vyjma
pp. Pražeké faráře, v superp. bez štoly. 8. Umbella.
9. Důstojní pp. Pražští faráři v černých pluviálech
bez štoly. 10. University. 11. Obor zpěváků.
12. Akolyté a assistenti, 13. Vysoce důstojná ka
pitola u Všech Svatých. 14. Vysoce důstojná ka
pitola ze Staré Boleslavi v mozetách. 15. Vysoce
důstojná kapitola Vyšehradská v mozetách. 16. Ia
fulovaní pp. preláti v černých plaviálech bez štoly
a bílých mitrách (m. simplex). 17. Arcibiskupský
kříž černou rouškou zestřený. 18. Vysoce důstojná
metropolitní kapitola. 19. Nejdůatojnější arcibisku
pové a biskupové. 20. Nejdůstojnější p. pontifikant.
21. Mrtvola nesená od důst. duchovenstva střídavě
8 pp. alumny k a. semináře. 22. Vysoké příbu
zenstvo zvěčnělého a vysoká šlechta. 23. Vysocí
c. k zeměpanětí i c. a k. vojenští úřadové a vys.
zemský výbor. 24. Slavné městské rady a zašlu
pitelatva král. hlavního města Prahy, Karlína, Smí
chova, Král. Vinohradů a Žižkova. 25. Úředníci
nejdůst. kniž, arcib. konsistoře, kníž. arcib. ústřed
níbo i kapitolního kanceláře a kníž. arcih. satatiův,
26. Kníž. arcib. služebnictvo. 27. Ostatní účastníci.
— Tento pořádek se zachoval, pokud výše vytčení
účastníci 8e dostavili, též v slavném průvodu,
V němž přenesena byla mrtvola v Pánu zesnulého
velepastýře ve středu, dne 28. června o 3. hodině
odpolední z nádraží státní dráhy v Hybernské ulici
do arcibiskupského sídla na Hradčanech.

Zkoušky dospělosti na c. k. ústavu
ku vzdělání něltelů v Hradec! Králové
vykonány ve dnech 10.—26. června za předsednictví
zemského inepektora p. Prokopa Procházky. Z 33 cho
vanců ústavu bylo uznáno sa doapělé 11 8 vyzname
náním, 19 prostě a 3 povolena opřava z jednoho před
mětu po prázuninách. Z 1%kandidátů a kandidatek
externích approbován 1 8 vyznamenáním, 7 prostě, 8
povolena opravaa 1 reprobován. — Po akončených
zkouškách rozloučil ee pan zemský inspektor vřele
s odcházejícím na odpočinek seniorem sboru prof. Pa
nýrkem a projevil plné usnání práci, kterou odcbá
zející po dlonhá léta konal ve prospěch ústavu jako

Domivý, evědomitý a nadšený učitel dorostu učitelu 0.

Mataritní zkoušky ma vyšší realce
v Hradci Králevé konaly se za předecdnictví

pana c. k. zemakého školního inspektora Frant. Ro
slcbého od 20. do 34. června. Ke zkoušce se přihlásilo
31 dáků veřejnýcha 1 externista; odstoupi]od skoušky
t dák veřejný. S vyznamenáním spprobováno 7 šáků,

prostě ePpeodováno 21 áků veřejných a 1 externista,
l žákupovolena = jednobo předmětu oprava po prásd
inách, reprobován byl 1 šák.

Česká škola koželněská v Hradel
Králové bpěje k bohdá brzskému svému otevření;
jiš konají se poslední přípravy, aby vše bylo náležité
úchystáno. Již nyní chová škole slušnou knihovnu,
bohaté sbírky tříslív, barviv přiresvných istrojených,
různých mazadel i také lačebnín a zejména různých
drábův usňových, dále řadu nákresův a j.,
v tomto směra slušně bude opatřena. Jest jen žádou
cím, sby majitelé koželužen a jircháren i závodů jim
příbnzných hmotnou porou umožnili její trvání
v prvých letech. Přihlášky dáků příjímá a veškeré
snad šádoncí zprávy o škole rašle ochotně iná. Jos.
Jettmar v Hradci Králové. — Škola těší se jiš při
svých počátcích vzácné podpoře předních načich kruhů,
sejména vzácnou pozornost a přízeň věnuje jí přísedící
zemského výboru p. Karel Adámek, jemuž vzdal
Sbor pro sřízení školy za podporapři jednání sně
movním písemně vřelý dík. Byloby jen žádoucím,aby
škola získala dalších vzácných příznivců z řady prů
myslníků samých. Pro nemajetné posluchačejest za
jištěno jiš nyní několik stipendií různýchobchodních
omor.

Na venkovské kmihovny laskavé
darovali tito P. T. vdpp.: J. B. Milost 20 zl., Dr.
AJ. Frýdek, kap. děkan 10 sl., M. Musil, kan. 8 sl.,
Dr. Ant. Brychta, kan. 1 £l., Fr. Hampl, kan. 1 zl.
J. Barták, "Čan. 1 sl., prof. Dr. Mrštík 1-5 zl., prof.
Dr. Vinc. Rath 48 el., prof. Dr. G. Domabyl 8 zl.,
prof. Dr. Fr. Beneš 2 zl., prof.Dr. Šalc 2 zl., prof.
Dr. J. Souknp 2 sl, prof. Václ. Frůbbauer 3 zl., Ant.
Hrubý, řid. bisk. knihtiskárny 2 sl., Fr. Kerner, kona.
rada 1 zi, Antonín Petráň, spirit. kněz. sem. 32zl.,
Dr. J. Hejči, vicer. kněž. sem. 4 zl. a knihy, Augnst.
Novák, protok., 1 zl., Dobr. Orel, vicer. Boromea 8 el.,
VI. Sekyra, kat. 1:6 al., Rich. Černý, voj. kapl. 1 zl.,
J. Sobotka. kapl. 15 al., B. Kacafirek, kapl. 1zl.

v Hradci Králové. — Ig.Horký, pens. děk. v Heřm.Hěstci 10 sl., Vinc. Erlebacb, far. v Bystrém 1 zl.,
Jar. Schovanec, kepl. v Habrech 1 sl., Jos. Kulda,
kapl. v Hořičkách 1 zl, prof. J. Novák v Náchodě
2 sl., Jos. Černý, kapl. v Nechanicích 1 zl., Al. Štem
berg, far. v Branné 1 sl., Led Hensl, kapl. v Bopot
nici 1 sl., J. Kaska, far. v Kuklenách 1 zl., Frant.
Kraus, koop. v Kuklenách 1 zl., Jos. Paulus, koop.
v Kuklenách 1 zl., Ot. Fiala, far. v Hefmanicích 1zi.,
Em. Balcar, kat. v Přelouči 1 zl., Fr. Sychra, farář
v Čenkovicích 1 sl., M. Jičínský, far. v Hnátnici 1 zl.,
K. Bláha, kap. v Petrovicích 1 sl., Fr. Vomáčka, děk.
ve Žlebech knihy, Jos. Podhrázský, epirit. v Chrudi
mi 1 £l. — Vyslovojíce všem P. T. dobrodincům
ardečné díky, voláme za lid: Zaplať Bůh!

Prosíme sároveň p. našich lidových
knihoven, aby nám laskavě ráčili saslati správy 0
stavu a působení jich do konce f. měsíce.

Bohoslovci.

Zvýšení daně z píva. Uberskýministerský
předseda a jeho finanční ministr příbyli v pondělí opět
do Vídně. Účelem této jejich cesty bylo jednání «
vládou rakouskou ve příčině zvýšení daně pivní a
déle vyjednávání 8 rako.eko-nherskou bankou o změ
nách stanov bankovních, nastalých novým dobodoutím
mezi oběma vládami. (Co se dolýká daně pivní má
býti dřívější předlote, kterou jen některá ustanovení
o ní měla býti změněna, důkladné opravě podrobena,
která i svým celým obsahom valně se IIšÍ od dřívějších
ustanovení. Z obsabu nové předloby oblašují se ná
sledující podrobnosti: Sazba daňová činí 34 baléřů
za stopeň a hektolitr. Dle sdělení, jež učinil drubdy
Únanční ministr dr. Keisl drohdy ve výboře pro daň
potravní, měla tato sazba činiti 36 baléřů. Pivovary,
jejichž roční výroba nepřensboje 15.000 hektolitrů,
obdrží 5—109/, slevu. Pivovary vyzábějící přes 20.000
bektolítrů mají vésti rejstříky. Obsah výtěžku má se
zjistil zvláštvími kontrolními apparáty, jež doba bez
platně správa finauční. Platí-li se daň bned při obla
šování hotově napřed, může s0 nařízením ministerským
povoliti přiměřená srážka (disconto). Pivovarům, které
pivo vyvážejí přes hranice, povlí se restituce 8 koron
40 baléřů za každý hektolitr,

„Osvěta lidm“ tupí pana starostu a kato
lické občany v Jemikovicích, še si dali posvětiti av,
kříž a polovici obagního hřbitova pro pochovávání ka
tolíků určenou; totéž se nelíbí ovšem evangelíkům a
proto prý měl zůstati břbitov vůbec nevysvěcen. Že
by učkde většinou evangelická zastupitelstva, která z
pravidla zastopují jen třetinu neb čtvrtinu veškerého
obyvatelstva, dbala oprávněných přání katolické většiny
v obci, toho jsme vůbec neslyšeli n katolíci velimětí
1 jinde by o tom mobli vypravovati celé kroniky,
V Jenikovicích nestala se však evangelíkům pražádná
křivda. Dle úředního ačítání lidu žije v Jenikovicích
mezi 918 obyvately pouze 171 evangelíků, fedy ani
ne pátý díl, a dle kateloga divcesního z roku lon
ského šije jich tam pooze 164, tedy pouze něco více
než čestina veškerého obyvatelstva, ©Katolíci mobli
dácí tedy erangelíkům dle právu a 4pravedlaosti pouze
asi česý díl hřbitovní výměry, omnivšak evangelíkům
k vůli udršení dobré vůle dali hned třikrál tolik,
než-lé co jim dle práva patří. Jost-li nepatrná evan
gelické menšina uspořádala katolíkům frwe — slavnost,
tedy tím nejméně posloužila sobě. Co se týče proti
katolické „Osvěty lido“, ta jest nejméně povolanou
k tomu udělovati libnikovickým katolíkům lekci, co
mejí učiniti so svým hřbitovem. Jak zvámo vylíbl se
v téže Osvětě lidu así před 3 lety plán, aby lidskými
těly a bnáty hnojily se pole. Pak-li se katolíci
liboikovičtí dali vysvětít svou část hřbitova, tedy
chtěli patrně po způsobu sbožoých svých předků býti



ma posvátném poli pochování a před sneuětěním svého

BRA Pu MLAL ání"v Uda“ zase : al.
— Veliký dopal má „Osvěta lida“ též na dp. faráře
ve Velké Jesenici ; klade mu ra vinu, Že tošíme r.
1896 voleduch „osvěty“ pan dr. Štemberko masil so
uvými socialisty ze shromáždění okny vyskakovat a z
Velké Jesenice k nádraší, ke Králové Dvora a České
Skalici upalorat, Bývalý staroste, pao Lakalek jest
ovšem také „osvětář“, jakých se oršem vejde kopa
ne tacet. Tento pán nestavoval volební Ilstiny tak ši
kovně, že chtěl menliné voličů a sobě pojistit většinu,

"Bývalý okresní hejtman v Novém Městě, který se tak
výtečně ouvěděll, že musil býti poslán na dovolenou,
chránil pana Lukáška jek mobil; slo vyšší a nejvyšší
instance rosbodly proti nědu, tekže p. Lukášek slavně

propadl „Osvěta lidu“ marně obvyklým svým perÚdnim a okandálním opůsobém podězřívá a napadá
pana faráře Václava Uhlíře. Je to muž práce, který
svým spoluobčanům jako člen oxresního zastupitelstva
a delegát zemědělské rady prokázal velké slutby.
Velké Jesenici a celému okolí prospěl zvláště zřizo
ním záložny, kterou k velikému rozvojí přivedi a
kterou podnes důmyslně řídí, takře tisíce zlatých
ušetřil občanům s maoohé zachránil s drápů židuv
ských | jiných lichvářů. Taková věc neví ovšem vhod
židovské „Osvětě“, Maobaletému úsilí vdp. faráře
Uh'íře se také podařilo, že uskutečnil dražetvo pro
upravení toku Meteje a upravení okolních pozemků.
Tím ziská rolnictvo a zemědělstvo vůbec tisíce sla
tých každoročně, Takováto plodné a všeobecně pro
spěšná práce vlastenecká, která chrání český majetek
a udršaje jej národu, nelíbí se ovšem „Osvětě“, Tento
prolbaný list jde ve své drzosti a nestoudnosti vůbec
tak daleko, Je napadá co nejjislivějším spůsobem
české sastupitelstvo města Králové Drora a tamní
české obecní gymnasium, ač jsou to hlavní bašty
v tomto národně od Němců a šidovských továrníků
nejvíce ohrošeném kraji. Takorému zběsilémn Cati
linářetví, které přímo i nepřímo pracuje do rukou
naších národních odpůrců, musí se jednou učiniti
v Čechách konec!

relmík. Pončná kniha promladé ho
spodáře. Na základě vlastních dlouholetých zkule
ností sepsal J. A. Prokůpek, rolník. Nákladem J. Otty

z Kutlíř i jeho vzorně spravovaný statek známe již
více než deset let. Pan Prokůpek vlastním přičiněním
vyšinul ae ne největšího a nejpřednějšího statkáře

v obci, svým apolnobčanům v Katlířích byl vědyvzorem dobrého souseda « Kutlíře jsou v malém v
chách tím, čím jsou ve větších rozměrech Moravě Sko
palíkovy Záhlenice. Rolníci kutlířští jsou vsorní ho
spodáři, kteří ai zachovali staročeské rolnické enosti:

poosb pracovitost, šetrnost, víra i bodrouvoselostutlíře předcházely Kolínsku příkladem v dobrém a
p. J. A. Prokůpek jako člen a předseda hosp. kolín
skébo spolku, továrny na strojená hnojiva, ako. cakro

varu, předsedarolnické pojišťovny v Plaňanech, jakohodnostář zemědělské rady a člen Ústřední hos .
ské společnosti mfakal si o české rolnictvo veliké zá
sluhy. Jako Steročech musil též on ustoupiti vítěz
nému mladočešství, Ječ prodobro rolnictva pracovati
nepřestal. Že v hospodářství polním zaujímá praxe
místo velice důležité, je věcí samozřejmou. Zásady
hlásané theorii podetupají v praxi zkoušku obněm,
zde se ukazuje a potvrzuje jejich správnost Či ne
schopnost provedení. Proto třeba souhlasiti se spiso
vatelem, jenž v úvodě k této knize vytýká jako ve
likou chybu, že rolníci své zkušenosti nesdělují veřej
nosti, aby £ ních mladší generace mohla čerpati, ač

zkušenosti ty jeou vzácné,poněradě právě v rolvictvíse jich velmi těžce a zdlouhavě nabývá. Autor, jenž
je znám jako rolník osvícený a vynikající, předchází
tedy dobrým příkladem a předkládá svým soudruhům
v povolání, hlavně pak — jak praví se v titalu —
mladým hospodářům skošenosti sa svého 40letého
hospodaření nabyté v knize, v níš ve 12 kapitolách
probírá až na některé výjimky veškerá odvětví pol
ního hospodářství. Číní to způsobem nejvýš populár

ním, poněvadž však při tom s každé řádky mlavípraktik nejen zkušený, ale i obrněný důkladně odbor
nými vědomostmi, nabývá spis jeho velké ceny nejen
pro mladé, ale vůbec pro veškeré rolníky. V obsahu

pojednávé ee sovrubně o půdě a jejím vzdělávání, onoji chlévském i hnojivech strojených, o pěstování
všech rvstlin hospudářských, o soustavě osevní, dále
o chovu skotu hovězího, o lukařetví a melioraci po

zemků, celek pak uzavírají dvě kapitoly o povšechné
stránce polního hospodářství a o důležitosti atuvu
rolnického. Jak s uvedeného vidno, je obsab knihy
velice bohatý a velice poučný, tak še praktický ho
spodář nalezne v něm pravý domáeí poklad. Taková
kniha měla by u nás dojíti rozšíření všeobecného a
neméla by acházeti v šádné rolnické domácnosti. Tím
dojista valně by se přispělo k šíření odborného vzdě
lání mezi rolnictvem a k povznesení celého stava.
Naše h+spodářské spolky zejména měly by knihu tuto
rozšiřovati mesi svými členy. Doporučujeme epis všem
našim hospodářům co nejvřeleji.

Nový způseb ničení ohulce. Profesor
de. Weise, přednosta stanice pro ochranu roetlinnoa
ve Weihenstefanu v Bavořích, sděluje v odborných
Jistech, že sestavil zvláštní prášek, ktorýmě posypává
60 za rosy obíjí a následkem kteréhož posypání všechna
obnice béře za své. Tento způsob ničení jest prý
mnobem jednodušší, než postřikárání zelenou skalicí,
kterou nutno dříve rozpouštěti, roztok na pole voziti,
kopovati stříkačku a t. d.

Poprsí Dr.Fraut. LodislavaRiegra
od Vilíma Amorta, které se těšilo na letošní výstavě
rudolfinské v Praze živé pozornosti obecenstva mílov
ného omění i kritiky, reprodukoje nejnovější 1669
číslo Světozora jako hlavní objekt ve drou pobledech.
Dílo toto je živým svědectvím velikého nadání, s
a technika, ve kteráž portrát proveden, je důkazem

pevnosti raky, jakáž již od let Je vyvršením autorova
elstrovetví v ovládání bmoty. Itentokráte podány
opětač drě krásné pařížské dřevorytiny dle nevyrov
nátelných kreseb Maroldových, ilustrací románových;
jsou to Jed, « Před domácí zábavou. Dále zde psk
nalézáme ještě zajímavý návrb letcbrádku v slohu dře
věných lidových staveb valašských od arch. Dabsna
Jurkoviče, a hezounkou lunetovou Madonnu Ad. Liob
schera. Podobizna sesnolého spisovatele Jana Antole
prorozena vřelým básnickým rozloučením Jana Rokyty,

Proti rezu obllnímm. Dle zprávyc. k.
hospodářeko-chemické pokusné stanice ve Vídni nalezl
©. Ra'tmar osvědčený prostředek protí reza obílnímu,
© sice v rostoka mýdls, jemužpřimísí se '/,9, for
malínu. Není dle toho ybnosti, že v krátká době
budeme míti i proti tomuto škůdci rostlin prostředek
vydatný.

Zvěsti z východních Čech.
Z Libmikovie. V neděli po půlčtvrté hod.

odpoledne konala se v hostinci pana VáclavaGroška
schůze, v níš předsedavodního družetva pro Černilov
a okolí, dp. Šoidi promluvil důkladně o významu
moliorací a regulací, zmínil se o posavadníchkrocích
vodního dražstva a doložil, že velkému černilovskému
družstvu, které zaujímá 22 obcí, jest státní a zemská
subrence zabezpečena, že vypracování generálního a

detailních plénů jest již smlouvou kulturně technické
kanceláři svěřeno a že bohdá za rok začne se již
s prováděním mnohoslibného projektu. Redaktor Fr,
Štábl promluvil pak v delší řeči o výletu východo
českých hospodářských spolků na Moravu, zmínil 60
o mlókařských dražstvech na Litovelsku a Olomoucku,
promluvil o výstavě dobytka v Příkazích a 0 ajezdu
českého rolnictva v Prostějově. Na to promluvil o úko
lech českého rolnictva. zmínil se o obsahu rakousko
uherského vyrovnání a o jeho významu pro rolnictvo
nade. Dále pravil, že rolnictvo následkem vzrůstajícího
militarismu a zvýšených státních výdajů nemůže oče
kávati od státu nějakou vydatnější pomoc, a že jest
tedy odkázáno ředovším na svépomoc. Zvýšením vý
nosů půdy i dobytkářatví musí hledět zvýšit své
příjmy. Nato poukázal na důležitost hospodářské
organisace, na význam družstev nákupních a prodej
ních, na výhody plynoucí z přerodu dluhů na menší
míru úrokovou, aa výsnam záložen Raiffeisenových a
vůbec na takové prostředky, kterými jest rolníkům
dána možnost docíliti úspor a zvýšení příjmů. Posléze
promluvil o důležitosti zemského pojišťovacího fondu
císaře Františka Josefa. Na žádost pánů posluchačů
slíbil o této věci promluviti v příští schůzi obšírně,
Schůze se skončila o půl 8. hodině. Schůze ne súčast
pili též posluchači= obcí okolních. Po achůzi byla
přátelská zábava.

Z Kostelce m. Orl. V okresu našem,dík
přičinlivosti jednotlivců, počíná se již řemeslnictvo a
živnostnictvo čile probouzeti ze spánku, do něhož
ukolébáno bylo frásemi Ižisvobodomyslnými a v němž
několik čtváčů ze řemesla udržeti je hledělo, Proto
také řemeslnická beseda zdejší, která již hezkou řadu
let existuje, neudělala pro svůj stav skoro nic a mí
sto k sjednocení středních stavů, spíše nejapným, frá
sovitým politisováním vedla jen k rozštěpění jejich.
Můžeme směle říci, že beseda tato více méně minala
se u cílem, pro který založena byla. Záslahu o to
mají známé veličiny, které jsou příčinou zbahnění a
úpadku všeho společenského života mfstního. Tak po
dařilo se jim otráviti život v Čtenářské besedě, týž
aměr a duch rozeštval řemeelnickou besedu i spole
čenstva, týž duch rozbil hasičetvo místní, týž duch
založil socialistickou „Svornost“, národní dělnictvo,
týš duch vedral ae občanským klubem i do zastapi
telet7a obce a rozoštval občana proti občanu a za
vedl v obci hospodářství přímo turecké — neboť kde
zbahnění a voda -kalná, — tam se dobře loví pro
osobní zájmy své. Než počíná již avítati; občanstvo
sačíná již nahoře i dalo chápati, kým a kam vedeno
jest a brzo přijde doba, kdy důrazně odpoví všem
čtenářům ze řemesla. Proto vítáme 8 potěšením a s na
ději v lepší budoucnost. že i řemeslnictvo a živnost
nictro“ v hejtmanství Rychnovském soustředilo se v
župním odboru zemské jednoty řemeslných a živno
stenských společenstev v království českém a koná
nyní hogivé schůze v jednotlivých místech okresu,
aby rokovalo o záležitostech svých a pracovalo na zá
chraně a povznesení stavu svého, ačkoliv jednotlivci
nemohou se ještě úplně z vlivu a frásovitosti oněch
štváčů vymaniti, čehož dokladem byla i poslední echů
ze odboru konaná dne 11. června v Kostelci n. Orl.
Učastenství p. delegátů bylo bojné a také as dostaril
snačný počet živnostníků cizích i domácích do schůze.
Po vyčerpání obvykého programu přikročeno ku před
nášce o otázce „Svůj k avéma“, kteronž předsovzal
p. Lud. Terharen, mistr truhlářeký a předseda řemesl
nické besedy v Kostelci n. Orl. Avšak muoeíme lito
vati, že přednáška tato nebyla tím, čím býti měla,

jak p. řečníkovi dokázal k Jan Nekysa, obchodníks Rychnova a jednatel odboru, poněvadž mluvil o
všem možném, jen ne o beale „Svůj k svéma“. Ne
můžeme také pochopiti, jak souvisí se zájmy řemesl
nictva a živnostnictva jeho nářek na školetví národní,
de we děti učí všemu možnému, jen ne tomu, kdo byl
Hus, Žižka, Komenský? jakoby to zachránilo řemosl
nictvo, když bude ditě vědět, kdo tito mužové byli.
nejsou to fráso poubó?nenašeptal je p. řečníkovi ně
který ctitel jejich? ba jest veřejným tajemstvím v mě
stě, že přednáška tu p. řečníkovi vypracoval osvěd

čení frásita a cestovatel H., který tuké v jednomspolku odporačoval členům, aby kupovali bavlněné
látky na metráky, že jim příjde několik metrů za 1
krejcar a mnohé jiné duchaplné rady dával na škodu
šivnostnictva. Chtít, aby články o Husovi, Žižkovia
Komenském byly v čítankách školních a nechtít úpra
vu školatví dle zásad jejich, jest pouhou frásí — my
chceme však, aby zásady, které Komenský ve svých
spisech vychovatelských jako v didektice v kap. 37.,
94. a 20. vyjádřil, pronikaly veškeré školství a zása
dy Komenského jsou čistě náboženské,“ křesťanské,

Komenský praví v kap. 24., aby ze veliká péče věno
vela tomu, by se děti ovičily v nábožnosti. Uč dítě
oči, jazyk, ruce k Bobu s Kristu vihovati a ko
lena skláněti před Všemohoncím. Učtoma příklady i
slovy. Děti mají uvěděti, že nejsou jen pro tento ši
vot, nýbrž prověčnost atrořeny. O nic nemá býti pe
člivěji staráno, než o přípravu k šivota věčnému.
Děti musí vědět, še divot věčný jest dvojí: blažený
v Boho, nešťastný v peklo. Mají býti navedeny ku
ctění Boha uvnitř i zevně; zovnější bohoslašba důj
se v kostele spěvy, kásaním, modlitbou, avátostmi,
Nebuďtež pěstování křesťané, kteří jen vědí, nýbrž
kteří křesťanatví i životem ukaznjí. Těmto nankém
nesmí odporovati nišádný zlý příklad ani doma, ani
jinde. Takovou školu chce mb Komenský — školu
náboženskou, školu křesťanskou, Takovou však nechce
míti ani p. H. ani třebae p. řečník, s protobylo lepší

otásce „Svůj
k svóma“ čili o avépomoci rolnictva nehodí. A
p. řečníka! jen věcně myslet a mluvit. Dobře na to
poukázal p. Dalek, krapař v Kostelci, jenž ve své
stračné řeči odbyl p. řečníkovy frása a ukázal, čeho

je řemeslnictvu v pravdě konati, aby heslo „Svůjsvému“ k platnosti přivodlo. Dále na programu byla
správa o manifostačním ejeudu stavebních živností
v Praze. Referentem byl p. Boháč, stavitel z Vamber
ka; po ukončení referátu přihlávil se k slova p. Ter
heren a pravil, že jak z celé zprávy sřejmo, ato
vali na sebe nejvíce p. stavitelé alo femeslníkům, tru
hlářům, zámečníkům atd. že málo avítá naděje na
zlepšení jejich tradného postavení. Zde mluvil p. Ter
haren celkem věcně a proto lépe je mlnviti vždycky
o tom, co znám a mlčeti, co neznám. Pan Dašek pro
nesl náhled, že by ee měli stavební živnostníci do
hodnout o jednotném cenníku a p. stavitelé, jestli to
dobře a nimi emýšlí, že by měli snahy jejich pod
rovati. Po výměně různých o té věci náhledů schůze
byla okončena a příští schůze konána bude v Rych
nově n. Kn., při niž opět bude přednáška o otázce

něj svému“, avšak má býti vyhledán šťastnější
Z Dobřemí. Obecní rolby v Dobření okr.

kutnoborský odbývaly se v sobotu 24. června a dů
věrou voličů poctění byli následující zvoleni: v I. ebo
ru: p. Špinka Jan, Trnka Jan a Kopáček Jan: v II.
sboru: Štára Č., Adámek Č. a Petránek Fr.; v III.
sboru: pp. Pařez Jan, Pospíšil Alois a Sirový Jan —
všichni rolníci z Dobřeně, upřímní a uvědomělí kato
líci — takže zvolení jejich zaručaje nám, že pořádek
a dobré mravy předků u nás i dále budou panovati.
Proto zvolení jejich přijato s všeobecným uspokojením.

Z Kutné Hory. Vražda poleaská přijde
v srpnovém zasedání ní před porotní soud kutnoborský
a bude trvati přelíčení 3 až G dní. Obžalovaný pro
zločin vraždy jest pouze polenský žid Hilsner. Před
voláno bude 90 svědků. Hilenor tulák 8 jeho matka
havsfrnice nemají sice žádného jmění, ale p. dru. Pa
cákovi se nabízelo za obhajování 5000 zl. Cbtěli to
platit patrně bohatí židé. Když dr. Pacík z obledu
na veřejné mínění obbajování převzíti nemohl, očinil
to nyní dr. Auaředniček. — V zatopeném dole po
mnohanedělním úsilí jest voda vyčerpéra a nyní se
odstraňoje blátivý nános.

Z Nového Hrádku. Cs bylou nás řeči,
až se evrhne strana „Hejzlarů“ či „Popelkova“ a do
stanou se ku vládě „Lepšáci či Filištini, jak převrátí
vše vobci vzhůru nohama. A zatím už ta jejich vláda
trvá rok a kde nic — ta nic, skutek. — utek. Zají
mavé byly začátky. Sv. duchu obce, obecníma písaři
hned se přidalo 20 zl., pokladníku záložny (za přene
senou působnost vybírání daní, zvýšena remunsrace
na 36 zl. Návrh, aby dvěma ponocným 8e upravilo
služné 50 zl. — padl. Moudrý jeden otec města pravil,
že upravením služby ponocným, chudina by na příště
ničeho neplatila. Dosud chodí totiž ponocní o Všech
Svatých po číslech a dostávají od občanů za celoroční
ponůcku po 20, 10 i 5 kr, Když by se jim však vy
měřilo služné od obce, tauovšem podrazi byli by dosud
povinného žoldek ušetřeni, a to přece opatrní otcové
města nedovolí. Co je příjemnější p. pokladníka: bráti
ročně 36 zl. a seděti u teplých kamen, anebo za 25
zl. vlastně 60 koran ponocovati za každé psoty? Je
to pravé— ne? To jsou jen malé ukázky výborových
schůzí. Záležitosti ve schůzích přijatése nevyřizují,
jako upravení vodovodu, který vede skrz hnoje, zaslání
ku hejtmanství vyřízení žádosti za povolení koncesse
hostinské na čís. 1. atd. Co je proti erati, nechá se
hezký spát. Silníci od „Rokolského“ mostu nechávají
rovněž v pokoji odpočíval, aby si nerozhněvaly pány,
ba ještě k tomu jim přidávají „pstronžky“ z Olešenky.
Jen moudře a opatrně p.půlmietr, ať si nerozhněváte
fuřta, nebral by víceod vás maso. Proto nejdřív zájem
můj a potom teprve obce.

Z Lomnice n. Popelkou. Večtvrtek,22.
června p? 2. hod. odpoledne anesla ce na Lomnicí a
okolím prudká bouře. Blesk zapálil boudu (pro ci
bláře) u cihelny p. Svobody a v blízké vsi Marcinově
2 a na Kosově 3 domky. Dle zprávy z minuléh>
čísla „Obnovy“ lze uouditi, že bouře tábla od Lom
nice ke Hradci Králové.

Z Pardubice. Zdejšímuadvokátovi panu Dr.
Theinovi bylo z Vídně zasláno psaní s obnosem 7.410
al. 69 kr. pro zdejšího zástupce firmy „D. Fanto a
spol.“ | Když dr. Tbein dopis před avědky otevřel,
shledat, že peníze z něbo zmizely. Byly ast ukradeny
nejspíše již ve Vídni.

Dráha Jičím—Tarmev. Nedůvěra,kterou
uěkteří pronášejí, že dráha nebude se vůbec stavěti,
jest zcela bezpodstatna, neboť períze, jež družstvo
mělo sebrati, jsou jíž úplně pobromadé, jakož i otázka
stran nádraží v Jičíně štastně rozřešena.

Z Náchoda. Zápis nových žáků do I. tHdy
obecné jubilejní školy realné cíaafe a krále Františka
Josefa I. v Náchodě díti se bude v pátek dne 15. a
v sobotu dne 16. července t, r. Zapisovati so bude
v uvedené dny vždy od 8—10 hod. dopoledne; hned
po zápisu konati ee budou zkouěky přijímací od 10
do te hod, písemné a o 2. hod. odpol. ústní. Každé



ho dne po zkouškách ústních bude o přijetí žáka de
finitivně roshodnnto.

Z Lisice a Záboře. Obec lišické vybrala vo
pros pohořelých ze Sulovic u Čáslavi,jimá v noci
17. květnaveškerý majetek a též něco d ytka sho

řely 18 zl. 20 kr. a sice darovali Pe Mat. Herčík60 kr., starosta Ant. Dobiáš 2 sl., M. Sukl12., Jos.
Pochobracký 4 sl., Václav Oleksa 1 zl., Jos. Výborný
50 kr., Ant. Snížek 2 zl., Váci. Patočka 3 si., Josef
Resaler 1 zl., Jan Malý 60 kr., V. Rajehl, mistr ko
vářaký 1 zi. a Čeněk Boháč 50 kr. —

Chrasti. O chorobě nejdp. biskupa
dostaly se do novin některé npřílišněné zprávy. Pravda
jest tato: Ndp. biskup zachladil ae hned v Přelouči
11. dubna při av. missii a při biřmování. Další vsi
tační cesty s nepatrnými přestávkami po 57 dní ko
nané,všeckyfunkcekaždodenní:kázání(někdyi dvoje),
katechose, biřmování zvýšily zachlazení a zavinily též
kaše) a chrapot, nechuť k jídlu a velice silný pot.
Navrátiv se do Chrasti a chtěje se tělesně otužit,
zachladil se J. B. M. dne 5. června znova a dostal
chřípkovitou horečku a zimnici, jakož i plicní a hr
delní katarrh. Vzdor tomu vyřisoval ndp. biskup ve
škerou každodenní rozsáhlou agendua sloužíval časně
ráno můe svaté takže k posavadním neduhům přidru
žila se nervosa, zvýšený pot i nechuť k jídla. Velice
trapně se dotklo v poslední době úmrtí jeho švagra
a těšká nemoc jeho sestry Aloisie, ktorá muasila býti
ny. svátostmi zaopatřena a dosud působí její stav
nejd. panu biskupovi mnoho starostí. Na konec došla
zpráva o úmrtí Jeho Eminence kardinála Schonborna
což opět rozčilení a aeslabení nervů a celého orga
nismu přivodilo. Obvyklá kúra karlovarská, kterou
ndp. biskup každoročně v Chrasti koná, zlepšila však
tyto dny rozrušený zdravotní stav J. B. Milosti. Chuť
se zlepěila, katarrh se zmírnil a horečka až na jistou
slabost pominula.Proto se rozhodl ndp. biskup v po

slední chvíli jeti do Prahy. Zde se ubytoval u vys.
dp. kanovníka Brusáka. Aby se nezpotil a nezachladil
a nestihlo jej něco podobného, co se přihodilo Jeho
Eminencí, nesúčastní se J. B. M. průvodu, ale pohfbu
so účastní přece a lze donfati, že svěcení kučžetva
bude moci v Králové Hradci vykonati v lepším zdraví
a že se toto v budoncnosti při větší opatrnosti upevní,

V Kostelel m. Orlicí zvolenbyl vestředu
na místo pana V, Kratochvila za starostu obchodník,
p. Hájek.

Učitelům mábošemství přiznánobyloprá
vo, aby při maturitních zkouškách měli místo a hlas.

Vyznamenání CísařudělilděkanovíveZbra
slavicích vdp. Fr. A, Jilemovi vyznamenání zlatý zá
služný kříž s korunou.

Za rektora českéuniversity v Praze
svolen byl prof, dr. Gebaner.

Tábor lidu rolnického ma vrchu
Chlumu konati se bude 9, červnao 3. hodiněodp.
O úlevách v povinností branná zejména odchovancům
nižších zemědělských škol promluví ředitel p. Bauer.
„0 přikázání daně pozemkové pro potřeby zemeké
promlaví poalanec Fr, Nikifeld z Přibyslavi. O zem
ském hospodářství promluví zemský poslanec p. Jan
Jaroš z Čáslavek, Tábor svolávají jménem župní jéd
noty sev. vých, Čech 86 sldlem v Hradci Králové pp.
Jan Juroš, Mdr. Jos. Reichert u Fr, Bauer.

Vévoda Filip z Orleamsu zavítalvčera
do Marianských lázní se evou chotí,

Ve prospěch sirotků a vdev po uto
peném hlídači Novákovi darovali:p. A. J. 80
kr. p. Č. 60 kr.

P ordinál Sehčaborn jakovojín.Když. 260G.nastalo nebezpečí pro jednotu naší říše i
českého království, neváhal mladý právník hrabě
Schčnborn vatoupiti do vojenských Šiků našeb: císaře
a krále. Jako dobrovolník vstoupil do 6. moravského
kyrysnického pluku a maje předběžné šermířské vzdě
lání a vojenské, postoupil v několika nedělích za
poručíka. Dne 18, června 1866 odtáhl se svým plu
kem z Moravy do Čech a stržen byl boed do prvních
bojů u Náchoda. Když totiž jízdecká brigáda Solm
sova přepadenaa brsy i “tísaře Ferdinanda ob
klíčení byli od pruské brigády Wiiikovy, vrbla se 3.
švadrona moravských kyryeníků na 8. pruský dra
gonský pluk. Ta uastal krutý boj, muž bojoval proti
maži. Podplakovník Wagner r Wehrbornu, vynější
polní zbrojmistr, který velelkyrysníkům, získal si v
boji řád Marie Torezio a nadporučík a nyní podmar
šálek Siebert akolil plukovníka pruských dragonů.
V boji u Vysokova připisovali si Rakušané i Prušáci
vítězství, v jízdeckém boji zůstali však rakouští jez
dci ve výhodě, neboť ustoupili teprve před proskou
rychlopalnou pěchotoď) Poručík brabě Schonborn vy
šel z hrozné řeže úplně zdrávo V den bitvy u Krá
lové Hradce bojoval hrabě Schonborn ve velkém vra
žedném jízdeckém boji u Střesetio pod podmaršálkem
Holštýuem a plukovníkem hrabětem Thunem. Schón
bornova rytmistra zastřelili koně, nadporočík ši. Kai
serfeld byl těžce raněn; „poračik brabě Fr. Scběn
born zachránil jakožto jediný pozůstalý důstojník
svoji čvadrona ústupem do Pardubic, kamž večer po
bojidorazily —

BESÍDKA.
„Omistru Kubelíkovi.

NapsalJ. Čáslavský.

Tohle krásno hudební ať spere sám ďas!
Vím, že německý aesthetik Vischer by mne

2a toto řčení dal do klatby, ale nemohu si pomoci,
Kocháte se v něm, jste u vytržení, dokud

vám zaznívá v uších, divíte se, žasnete, trnete,

pokud virtuos před vámi, hučí vám ozvěnou v
hlavé den, dva dny a pak konec — na dobro ko
ňec. Jako pohádka ozve se vám pak jen tu a tam
a to jen v jasných chvílkéch.— A to že má býti
dosti pro labužníka v tonecbP|

To z krtéena malebného máme požitek jinší.
Sedneme si, vbodneme oči, kam chceme a ne
hneme se, kdyby nás trbali. Díváme se, divíme
se a zas a zaše se díváme a hltáme plnými dou
šky všechno to krásno, až nás blava bolí a po
chvílce zas jdeme a díváme se opět.

Jest něco podobného možno u krásna hu
debního! To by se nádi mistr Kubelík pěkně po
děkoval, až by nám musil bráti tak dlouho, až
bychom mu řekli: Dost! V prstech má sice oheb
nost báječnou a sílu úžasnou, ale toble by nevy
držel.

Chicagský lékař Můiller sestrojil zvláštní
damskou kapelu z figur. Dámy v životní velikosti
vstanou, ukloní se publiku, pak si zas sednou, ve
zmou inštrumenty do ruky, naladí je a pak prý
spustí všemožné kusy hudební úžasně a krásně,
Mašinerie této dámské kapely má 6000 válců, 3000
kladívek a 1 a čtvrt angl. míle rozličných trubek.
K sestavení potřeboval zázračný fen doktor, jenž
sám osobně kapelu tu diriguje, plných 10 let.

Což abychom ho povolali sem k nám, aby
nám něco podobného sestrojil na ty desíti tisfcové
housle mistra Kubelíka? Řekli bychom ku př.:
Tak třebas ty variace na anglickou hymnu »God
save the Oueen« od Paganiniho, Natáhli bychom
uši a stroj s již bychom lapali všechny ty krko
lomné passáže, čtverchmaty, flageoletové dvoj
chmaty, trilky, pizzicata levicí a bravuresní asperg
Biata. Musili pak bychom obtěžovati mistra Ku
belíka pekelným rámusem a tleskotem, sby nám
něco přidal. To by pak byl požitek z krásna hu
debního, až by nám brály jeho Ouarneriovky do
umdlení, do úpadu.

Ale darmo mluvit. Dobrého pomalu.
Trnul jsem nad tou bymnou anglickou sa

mým obdivem a ve výkonu velikého mistra po
vstával před mými zraky duševními celý anglický
národ ve své mohutnosti, síle, kráse a ve svém
rozvojia cítil jsem se malým—ah tekmaličkým
a bylo mt to tolik líto, že titan našeho malého
národa hlásá tu ještě slávu a sílu národa obřího,

Proč něco podobného nenapíše ku př. náš
mistr dr. Dvořák, neb Fibich, neb Kovařovic, neb
Nešvera na naši krásnou a dojemnou hymnu „Kde
domov můj?« Jak bychom musili se cítiti veli
kými, až bychom ji slyšeli od tak velikého mistra

jako je Kubelík a jak by na nás dívali se cizinci,
až by české naše melodie roztřásal před jejich
úžasnými zraky? Či čekáme, až nám to udělá ci
zinec, jako to udělal Paganini Angličanům?!

Mistr Kubelík mne očaroval, Jak vzal housle
do ruky a smyčcem dotknul se strun, byl jsem v
jiném světě. Uši jsem natáhnul, ústa rozevřel, očivyvalila...

Přišel na jeviště a začal »Tanec skfítků« od
Bazziniho. Bůh ví, co se mnou dělo, ale stalo se
skutečně. Koncertní klavír Petrofův (který nechali
nešťastnou náhodou otevřený) proměnil se mi na

jednou ve skálu, z jejíhož otevřeného jícnu brnuly
se se všech stran pitvorné postavičky šotků a
skřítků. Jeden měl rolničky, druhý bubínek, třetí
housličky, čtvrtý zvonečky, pátý mandolinu, šestý
cimbál, sedmý castagnety, osmý lýru atd. atd. A
všecky ty postavičky rejdily, hemžily se, skotačily,
dováděly, šklebily se a chechtaly až k nevypo
vědění. Bylo jich plné jeviště, lezly mistru po no
havicích, po fraku, po houslích, po strunách, po
smyčci, všude, všude. Mezi prsty jich měl celý
roj a po strunách se vozily jako v zimě kluci po
sáňkách. Jeden dělal kotrmelce, druhý tančil po
jedné noze, třetí otáčel se v divokém víru jako
bajadera, čtvrtý mával čapkou ve vzduchu a rol
ničkami na ni zvonil, pátý skákal přes struny a
špičkami dlouhých sandálů dělal piazicata, šestý
vozil se po strunách od kobylky k pražci, sedmý
fukal do strun paličkou a osmý dělal krkolomné
přemety. Skotáctvím, tatrmanstvím, šelmovstvím a

všemožnou čertovinou těch postaviček přecházely
až oči i sluch. A dva z nich nejsmělejší posadili
se na každý konec smyčce a houpali se ve zbě
silém tempu rozpus'ile jako skotačiví kluci. Jeden
chytil čapku, vejsknul vesele s hodil ji do výšky,
už rolničky zazvučely. V tom ztratil rovnováhu a
už letěl dolů za hlučného tleskotu .. .. Sálem
rozlehl se šum, tleskota nadšené volání: Výborně,
výborně|l

Poslední akkord dozněl, rolničky zmizely a
já se probudilze snění...

»Ty's věru božsky snil“ napsal kdysi Svat.
Čech o Calderonovi a o mne by to byl musil
napsati také, kdyby byl psal nyní o mne,

Než co platno. Velikánům Parnas a nám
malým jen slzavé údolí pod ním.

Poslání: Veliký mistře, nerač hněvati se pro
tyto pros'é řádky, ale rač je přijati jako hold ob
divu a jako nevyjadřitelný úžas ubohého šumaře
nad tvým velikým a vznešeným uměním.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bade

vostředudno5.července1899,©2.hod.odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, JiHková tří

da 0.500 L v Hradci Králové.

Dr.Jam Soukup, Dr.František Bey!,
předseda. jednate!.

Zasláno.)

Velodůstojnému a důstejnému duchovenstvy
vikariátu Náchodského!

V úctě veškeré podepsaný vzdává timto
srdečné díky za projevené blahopřání k vy
znamenání za příčinon GOletého kněžského ju
bilea jemu uděleného.

Jan Matouš,
- osobní děkan v Hronově n. Kn.

(Zasláno.)

Kollegové, kteří jeme absolvovali gymnasium
v Rychnově n. Kněžnou v roce 1879, sejdémešne letos
v srpnu po 20 letech v městě nám rajisté milém,
k němuž poutají ae nejkrásnější léta našeho mládí,
Jsa z Vás nejblíže Rychnova, jsem ochoten vše po
třebné zaříditi a z té přičiny buďte tak laskavía je
denkaždý zašli mi odpověď nejdéle do 8. července t. r.
Zdali ee určitě zúčastníš? Kde a kdy se má schůze
konati? — v kterém hotelu? — asdělnávrh programu
a správnou adressu Svou.

Na sbledanou a na dopisy Vaše se těší
Alois Dvořák,

katecheta.
V KOSTELCI n. Orl., 23. června 1899.

|Zasláno.)
Opis č. 1,

Panu Josefu Štěpánovi,
poslacovači

v Pardubicich.
Zaslali jeme Yám oprava drou oltářů zdejšího

chrámu Páně totiž av. Václava.
Poněvadě Jate obnovu tuto ku naší icelého

města spokojenosti vykonal za cenu skutečně velice
přiměřenou a poněvadě Jste při vykonávání prací
těchto velice svědomitě si počínal, neváháme Vám
naše uznání tímto též písemně na jevo dáti.

Z městské rady v Holicích,
dne 15. května 1899,

Starosta:
Pečet. A. Više.IIICÍÍCÍÍÍÍÍCÍCÍE

Sáš literární týben,
Tento týden vyjde mimo běžné:

Ottovalacináknihovna,seš.86.,—. - . « « al. —.10
Světlá, Spisy, seš. 18... . - .. + + + « sl. —.16
Pfleger,Romány,seš.48... . . . -< + « al. —.12
Jirásek, Spisy, II. vyd., seš. 134... . . . al —16
Vrchlický, Básn. spisy, seš. 166.. . .. ... al —.16
Slovníkzdravotní,seš.4...<. + + « « zl.—.40
Doré, Písmo svaté, seš. 87.. . . . . ... « sl -.80
Zlatá Praba, seš. 17. - . < . . + - < + « al. —.33
KnihovnaZlaté Prahy,seš. 17... . ... . « zL.—.18
Moliére,Lakomee,. . <. < + ++ al.—.20
Kronbaner, Sjesd a jiné novely, . . « . al. —.50
Novák, Hospod. účetnictrí I/II.. . . . ... sl. 280
Maupassant, Svědomí vrahovo, seš. L. . . . zl. —.16
Verne,Dětikap. Granta,seš. 23... . ... . sl —16
Puškin, Piková déma, sel. 8... , . . . . « al. —15
Album národní, seň. 14... . ... .. < « « al —.40
Tůma, Z českých mlýnů, se. 15... . . . ... al —.15
Mladý houslista, roč. IX.. « . < . + « * al. 3—
May, Divokým Kardistanem, empit. a ——
Herrman, Otec Kondelík, seš. 11... . . .... zL —16
ČechSv.,Sebranéspisy,ae6.28... . al.—18
Tyl,Sebranéspisy,seš.23,-<.. . « al.—16
Mach,Dějinyumění,seš. 6... . -. .. . al.—20

Veškeré zde uvedené, jakož | jiné kdekoliv ohlá
šené spisy lze dostati a na ukázku na požádání ochotně
zasílé staré knihkupectví

B. E. Tolmana,
vHradciKrálové, Vol.nám.č. 26.blíže lokárny,

(Založeno r. 18863.)ZEIEICIEIEIEEEIIIC ICA
m Ba“ Místo "BE
lesního hajného.

Od 1. srpna přijme se lesní hajný pro
zádušní les v Dobrém. Žádosti se mají.
u farního úřadu v Dobrém podati, kde se
jim ohledně služného a povinnosti vše sdělí.

Čas podání žádostí se do 20. července t. r.

Patronátní úřad v Rychnově n. K.
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FRANTIŠEK JIROUÍ

závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučuje notivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
oltáře, sechy, kazatelny, zpovědnice

lavice,mřížky8 Ld. '
©sloku čístě gothickém a renaisančním.

Velké množství podobných prací shotovených v mém závodu dotvrsuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venatvu s sl. úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rospočly shotovuji sdarma.
wm Nejstarší závod v oboru tomto. em

Šosooce 0000000000000

Diobačovy

české

0000000000000000000000

O0000000000000000000000000

jsou jakosti nedostižené bal. 85kr.,
50 kr.

Lomnické suchary
1 kg 80 kr., 1W—zl., 120 ul.

Z Oatekémohnry

ZAKUSKY „Osové zákosky,
Novinka!Gafreutes Pariserin Novinkal

1 kg 200 zl.

Velký výběr emkrovimek krabice 1— zl až
450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, onkrovinek ku bostináma pod.
Poštovní zásilky Akrát denně od 5 Ai. počínaje

- franko stanice. Zasílá

Karel Dlabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).

tdraní násl: Kotva.

LINIMENT. CAPSIGI COMP.
t Richtrovy lékárny v Prazo

OKNÁVÉ60 Zavýborné: bolesti utičující natírání; jestnaskladěve lékárnáchza40kr.,70kr.all.
Věsobooně oblíbený tento :

„domácíprostředek
žádej vědy jen v původuich láhvích s naší ochrannou
známkou „ketvem“ z Biohtrovy lókárny.

Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto 4

j

ochrannou známkou za původní přípravku. kJÍRichirova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze.

Josef KrejčíkwPraze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliědina třída č. 24.

doporučuje uchivě
svéchvalně snámé: Bo áře, křiž

jesle, Božíhrob Vříko, kazatelny, zpově .alce, křište no L ', ustr V
atd.dle slokukostelů- ny

Renovace starých oltářů a kostelních
Zařizeni.

Původní nákrosy, cenníky a rozpočty bezplatně
franko.

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLO,
zlatník a etříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí č. 77)

doporučuje ct. obovenatvu svůj hojně zásoben
uklad klenotů, zlatých, stříbrných a ravých
českých granátových šperků,stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského atříbra, ozdobné

volní nádobí, nokoré slaté a atříbrné hodinkyprvní jakosti; dálependlové hodiny a budíčk

různých druhů se zárakou 1—3roků ss osy
levnější neš všude jinde.

Veškoré zboží Jest úředná zkonšeno a značeno,

Správky se přijímají a levně- zhotovují, téš
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za lovné ceny.
Staré skvosty se kupojí « vyměnňují.

-©M2.M22B2BM2072PPP

pravý, s italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.Cognac
z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po

Cognac 1 sl. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovíčku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po Bo 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, kdy
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vsorky zasýlají se zdarma a franko.
RB“> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicich j

opravuje jakoš i nové staví )

oltáře, kazatejny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadajíhí práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

. '

PT. Volodůstojnéma daohovanslvu
doporačuji:

KÁV velkosrnoujemnéa dobréchuti

S kl. balíček nepražená zl. 7-50
franko obal a franko každou stanici rak.-uher.

všech přísad prostá.

Zvláště pozorna činím veled. duchovenstvo, že

odváděti 8 proc. na zhotovení vyhořelého
chrámu Páně sv. Prokopa ve Vamberku.

O velectěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARASEK,

Menado-Liberll

S kl. balíček pražená | z1.8-50,

říše, vědy úplně Čerstvě pražené a zaručeně

budu na farní úřad s každé 5 kl. zásliky

Každá zásilka bude od farního úřadu potvrzena.

VAMBERK, král. České.

WE>První česká ij
spociolně na americkáoottagoováharmoniazaří

zenátovárna

Rudolf Pajkr K spol,
v Hradci Králové,

toho druhu w Aiskousku-Uhorsku jediná.

Tatáž nabízí též harmonie sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než lí im
portovaný americký torar. —

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 80 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Zároka
pětiletá. — Illostrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i kucvičení,LPVO
Antonín Suchardu

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

“ roškerých potřeb umění eírkorníhos též zhotovuje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající,bedlivě opravuje,
pozlacuje s polychromuje. výrobky vlastní dílny
račí, jakoži sa řádnou práci při cenách nejmír
nějších. 8 úctou veškerou

Antonín Sucharda.U a

Annenskéslat.lázněvBělohradě
Unicum pošt.,telegraf.afželesničnístaníce

Založeny 1885.onatry. .

od8.květnaproti dně, —— Skvělé—
až do 20. září :

rhoumatismu, „xU lázní vystaven
nový velký hotel,

=Kreo/in.E

domáci,záruka20roků||Antimerulionproti Pae/vopno.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

0w pérovky = žíněnky, 08
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných,

Založeno 1843.“f

JAN KALIS,
bodinář a zlatník

v Rychnově nad Kněžnou
doporučuje

ovůj hojně zásobený sklad zlatého a stříbrného
zboží, hodin kývadlových, kapesních v cenách

mírných a se zárukou Též na splátky.

NARNANARNNARRRNNNNNNYK

WB“ Nejlepší "JN
slováckou slivovici a

borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

K stavební saisoně.

Lesní inspekce v Týništi n. Orl. klade si
za čest oznámiti, že v lomě na Dřížnách u Vo
jenic vždy v zásobě nalezají se

plotny římsové, chod
nikové, kanálové atd.

rovněž zásobeny jsou sklady

v Týništi n. Orlicí v Častalo
wlciích a na Bědovicích.

Jakost a spůsobilost pro technickou po
třebu ploten zjištěna zkouškami při c. k. te
chnologickém museu ve Vídni, při c. k. sta
vebních úřadech státních a užívá se materiélu
našeho u drah a u slavných okresních a obec
ních zastupitelstev.

Plotny neobvyklého tvara bnďtež u lesní
inspekce neb u správy lomu v Uhřiňovicích p.
Častolovice za účelem včasného dodání laskavě
předem objednány.

Cenníky plotenbrabých ipravených jakož

h„plod obrnb chodníkovýchna požádánímo.

Lesní inspekce v Týništi n. Út,

KXXOOOOXXOOX
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P. T.

Kladu sobě za čest vysoce ctinému obecenstvu
zdvořileoznámiti, že jsem převzal dmem I. čer
vemee 1809 k dalšímu vedení eleganinézařízený
a vším pohodlím opatřený

JIOTEL MLAKVR
v Hradci Králové.

Snahou ano povirností mojí bude, staraii se pro
pány hosty o dobře a chutně upravená jídla, výtečné
nápoje: piva, různá přírodní vína, jemné likéry, koňak,
čaj, kávu v cenách velice levných

Upozorňuji, že v.tomto hotelu nachází se 30
krásných vysokých pokojů, jimž neni v žád
ném jiném hotelu neb hostinci v městě rovno,
což doposud téměř neznámo.

Hostinské pokoje jsou zcela novým nábytkem
opatřeny, tudíž také čisty.

O laskavou přízeň a důvěru P. T, pánů cestují
cích a hostů prosí

+ hluboké úctě oddaný

Alois Hofbauor.

OJOL-0-JOL-.©

a

©

0-0,
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Illustrované oenniky na9
požádánífranko.ij

C. k. státní medailí vyznamenaná

první moravská Výroba věžních hodin

FA, MORAVUSÁ v BRNĚ, Velké nám. č. 8
vyrábí a dodává

věšové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dloubo
letou zárukou v dokonelé jakosti.

Rozpočtysdarma.

uperfosfáty©—-==
nejosvědčenější nejspolehlivější a nejlevnější hnojivo

* pre všechny půdy

s přesně zaručeným obsahem Ped o forečné ve vodě rozpustné od10—209,,
Zajišťojí rychlý účinek a nejvyšší výnosnost

Bup“k podzimní setbě “g
nenahraditelné aní dvojnásobným množstvím kyseliny f.sforečné, 

0 cítrátu rospuatné; — dále:
kostní moučku, chilský ledek, síran amonatý. soli
draselnaté, štýssfurtský kainit, speciální hnojivo pro

stébliny a okopaniny (kulovatiny).
Poštoraskou sádru superfosfátovou

ku vrchnímu bnojení jetelišť a konservo“ání chlévské mrvy,
plení vápno (fesforečhanvápenatýprostýchloru a arsenu) atd.

dodávají správuě zn nejlevnější kookurenění ceny

továrny na kyselinu A. SCHR AM vBřeclavi-Poštornésírovou a umělá hnojiva a v Líska-Roztokách.

Ústřední pisárna: PRAHA Jindřišská ulice 27.

V,Vacek,
Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučojeu eškerépůvodníšicí stroje

k pro domácnost.a živnostníky
u Chlumce

nabízí pro zimat a jarní
vysazování | stromy „ovocné

vysoké i ph sazeniceproživé ploty, křoviny ozdobné,
konifery, divoké stromy O
o stromořadí, pláňata atd.

Štatisice sazenic v zásobě. ©
Levné ceny. — | Výborné

Cenníky adarma.

Karel Zavadil,
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené zašserač
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.P .

zboží,Poučnýcenníkzdarma O90000000000000 | usmdicetí6 stíbřenítarichvěcí vykonáno ryáhlo'ě
Koveráené SepgtrmonmzboátapiéA

i ocha do | si př F.T. kazníkůa odpornčnjeketedy kam.
K úplnému zařízení (učení | Sžiie ne/moleje,lap. laceren,jar. kadheley

. tácků nakřest, svícnů, paciikálů, schránek ns Nejsvě
o ' z řádné rodiny ji, patenekatd. co nejvíce. .

závod pozlacovačský pro

| chrámovépráceavýrobu 1850, Starý závod. 1909

hotelů a rest ; rámcůvHr + Pneumatickévarhanyuar auraci m
Bt frma Heř- Antonína„Mělzra„vedením Synůs v oře wuťtne.

mánkový "Dlouholetáskušenostnabytáv zahraničníchzáJan Stoupav Praze,
Václavské náměstí č. 32.

železnýnábytek,mábytek = ohýbaného dřeva: jmenovitě:
židle sa zvláátě výhodné cemy, věšáky,umývadla,žíněnky,
matrace, koberce, záclony, přikrývky, podušky, prostěradla, houně

všeho druhu atd. 259—2

Úplne ilustrované cenníky zdarma a franko.

květ
čerstvý i suchý bez šťo
pek, kupuje v každém

množství a za ceny
nejvyšší

lékárník

v Hradci Králové,

vodech umožňuje nám stavěti atroje nejdokonalejší.
Osov tonů jest precizní, dádné předznění a obamřité

uzavření. Nejryc jší hra a trilkování i u těžko ozývajících se rejstříků, jako a pian s anglickou mecha
nikou. Hmat pružný a lehký, stejný u 1. man. i 8.
men. stroje. Poslední stavba pmeumatických var
han Domažlice, Staňkov v Čechách. Počasí neb vlh
kost kostela bez vlivu na stroj. Nejnovější intonace

Opravy a stavby všech soustav se přijímají.
O přízeň prosí

Ant Mělzra synové.
tiskarpy v Hradci Kralove.
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Na Obnovu se předplácí:
Na čtvrt roku . . . 1 zl. 25 kr.
Na půl roku. . .... 2 al. 60 kr.
Na celýrok. . ..... 5 al.

Redakce a uimiistrace Obnory,

Politická situace.
Pravili jsme, že domnělý jazykový úspěch,

jímž chtěl advokát p. dr. Pacák jakoby vavřípem
nějakým ozdobiti svoje škráně, stane 8e pro nás
osudným, protože vyvolal boj celého germánského
světa proti nám Čechům, kteří se nemůžeme opí
rati ani o ruského Velikána Velikánoviče ani 0
nestálého gallického kohouta. Byla a zůstanou
pravdou slova Riegrova, že nemáme jiných npřím
ných přátel, leč které jsme si získali na říšské
radě. Přátelství toto prospěti nám může ovšem jen
do jisté míry. Ani Poláci, ani Jihoslované, ani
konservativní Němci nemají na tom velký zájem, aby
chom se domohli samostatného českého státu, po
něvadž musí se chudičké jejich země dovolávati
vždy podpor z českých kapes. Země české odvá

dB teď říši na její potřeby 119 milionů zlatýchročně. O upotřebení těchto penáz rozhoduje ovšem
vědy vláda a většina na řšské radě. My Čechové
víme, že musíme peníze klopit na vydršování pas
sivních zemí tak jako tak; my víme též, že je
pro nás výhodnější, pak-li ve většině o téchto pe
pězích spolu rozbodujeme my, než-li kdyby tak
činili tak zvaní avobodomyslní Němci. Nám spojen
ství s německými liberály ničehonevynese, a odsuzo
zovali jsme u nás vždy tu liberální politiku, která
národ rozbila na stavy a prospěla jen socialisti
ckým židovským spojencům a Němcům. O6 tito
rozštěpením českého národa v četné strany a frakce
ziskali, o to my jsme Be stali slabšími.

Před lety v okamžicích veliké politické tísně,
která české poslance stihla, příznal se p. dr. Pa
cák, že ve Vídni hůře se politické poměry pro
Čechy utvářily „nežli ti nejlepší z nás si přáli.“
A českobrodské „Naše Hlasy“ zoufale dokládaly,
že kdyby čeští poslanci mluvili ve Vídni blesy
andělskými, že vám to není nic platno. Dříve ra
dikální poslatci naučili se počítati s danými po
měry, zkrotli čili zmoudřaeli, jak se říká, a
v přílišné úzkostlivosti podrobili se úplně vedení
šlechty a většiny, jenom aby pravici a většinu na
Hěské radě nerozbili A českých zájmů nepoškodili.
Nás těší sice velice poslední projevy polských
vůdců dra ryt. Bilinského a hrab. Vojtěcha Dzie
duszyckého, že Poláci neopustí a nezradí Čechy
a že setrvají ve svazku stran pravice, tedy vět
šiny na říšské radě.

Ta většina na říšské radě není nám však nic
platna, dokud není říšská rada způsobilá k jed
nání. Moravské „Lidové Noviny“ prohlašují sice,
že vláda nebude na základě $ 14. stát. základních
zákonů oktroyovati jazykový zákon, ale to jest
poubé konejšení a co se odkládá, není ještě od
loženo. Stále se totis udržuje pověst, že katolický
střed pozve ostatní německé atrany k epolečnému
jednání o Jazykové otázce, že jim tedy nabídne
asi prostřednictví, poněvadé myslí, že o jazykovém
programu ostatních Němců jest na říšské jednání
možno.

Naše stanovisko na Hšské radě, která se
sejde koncem září neb na počátku října, nebude
tedy výbojné, jak by si přál snad p. dr. Bedřich
Pacák. nýbrž bude obranné. Ačkoli tedy naše stá
toprávní snahy nemají teď vyhlídek na uskuteč
nění, tedy my přece nozonfáme a neupustíme od
toho, co nám po práva historickém patří. V této
příčině souhlasí dnes zajisté celý český národ se
slovy, ktesá přeď 10 lety proneal starý vůdce jeho
dr. František Ladislav Rieger při adresaní debatů
na sněmu českém.

„ Velikost nášá měmulosténedá nám býti ma

ni abychom upustili od toho práva svého, abyzapomenuli těch svatých ostatků, které nám

předkové naší ještě zachovali. Víra a důvěra v
další trvání stálního práva českého jest společná
všemunárodu.onase nalerávpalácích1 vnej
nižších chatrčích. Každý Čech velký i malý klade
na tuto drahou vzpomínku po našich předcích ve
likou váhu, ona jest zakořeněna vnejhlubším urdci
jeho. S ojty takovými a s takovými myšlenkami
jest to jako s vírou. Může přijíti racionalista a
demokrat a tomu 8e posmívati, že to nemá váby
a ceny, avšak co jest tak hluboko v srdcích sako
řeněno, ukasuje také v pravou dobu svou moc a
svou tvůrčí sílu“.

Z hospodářské organisace a z hesla „Svůj
k svému a vždy dle pravdy“ musíme čerpati útě
chu, důvěru i sílu pro budoucnost. Nemůžeme-li
teď v politice čekati vymoženosti, můžeme aspoň
mnohému zabrániti, tek aby ao náš stav pokud
možno nezhoršil.

Nynější politickou situaci vylíčil s mužnou
otevřeností říšský poslanec moravský, dr. Jan Žá
ček, který v neděli promluvil s poslancem Bůúbe
lou ve Valašském Meziříčí ke avým voličům.

Dr. Jan Žáček udržuje velmi důvěrné styky
8 předními politiky všech stran v této říši a jest
nyní vedle vynikajících šlechticů předním a ne
rozvážnějším aktivním politikem Českým. Vyšel z
politické školy bývalého vůdce Moravanů a mini
stra krajana dr. Aloise barona Pražáky a bystrého
politika dra. Fandrlika. Jako takový patřil vždy
k přátelům Riegrovým a předním politikům staro
českým i k předním vůdcům pravice. Jest lito
vati, že lidolovecký proud na Moravě nutí dra.
Jana Žáčka,aby si ukládal jistou rezervu a po
necháva] slovo velikému politickému povidálkovi
před Hospodinem, křtěnému židovi, p. dru. Stran
skému. Proto však blas dra Žáčka zasluhuje vždy,
aby byl alyšeu. Tento prohlásil ve Valašské Me
ziříčí především, že nepohlíží optimisticky do ba
doucnosti; vidí prý totiž, že nám nastává doba
velkých zkoušek. Němci formálně zahájili obstrakci
pro jazyková nařízení, ale to je pouhé heslo. Nyní
se vede skutečný, rozhodný boj o celý další vývoj
říše, o celé naše veřejné poměry v Rakousko, o
to, na jakých základech má býti Rakousko na dále
ovládáno, má-li skutečně navrátiti se k těm sta
rým dobám úplného absolutistického panství ně
meckého, aneb má li se státi tím, k Čemu je pa
voláno svým historickým vývojem, totiž záštitou
všech národů v říši této různých kmenů a jazyků.

A jestliže pohlížíme k toma nejnovějšímu činu
Němců, totiž ke svatodušnímu jejich programu,
který má býti domnělou nabídkou amíra, pak do
jdeme ke přesvědčení, že jsme dalecí veškerých
nadějí na brzké a klidné urovnání sporů a že Děží
zde o zásadní boj, že jde tu o základy naší říše,
ba ještě více, o další existenci, o další trvání říše
rakouské. Jestliže je možno, že strana, v níž je
přece mnoho státníků, vydá takový program, jako
je program svatodušní, pak je těžko doufat, že 8
těmito lidmi jest možné rozamné a klidné jednání
o brzké urovnání sporů národnostních.

Je možno, by vážně bylo bráno, kdyš ava
todašní program Němců chce nám diktovat, aby
veškerá vnitřní řeč na Moravě na vždy zůstala
úplně a výhradně německá, je možno očekávat, že
to sneseme, aby oni zarazili veškerý kulturní
vývoj náš, když prohlašují, če školy smějí zřizo
vány býti jen za souhlasu toho města, kde ta škola
má býti zřízena, v té naději, že na Moravě větší
města jsou a zůstanou v rukou německých?

Myslí, že není to žádné přepínání našeho
národního Bebevědomí,jsme-li tím jisti, že veškerý
český lid v zemích koruny České nikdy nepřipustí
toho, abychom v našich' národních a jazykových
právech šli o krok zpět a také nedáme nikdy k
tomu svolení, by postavena byla hráz našemu při
rozenému vývoji.

Proto pravím, že Němcům nejde tak o ja
zyková nařízení, jim jde o to — to Scbonerer a
soudrazi doznávají — že Rakousko mnel býti buď
německé, aneb ač ho vůbec není. To jest abdi
kace tobo, co dosud Němci o sobě tvrdili, že oni
jsou Jen stranou vládní. Němci rakouští dnes neb
zítra raději by se viděli v říši německé. My Ce
chové a celý český národ máme dnes v tomto
velkém boji stejný interos státi s rozbodujícími
faktory této říše. Já sám neštítím se doznati, že zů
stanu věrným přívržencem slov Palackého: „Kdyby

Ineorty se levné.
Obnovavečkásí Spátzk v , | V. Ročník.

Rakouska nebylo, musili bychom ge sami starati
o to, aby se utvořilo.“

Řečník pokračuje dále, že vládě nezbude nic
jiného, než buď vlásti absolutisticky, což ovšem
jest na pováženou na sklonku 19. stoleti, aneb
vrátiti so ke sněmům zemským a vlásti pomocí
těchto jednotlivých zemských zastupitelstev.

Řečník nechce tvrditi a nemůže tvrditi, že
by vláda nynější byla nám nepříznivou, ale přes
to mnoho si od ní neslibuje.

Úkolem její hlavním bylo provésti rakousko
uherské vyrovnání a to 8e jí 8 velkým namáháním
a ku spokojení rozhodujících kruhů jakž takž k
uhájení našich zájmů konečně podařilo. Já nevím,
zda tato vláda bude míti ještě dosti síly a cbuti,
ještě nějaké další kroky a zejména snad kroky
ua prospěch českého národa podnikali.

Já také nemám naděje, že budou zavedeny
v parlamentě vídeňském normální poměry a ne
čekám tedy, že by vláda pomocí parlamentu krok
za krokem naše požadavky mohla splniti, a je
atliže ae snad udělá pokus vydati zákon jazykový
na základě $ 14., pak Němci přes to oposice ne
nechají. V této vládě nevidím také žádných příprav,
které by nám naznačovaly, jakým způsobem chce
provésti program pravice, který zahrnut je slovy:
Nťozšíření samosprávy 8 provedení úplné rovno
právnosti národnostní.“

Ministerstvo sestává po velké většině z ně
meckých byrokratů a ne z důvěrníků parlamentu.
To mohou býti dobří úřadníci, ale že by tito lidé
8 tak obzvláštní láskou připojili se k tomu pro
gramu našemu, aby se všem národůmv Rakousku
stalo 8e po právu, o tom já pochybuji.

Řečník problašuje, že poslanci čeští budou
považovati za zkušební kámen, jak vláda se bude
chovsti k našim požadavkům a zejména k nalé
havým požadavkům českého lidu na Moravě a dle
toho své kroky oproti vládě zařídí VYprvní řadě
je to zřízení českých vysokých škol na Moravě.

Na tom, jak vláda se k nám bude chovati,
činíme závislým veškerý svůj další postap k této
vládě. — —

S těmito slovy dra Žáčka souhlasí všecky
rozvážné politické kruby v Čechách. Pan dr. Žáček
aspoň naši veřejnost neklame a nalévá českému
lidu rozhodně čistější víno, než-li se to děje ve
voličských schůzích v Čechách.

Polévání vodou,
Mnoho se mluvilo a dosud mluví o tak ne

nadálém úmrtí nebožtíka pana kardinála Scběn
borna. Praví se, že ho usmrtilo léčení vodon, anť
prý i zápal plic vodou mu léčen byl.

To pohnulo jistého přítele vodního knejpov
akóho léčení, že napsal článeček do Hlasu Náro
da, v kterém toto léčení hájí. Praví, že on sám
na sobě zkusil, jak nu polévání se vodou prospělo
a dokládá, že by si přál, aby celý národ náš po
dobně vodow se poléval, že by byl jisté národem
zdravým a silným.

Co se mne týká, musím říci, že mně samé
mn nebožtík farář Knejp vzkázal, že voda pro ka
ždé tělo není. Ano i to vím, že ge mnozí právě
knejpováním, — bezpochyby chybným jeho pro
vozováním — o adraví připravili. Z toho bych
soudil, že polóvání vodou pro celý národ se bez
pochyby nehodí.

Ale farář Knejp konal a odporoučel ještě
jiné polévání vodou. A to polóvání vodou mělo a
má též své odpůrce.

Uvedeme příklad ze šestnáctého atoletí. V sto
letí tom byli v jižní Americe, v Brasilii divoši,
kteří jedli lidi. Přepadali totiž jiné kmeny. Zajatee
si pak krmili, aby je v ustanovenou dobu při slav
ných hodech svých snědli. Uprostřed těchto lido
jedů objevili se pojednou — jesuité. Divoši se
zarazili. I dovolili jim pro začátek aspoň tolik,
že mohli ku snědení ustanovené lidi kratince ve
víře vyučiti a vodou políti, to jest pokřtiti. Ale
brsy zprotivili se divoši i tomu. Připadli totiž na
tu myšlénku, že to polévání vodou škodí masu
jejich ubohých krmníků, že dělá maso to nechnt
ným. A i sběsile jesuitům v tomto polévání
vodou brániti a smrtí jim hroziti.



Vidíme tu smutnou sice, ale zajímavou věc.
Divošství jest proti polévání vodou — proti křtu —
proti křesťanství. Bohužel, že se divošství vrátilo
do Europy v nejoavícenějším století devatenáctém.
Ve Francii, v Německu, 8em i tam již i u nás
nedávají rodiče děti své více křtíti. A nepřehání
me nic, řekneme-li: Tou měrou, kterou Be v které
zemi vystupuje proti tomuto polévání vodou, vrací
Be tam sdívočilost. Zdivočilost čili divošatví záleží
totiž v tom, že člověk bez ohledu na Boba, bez

da oa zákon Boží, na mravnost, žije jen dle pudů
svých 1 nejnižších.

Ve „vzdělané“ Europě se toto divošství za
krývá jistými z křesťanství ponechanými způsoby;
k p. chodí se v oděva: zakrývá se jistými zevněj
šími uhlazenostiní a vědomosimi, a to klame mno
hého. Hledíme-li však u věci té k jádru, shledá
váme opravdu obrovské kroky k divošství. Vždyť
už se tím ani netají ti nepřátelé onoho polévání
vodou křtu, a veřejně praví, že křesťanství protiví
se pudům přirozenosti lidské a pokrok že záleží
v osvobosení pudů od zápovědí křesťanských, a
blaženost že právě nic jiného není, než ukájení
pudů. Vždyt již při konci osmnáctého století ne
styděl se napsati Rusó, francouzský bezbožnický
požitkář, že člověk ve stavu divokosti jest nejbla
ženějším! Pozorujeme li pak život uynější — více
nebo méně od křesťanství osvobozený — vidíme
skutečně, jek roste osvobození pudů. Vidíme to
D. p. v zákonném rozvazování manželství a v tuž
bách, aby to slo ještě dále. Tak n. p. kdesi štu
denti na místo zkoušek konají přednášky 0 „za
etaralém jbu“ — a tím se míní manželetví. Proto
vidíme děsně rostoucí počet bampejzů pro pány i
pro sprosté; proto došlo se u socialistů až k vol
vé lásce. A do jaké míry pěstují toto osvobození
pudů romány a divadla, o tom je — po prostu
řečeno — až hanba mluviti. — Ževšuk i jiné
pudy, o. p. brabivost se osvobozují, o tom svědčí
to bohatoutí jistých nepřátel onoho polévání vo
dou. — Pokřtěný žid, němci velebený básník
Heine, byl jeden z největších nemravů svého ča
su, pravil, že se dal proto pokřtíti, že se v Né
mecku polití vodou dosud považuje za brána, kte
rou se vstupuje ve chrám vzdělanosti. Ovšem že
on tím ve bránu pravé vzdělanosti nevstoupil,
proto že zůstal čím byl, bezbožníkem ze židů vy“
rostlým — divochem v mravech.

Ale pravdu přece řekl. To polití vodou čili
křest jest a zůstane na vždy brunou ku pravé
vzdělanosti. Touto branou vešel i náš národ do
chrámu vzdělanosti; pokřtění knížete Českého
8 chotí jeho položilo jistě základ ku vzdělání a
ušlechténí národa, ku povznešení jeho ze stavu
mravní uízkosti na stupeň křesťanské mravnosti.
A podnes jioak nepočíná nikde divoch býti vzdě
laným, leč politím vodou křtu. Ovšem polití vodou
samo ta rnemíníme. Heine mu se toho též dostalo
a zůstal divochem.

Vždyť právě v šestaáctém století, o němž
jsem wluviti počal, pokřtění sami divošství páchali
a vzdělání divochů překáželi. Tak n. p. právě v
Brasilii nadělali si Portugálci — tedy křesťané
z Europy — z ukrutné ziskuchtivosti z divokých
Brasiliánů otroků. Zvláště horlivým v tom ohledu
byl Petr Korrea, potomek z rodu královského,

lal z divochů otroků králi portugálskému. A kdo
postavil se na odpor tomuto divošství čili barbar
ství pokřtěných? Byl to jesuita Nunez, který zmu
žile předstoupil pře Koreu a 8 pravou katolickou
avobodomyslností mu vyložil, že křesťanství nedělá
zlidí otroky, ale svobodné. Korrea byl zdrcen lak,
že odřekl se svého úřadu, a stal se jesuiton, aby
moh! divochy obdařovati „svobodou, kterou Kri
stua nás osvobodil“.

A dnes v devatenáctém století co dělá zi
skucbtivosť vodou politých i nepulitých? — Dnes
— po zavržení bývalých pánů šlechtických a vel
kostatkářských — dnes v otroctví uvádí národy
ziskuchtivosť kapitalistů. Dnes na ziskem a slávou
ženese leckterý pokřtěný a utlačuje svou hubou,
svým listem, penězi své strany každého, kdo mu
překáží. Kdu mu překáží, ten musí býti uveden
v posměch a přiveden k mlčení, Já pán — a ty
budeš otrokem. Chceš-li však mé straně a mým
vášním sloužiti, dostane se ti taky nějakého pa
nování. Odpůrci však musí otročiti. Ale nevědo
mému lidu křičí se naopak: Odpůrci naši chtí
vás zatročiti. Katolíci chtí vaši porobu.

Tak to je Bohužel za dnů našich. A nová
háme říci, že i toto jednání jest návratem k di
vošstvá Zotročovati jiné, abych mohl panovati, jest
divošství,

„,, A to vykřikování kutolíků za ty, kteří chtí
lidi zotročiti, jest bez obalu řečeno, rovuěž di
vošatvím.

Dáme ještě i o tom příklad ze šestnáctého
století, z doby kdy kladly se základy vzdělanosti
v Americe.
„ o [k malému nárůdku Karigů ve vnitřní Amo

mice odebrali se k jejich žádosti missionáři — je

Bnité — Soza a Korrea. Ale co se stalo? Žiltum
Jeden pokřtěný Npaněl s divoškou v souločnietví.
Ta žena však stala be kázaním kněží oněch ka
toličkou a přetrhla všecko spojení s cblípníkem.
Jak pomstil se pokřtený? — Namluvil dobro
myslným jinak Karigům, že jeauité přišli k uim,
aby z nich nadělali otroků! Lehkověrní Kari

goré uvěřili bozbožnému a mstivému štváči a 26
bili oba kněse, ač je dive sami byli povolali.

ění pokřtěnémuštváči — a zfstali dirochy aotroky.
A tak je to podnes. Ze sobectví, ze slepého

sáští proti všemu katolickému štvou pokřtění, ale
bežbožní darebáci Jid proti „klerikálům“. Ti prý
nic jiného recbtí, než zotročení lidu i národa. —
A štváčům těm věří „národ“, věří leckteré město
od purkmistra až dolů. Katolík — i kdyby celý
statek svůj rozdal a krve nacedil — ve prospěch
lidu, chce ho zakrečiti. A protu je nenáviděn, a
kdyby vypukla revoluce, vrhnou 66 na katolíky a
budou je vražditi ubozí — otroci nepokřtěných,
anebo pokřtěných 3 pudy od křesťanství osvobo
zenými.

Čeho jest tedy zapotřebí národu, aby byl
zdrařým a silným!? Nepostačí jen polití vodou
křtu, ale jest zapotřebí každodenního polévání
vodou křesťanství a sice polévání tím pravým způ
sobem a jest dále potřebí svědomitého odborného
vzdělání a přičinění. — Jest zapotřebí zahoditi Iho
stejnosť ku křesťanství; denně se jím omývati, aby
mízely choroby vášní z duší, aby duše ce staly silný
mi v křesťanských ctnostech, zvláště pak silnými
v obětování se blahu obecnému. Tak ovšem by byl
pak národ zdravý a silný. Tomuto polévání vodou
jsein tudíž přítelem a přízoivcem nejupřímnějším,
třeba jinak „knejpiánem“ nejsem. Knojpování tě
lespé není totiž pro každé tělo Ale „knejpování“

"duševní náležitým katolickým způsobem, jest pro
každou doši, pro každý národ.

Politický přehled.
Předseda ministerstva hr. Fr. Thum

meškal v neděli a v pondělí v Budapešti. Dobodl
prý se tam s uherskou vládou o nařízení, kterým
má býti rakousko-uherské vyrovnání | prohlá
šeno. Protože uherský sněm se sejde teprve 2.
září a říšská rada snad ještě později, tedy zůstane
otázka kvoty do podzimku nerozřešena, Nekteré
časopisy pravily sice, že má býti uherská kvota
na 329/, zvýšena. To by nebylo žádným vývažkem,
za nová břemena, která vláda Thunovsko-Kaizlo
vým vyrovnáním na poplatníky. cislajtanské uva
lila, neboť Uhři dle vybraných daní v Rakousku
a v Uhrách měli platit 429. Zdá se, že Uhří
nám vůbec nechtí ničeho povolit, naopak, že chtí
po Rakousku ještě další ústupky. Vysvítá to aspoň
z řečí, které se mluví v uherském sněmu, jenž
jednal o předlohách vyrovnávacích.

V Htalil panuje nejsurovější obstrukce.
Když se v sněmovně jednalo o politických před
Johách, tu krajní levičáci začali bušit do vládních
přivrženců. Socialista Defelice vrhl se s napraže
nými pěstmi na předsedu, kterého vzala do ochra
ny většina. Rozvinul se všeobecný boj. Vše se
řezalo na vzájem. Nejznačnějí byli raněni konser
vativec Torraca, kterému byl rozbit obličej pě
stěmi, Sonnino, který byl těžce pokopán, Serra
lunga, jemuž byl rozbit nos a mnozí jiní. Státní
sekretář Bertolini je pohmožděn ve tváři. Socias
listé Defelice a Bissolati, kteří povalili Sonnina
k zemi, byli od poslanců většiny do krve zbiti.
Z útočníků nejzuřivěji si počínal: radikál Macala,
týž, který svého času zabil v souboji básníka Ca
vallottiho a jenž rozdával rány na vše strany jako
šílený a syn bývalého předsedy ministerstva Ru

politickým přátelům svého otce rozdával facky.
Zápal boje byl tek veliký, že radikálové naposled
prali navzájem samy sebe. Nejtužší půtka byla
mezi Bissolatým a Sonninem. Bissolati škrtil Son
nina, sám od jiných mlácen do hlavy, až se po
sléz oba k zemi skáceli. Bissolati krvácel na čele.
Sonnino má na polo utržené ucho. Bojovná schůze
byla po třikráte přerušena, v přestávkách byli ob
vazování ranění, lékařů bylo v kuloárech jako na
bojišti. Sočmovna se podobala nemocnici, Před
seda posléze ukončil schůzí a vláda prohlásila za
sedání sněmovní za uzavřené. — Socialističtí po
slanci de Felice, Prampolini, Morgari a Nosri
budou pro výtržnosti parlamentární postaveni před
soud. — Král Humbert musí sahati k «bsolutisti
ckým opatřením, poněvadž to s parlamentem jíti
nechce,

Výtržnosti v Belgii doráhly minulého
týdne vrchole, Vojsko stahováno bylo do středu
hlavního města Bruseeln, neboť měšťanská garda
začínala se již bretřičkovati s bouřícími se socia
listy a radikálními liberály i křesťanskými sociály,
Král přijal v slyšení liberální purkmistry hlavních
belgických měst, kteří žádali, aby vláda vzala své
volební předlohy zpět anebo aby odstoupila. Kon
servativně katolická vláda a velká většina ve sné
movné hájila důrazně své stanovisko, ale konečně
se bála přece jen revoluce. Ustoupila tedy a uči
nila ústupky oposici tím, že odkázsla volební
předlohy zvláštnímu výboru, v němž zastoupeny
budou všecky strany sněmovní, Tím je vlastně
vládní předloha pohřbena a král asi uposlechne
generála Brialmonta a rozpustí sněmovnu, aby za
chránil trůn. Velice na váhu prý padají nedělní
události v Lutychu, kde několik set mešťanských
gsrdistů přešlo do tábora demonstrantů a při
drželo se socialistů. Několik důstojníků měšťanské
gardy mělo republikánské řeči,

Va Španělsku došlo opět a sice ve Va
lencii a v Barceloně Evelkým výtržnostem. Nepo“
koje ve Valencii počaly v sobdu ráno a bylo čet
pictvo nuceno k zakročení. Bylo však uvítáno
dešttm kamení, tak že bylo i vojsko, jež mu
přispělo na pomoc, nuceno užíti palné zbraně,
Bylo několik osob zranéno. Poněvadž k večeru
nepokoje se zvyšovaly, bylo vojsko nuceno k ob
sazení některých důležitějších míst. Vzbouřenci
afizovali barykedy, z nichž jedna byla jízdou úto
ker vzata, Též podniknut útok na klášter Cami
los; ale veřejná moc útočníky zahnala. Mnoho
osob bylo zraněno, též snad několik bylo zebito.
— Též v Barceloně došlo ke krveprolití. Španěl
ská vláda, sby zmenšila břernena a upokojila lid,
chce snížiti stav činného vojska ze 108 na Bo tisic,
sle mnozí myslí, že ani tento krok nepomůže a
že ve Španělsku vypukne revoluce a že zmocní
se pak vlády buď don Carlos anebo republikáni,

Carským reskriptem zavádí se přes
odpor Finů nová základní ustanovení o vydávání
všeobecných říšských zákonů Finska se týkajících.
Tento řád uváží se také při definitivním návrhu
vojenského zákona. Tato slova znamenají, že ve
Finnsku bude stejná branná povinnost jako v ostst
ním Rusku.

Francouzská vláda uzavřelaporlamen
tární zasedání. Až do podzimu bude míti tedy
pokoj

V jižní Africe schylují se věci k válce.
Anglie již část mužstva i loďstva mobilisovala,
V Johannesbergu, v největším městě Transvélském
nesmí nosit policie zbraně. Ve schůzi národní
rady vyzýval president Krůger, aby se neustupo
valo v otázce neodvislostí a podal radě předlohu
o rozšíření zastupitelstva zlatých polí. Johannis=
burgu, který čítá přes 100.000 obyvatelů a v němž
bydlí nejvíce cizinců, povoleni noví dva členové
v národní rsdě. S Transválem spřátelený stát
Oranžský posílá prý zbraně a střelivo do tvrzí na
západních hranicích blíže Kimberleye. Sedláci hol
landští v jižní Africe mohou sice spoléhati hlavně
na svou jízdu, ale nebojí se.

Drobné zprávy.
Pro sacerdoiibus. Nonomittatardie 11.

Jalii festum novissimum e. Autonii Mariae Zaccar.
Víde initinm d'rectorii. Item: beati Hrornatae die 14.
hujus (Vide fol. Ord. Nr. 42 pag 277-8.)

Kapitulním vikářem a duchovním
správcem pražské arcidlecése zvolenbyl

od nejd. metropolitní kapitoly svatovítské posavadníknížecí arcibiskapský generální vikář vys. dp. Dr.
František Brusák.

Dr. Fr. Lad. Rieger jmenovánnavýroční
schůzi Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách,
jejímž členem jest 58 let, čestným členem v uznání
zásluh o zřízení průmyslové školy české, o české škol
ství až po aniversaitu. Jednota byla r. 1833 založena;
dr. Rieger vstoupil do jednoty r. 1848 a pracoval tu
nad jiné pilně.

Osobní. Za Bolelé věrné služby udělena vele
důst. panu Františka Čermákovi, rytíři řádu
císaře Františka Josefa I. a jabilejnímu faráři v Ostře
tíně čestná medaille.

(Bistení polní evlčemí badouse konatíod 66července v okolí Náchoda, Hronova a Police.
Manevry tyto měly se konati půrodně na Landěkroun
sku. „Celá divíse, sesílená zeměbranou, bade čítati
25.000 mužů Štáb bude bydleti v Náchodě, kdež bu

dou zároveňM T pěší pluk. Ostatní vojskobuderozloženo v Hronofé,Polici a ve vesnických školách.
Sňatek. Jičínský advokát pan JUDr.Jaroslav

Lohař slavil dne 1. t. m. sňatek avůj se slečnou Mi
loslavou Schindlerovou, dcerou vrchního lesního rady
v ministeratva orby, předsedy c. k. řiditelství státních
statků a lesů, majitele velkostatku Bílá Třemešná atd.
v domácí kapli dvorního chráma ve Vídni. Obřady vy
konal v jazyku českém rodik zdejší veledůstojný pan
P. Josef Herkner,farář v Bílé Třemešné u Králové Dvora.

Promoce. Pan JUC. Karel Kothán, rodák
2 Poděbrad byl v pondělí dne 3. července 1899 o 12.
hod, polední na c k. českém vysokém učení Karlo
Ferdinandově v Praze na doktora veškerých práv ve
řejně povýšen. Gratulojeme!

J. Osvícenost Jam brab. x Harrachů
jmenoval zasloužilého vrchního správce a patronátní
o komisaře panství sadovského ve Stračově p. Fr.

Panznera, ředitelem téhož velkostatku.
Jako jímá léta 1 letou konáse v koate

líchdiecése'Královéhradeckésbírka ve prospěch
jedfoty sv. Methoděje, jež ve Vídni pečuje o
České alošby Boší a sbírá milodary na útulnu pro
učně a tovaryše. Jednota tato velice záslužné působí
i zaslahuje toho v plné míře, aby se jí hojně pří
apěvků dostalo. Nechť tedy nikdo neopomene dne 9,
července, kdy abírka ta se koaá, dárkem nějakým
přispěti na účeltak dobrý.

Poštovním oflclálem jmenovánbyl pan
Antonín Řioda, syn pana vrchního soudního rady
zdejšího. Pan Josef Tvrdek byl jmenován oficiálem
pro Ústí n. Orlicí, p. Václav Eichler pro Kutnou Horu,

Matiční kolerované pohledové do
plemice nového druhu zavádějí se právě do oběhu
a lze je obdržsti v kanceláti Ú.M. Š. kus za 5 kr,
Dopisnice tyto bodí se velice dobře k různým pozdra
vům i lue jich poušíti teké s výhodou při různých
slavnostech a zábavách. Kromě toho Ise dostali po
3 kr. obyčejné matiční dopisnice pro praktickou po
třebu, kde celá jedna strana vyhrazena je pro korre
spondenci. České obecenstvo zajisté neopomene také



jným kopováním matičních jenio přízeň svou
he kolám ú M. Š. osvědčovati. fe avého listu

žádáme, aby loskavé mezí svými známými na správu
tato upozornili.

Politického družstva tiskového do
šel dík metropolituí kapitoly následujícího znění:
Vědy věrná mstropolitní kapitola u sr. Víta na hra
dě Prašském dovoluje sl za vzácný projev soustrasti
rad úmrtím milovaného arcipsstýře vysloviti uvé nej
uctivější díky. V Praze dne 1. ervence 1899. Dr.
Fr. Hrádek, děkan.

Výstava ročních prací a výkresů žákyň mě
šťanské dívčí čkoly otevřena bude v neděli dne 9. t.
m. v %reslírně nové budovy školní (v I. poschodí) od
9 do 1%.hodin, odpoledne od 3 do 4 hodin. V táže
místnosti vystaven jest také vzácný dar, jímě náš
oblíbený cestovatel Vrás v těchto dnes obmysli! škola
jmenovanou; jest to totiš krásný exemplářorangatana,
pocházejícího z ostrova Bornea. Vetup volný.

Pravdomluvnost „Osvěty Lidu“. Po
avítili jeme si již, jak tentosocialisticko- pokrokářský

časopis své čtenářebalemutí a js o zasloužilém tvůrcijesenické záložny a dříve vynikajícím [ankcionáři ho
spodářského spolku českoskalického, vdp faráři Uhií
řovi lhal, Vdp. bisk. vikariatní sekretář zasla) „pravdo
mlavné Osvětě“ lida toto opravu: Redakci „Osvěty
lida“ v Hradci Králové žádám na základě $ 19. ti
skového zákona, aby v nejblíže příštím čísle svóm
uveřejnila tyto opravy zprávy lista toho čís. £6.
a nadpisem: „Maďarské volby ve Vel. Jesenici“. 1.)
Není pravda, de „byl Sl..... o volbáchobecních

ravon rukou známého jaráře Uhlíře“, alo jest prav
a, že farář se SI. o volbách těch nikdy nemluvil, ba

před volbami ani ho neviděl. 2.) Není pravda, če a0
„farář všemožně namahal poragiti stranu nesmyslnon“,
strana ta padla sama, nebov I. sboru z 8 hlasů
bylo 7 hl. proti ní, v IL. sboru ze £9 bl. bylo 22 proti
ni, ačkolivstrana ta sebnala k volbám všecky plné
moci od poplatníků mimo obec bydlících
pro sebe. 3.) Není pravda, že záložna v Jesenici
poskytla podpisu pana Jiří Fridricha z Dolan. Pan
ten členem záložny není, a tudíš jeho podpisu zálož

na nepotřebuje u nechová. 4.) Co mínil obbájce P: Dr.Heller výrokem, že „SI. jednal pod cisím nátlakem“,
to nám známo není (a snad nemínil nic slého —jakoto
při obbajování bývá!), ale já odmítám vůči vší vořej
nosti všecka i tu nejmenší zodpovědnost za vinu ŠÍ.,
který byl sveden vlastní toliko leností (že si ne
šel, když za Frydrycha voliti chtél, pro pravý pod
pis do blízkých Dolan), a snad byl wreden i zpo
zdilou opovážlivostí, avšsk nikým z lidí. Jeho po
kleska poušil šlechetně (?) známý jiš nad míru pravdo
mlavný (!) bývalý starosta Lukášek, ku šlechetné
agitaci pro mne, což jest zde všeobecně známo w ka

$ šlechetnost jeho, jak ne o Sl: postaral, náležitě
uznává. V Jesenici Vel., 1. Července 1899. Václav
Ublíř, farář.

V ústavě pro hlachonémých (Radol
fium) v Hradci Králové konati se bade veřejná vý
roční zkouška chovancův dne 19. července t. r. Za
čátek o půl deváté hodině dopolední. Ředitelství Ra
dolfina.

Zřízení vysokého učení zeměděl
ského žádá hospodářskýlist chradimský v posled
ním svém čísle a navrhuje, abychom si akademii
zemědělskou zřídili sami, protože po 30 let na její
uskutečnění marně čekáme. Hospodářský list páně
Eckertův praví, že nemáme ani samesialných našim
poměrům přiměřených výzkumů zemědělských a že
jsme v této příčině odkázání na cizinu, ačkoli odtad
maobé pro nás se nehodí, protože jsou ta poměry
docela jiné. Dále praví, še nemáme samostatné vědecké
literatury zeměděleké, ač jest jí třeba jak pro učitele
hospodářských škol tak pro inteligenci semědělskou
vůbec. My jsme odkázáni na cizí ústavy, ač národní
důstojnost toho žádá, abychom měli podobný vysoký
ústav vlastní. Dr. Albiw Bráf, přední náš národo
hospodářský spisovatel v zásadě s touto myšlenkou
souhlasí, ale praví, že se zřízením vysoké školy země
děleké uejde to tak snadno. Poukazoje předovším
na to, že 6e nezdařil úmysl, aby z vyšší hospodářské
školy v Táboře vytvořila se vyuoká škola zemědělská,
protože se nepřihlásilo kandidátů, kteří by te byli
mohli vykázati matantním vysvědčením oprávěujícím
ke vstoupení na vysoké školy. Spisovatel souhlasí, že
pro mnohé odbory nemáme samostatných vědeckých

pracovníků a že po odchodu velezasloužilého národaíhoospodáře prof. dra. Lambla nemáme ani provelkou
část oboru od něho tak záslažně zastávaného vysoko
školsky uschopněné náhrady, a na tom přece záleží
nejvíce. Máme-li míti důstojnou vysokou školu země
dělskou, ta musíme rozhodně trvati na požadavku,
abychom měli přísně kvalifikované vědecké síly. Než
špatnou akademii, raději žádnou. My musíme se dů
stojně repraesentovati vedle cizozemekých vysokých
zemědělských ústavů. Za tou příčinou, ať se dají na
daným a pilným studentům a zemědělským odborafkům
cestovní stipendia k dalšímu vzdělání na vynikajících
cizích ústavech, laboratořích a výzkumných stanicích.
Českým posluchačům vysokých škol odporučoje se, aby
nějaký čas strávili též na cizích ústavech a problou
bíli tak svůj obzor světový i národohospodářské vzdě
lání. Mluví se také o tom, že pří brněnské nastávající

české technice má ae zříditi odborzeměděleký. V jakémrossahu se to stane, není dosud známo; ale zárodky
vysokých škol zemědělských již máme. Zásadně bylo
totiš před lety ustanoveno zřízení zemědělského oddě
lení přičeské vysoké škola technické v Praze, kdež
po léta se přednáší o hospodářství polním a o pří

pravných předmětech lačbé,přírodopisu atd. Odbornéstudlum zemědělské na české technice mělo dle plánu
zemského výboru a sněmu objímati kuitarně-technické
a polnohospodářskéoddělení. Jsou obsazeny sice jen
některé stolice, ale jádro tu je a s ním nutno za všech
poměrů počítati. Moderní vysoká škola potřebuje roz
sůhlé pomůcky učebné, sbírky, laboratoře, pokusné
stanice atd. a bude dobře, kdyš vysoká škola země

čleká bude do jisté míry spojena s polytechnikou.
lánek končí slovy: Vysokého učení zemědělského jest

třeba v trojím aměra: 1. pro výchova dokonalých vel
kohcepodářů na plné časové úrovní stojících, 2. pro

vadělání učitelstva středních škol odborných, 8. k zá
kladní přípravé specificky vědeckých vil pro samostatné
tvoření a bádání odborné. Pokud jde o prvý účel, ne
máme na zřeteli jen výchova vyšších kategorií úřad
nictva hospodářského. Také a nemalou měrou by bě
želo o příprava samostatných velkohospodářů Že
to s ní u nás nestojí tuze valně, kdo neví a nešelí?
A přece nejdůležitější opora všelíké obrany vlastnictví
pozemkového, proti časovým útokům na ně spočívá
v tom, že vlastník sám umí hospodařiti a snaší ze,
aby dokonale uměl jak technicky, tak podnikatelsky.
Vlastník, který pro tuto svou velikou povinnost nemá
emysla, dodává jen odpůrcům doklady, že vlastnictví
pozemkové není socialní nutností,

Před čtyřčlenným senátem kraj
ského somdu zdejšího konalo se v úterý a ve
středu proti manželům a dětem Mayerovým a proti
jejich alažce F. Hodysové a pokryvači J. Želizkovi
přelíčení, Jak známo, tvrdilo se o pí. M. Hoznourko
vé, že spolu ae svým manželem Frant. Hoznourkem,
na jehož jmění byl v loni v srpnu uvalen konkure,
několik směnek podapsala, mezi jiným také záložně
Hradecké směnku na 3000 sl., která byla na ní exe
kučně dobývána. Při exekučním zájmu dne 29. září
1898 nalezeny tcela nepatrné svršky, jež otec exe
katčin ukoupil za 238 zl. 60 kr., čímž pohledávka
záložny nepatrně kryta byla. Nápadným bylo, že pí.
M. Hoznourková má tak málo nábytku, svršků, etří
bra a klenotů. Zavedeno bylo vyhledávání a tn dle
udání M. Hoznoarková za přispění svých rodičů, sou
rozenců a služebných prý své avršky a cennější věci

před hrozící exekucí ukryla a pak ka svým rodičůmraviti dala. Žaloba jí klade také za vinu že o
svém stavu majetkovém složila křivou přísahu, že
jmenovitě zamlčela, že dostává úroky z věna 12.000
zlatých. Rodiče a sourozence víní žaloba, že aváděly
Jos. Želíska a Hodysovu, aby před soudem křivě vy

vídali a že též exekaci avršků meřili. Pan Karel
ver koupil dle tvrzení žaloby od Hoznourkové vel

ký koberec a sbírku parohů za 100 zl., aby prý to
nebylo jí zabaveno a rodičům prý radil, aby za Hoz
noarkovou ničeho negapintili. Žalovaný praví, že to
sice koupil, ale že byl mínění, že to kupuje od rodi
čů. Slučce Líbalové prý domlouval, aby u soudu ře
kla, žo ničeho neví. Josef Želízko tvrdil, že žádné
věci Hoznourkové patřící neodnášel a noukrýval, ale
v přípravném vyšetřování toto udání blarní svědci
nepotvrdili. Marie Hodysová, ač věděla, že se jedná o
odetranění svršků před exekucí, činila prý to 8 pro
hnaností a řídkou smělostí před samýma očima sond
ní komise a snažila se jí namlaviti, že některé ze
avréků docela ekázu vzaly, ač je sama byla ukryla.
Toť hlavní obsah obžaloby.Soudn předsedal p. soud.
zem. rada Proké, votanty byli pp. radové Pospišil,
Křikava a soudní eekretář Salák. „apisovatelem byl
p. ausknitant Wagner, obžalobn hájil p. státní ná
vladní Matouš. Obhájci byli pp. doktoři: Fuitner,
Tauesig, L. Klampar a Ryba. Pokndjsme byli líčení
přítomni, tedy obžalovaní výpovědí z přípravného vyše
třorání popírali a odvolávali. Želízko přiznává, že
obrazy, stoly a fautenilly odnášel s Líbalovou, Hoři
covou a Hodysovou od Hoznourků k Mayerovým a
odtud do altánka. Myslil prý, že to Mayer koupil.
Hoznourek později u něho bydlel. Obžalovaný při hlav
ním přelíčení tvrdil, že více než dříve udal, neodnášel.
Marie Hozoourková tvrdí, če věci odnesené postoupila
své matce na krytí její pohledávek. Protože Mayerovic
pohledávky vyrovoaly, tedy se při přelíčení jednalo
o věci jen nepatrné; velký porotní sál byl věak obe

censtvem p oba dny nabit, poněvadž obžalovaní
pt k rodině dle veřejného mínění velmi zámožné.řelíčení bylo celkem fádní. Nejvíce sensaci dělali vý
ovědi bývalé slušky Libalové. Kdyby to nebyla osoba
ehkého zrna, byly by její výpovědi měly velký vliv.

Její vyřidilka a upřílišňování její výpověděmváhy ne
řidaly. Spíšejejí věrohodnosť anitovaly. Pan JUDr.

islav BP: se ukázal býti břitkým obhájcem,posvítil si takó důkladně na věrohodnost a svědectví
této ženštiny. Všichni obhájci mluvili z právnického
stanoviska vzato celkem věcně. Pan Dr. Taussig ve
lice však pobouřil a rozbořčil posluchače svým výrokem,
že výroku, který pronesl, směje se jen luza. My
olíme, že smích obecenstva neplatil onomu výroku, ale
falešnému pathosu pana obhájce. Rozsudek, který pro
nesen byl po téměř půldrahohodinné poradě, očekáván
byl s nepjetím. Pan Mayer, jeho syn a sl. dceru uznal
soud nevynnými, paní Hoznourková byla odsouzena
pro křivé svědectví na dva měsíce těžkého a Želizko
na dva měsíce do jednoduchého žaláře, paní Mayerová
na 1 měsíc a služka Hodysora na tři neděle pro pře
stapky do vězení.

ské v Hradel Králové ospořádajíza laska
vého spoluúčinkování místních spolkův a jednot vel
kou národní alevnost v měšť. sadech na „Střel
nici“ v neděli dne 9. července opěknou zábavu všech
pp. účastníků jest dokonale postaráno. Z pestrého
programu uvádíme: Koncert úplné kapely Divišovy,
řízené p. kapelníkem, zpěv sborový, solové výstupy,
přednášky, kuplety, loutkové divadlo, poštu, koulení o
ceny, ohňostroje, balony atd. Sběratele pohlednic sa
jisté zejímati bude výstavka pohlednic obsahojící ně
olik set vybraných, vzácných lístků, zaslaných z růz

ných končin celóho světa. Bnffet, v němž bude možno
za levný peníz obdržeti chuťně upravené pokrmy a
výborné nápoje všeho drahu. V sále po celou dobu
slavnosti taneční zábava. Začátek slavnosti v sadech
o 3. hodině. Slavnost zahájena bude průvodem s hud
bou po 2. hodině. Vetupné: osoba 20 kr., rodina 60
kr.; pp. studující a c. k. vojsko 10 kr. V případě ne
příznivého počasí koná se slavnost téhož dne v tělo
cvičně Sokola Královéhradeckého,

Na e. k. gymnasiuv Hradci Králové
jest zápis žáků doI. třídy pro školní rok 1899/1900
dne 16. července 1809 v 9 hodin dopoledne; přijímací
skoušky písemné jsou v 10 hodin, ústní ve 2 hodiny
odpoledne. K sápisu jest třeba křestního (rodného)
listu a frekventačního vysvědčení ze školy obecné.
Každý žák přínes Bi péro, :

V Anenských slatimných lázních
v Bělohradě byl dle lékařskýchordinací až do
30, června 1839 počet hostů 288.

Podvysecké Listy, které jsme opět po

dlouhé době spatřili, tvrdí, že prý jeme jim opět sprostě vynadaly. Snadtím, že náš p. dopisovatel napeal,
že tušovaly polenekou událost, že nepoučují obecen=
stvo, že však píšou sáhodlhoubé zprávy o tom, když
nedostával býk u jistého občana ka krmení piškoty a
nakládané okůrky? Či je dopálila zmínka o té obřísce
aodsouzení Heliama? „Podvysocké Listy“ namlouvají
svým věřícím čtenářům, če dávají Obnověvelikomyel
ně pardon, protože prý dostala od Nár. Listů strašný
výprask! Vyrrátily enad „N. L.“ jediný citát z ostat=
ních časopisů, které jsme uvedly, vyvrátily jediné naše
tvrzení? I to, to! Protože ničeho vyvrátit nemohly,
tedy ušily Národní obvyklého receptu Podvysockých:
nadáraly. Tentokrát patrně Podv. Listům nadávky jit
došly a proto se doslovně těší takto: „Beztoho není
dalekou doba, kdy otcovská péče orgánu J. M. o Pod
vysocko bude zbytečnou, poněvadž Podvysocko Hra
decké diecésí náležeti nebude. Do té doby zdvořilosti
„Obnovy“ už nějak přečkáme“. — „Podvysocké Listy“
tedy doznávají, že „Obnova“ jim lezla za nehty a že
jim vězí důkladně v žaludku. Ale což, kdyby te na
děje Podrysockých neaplnily anebo bude-li si jejich ba
lamacení Obnova i na dále všímati ?

Jsou jiš pro hofráty. Roku1889a 1891
táhli Nár. Listy a jejich redaktoři do volebního boje
proti Staročechům s heslem: „Pryč e hofrátyl“ — Za
10 let přišly Národní Listy, které na venkovské novi
náře hledívají s patra, k rozumnějšímu náhledu a v
úterý psaly: Nikdy nepodněcovalíjsme vlivu ad
ministrativy na politický a veřejný Šivot národa.
Co platna sebe příznivější vláda, jak ukázalo Be za
Badena, když rozhodající krahy byrokratické jsou
prodchnaty duchem zcela jiným, často nepokrytě ne
přátelským, když výkonná moc sleduje unahy diame
trálná odchylné, nežvláda, snažící se skutky své uvé
sti v souhlas se smýšlením parlamentní majority atd.
Dnes volají N.L. k Thunovi po spravedlnosti a píší.
„Dokud i my Čechové máme povinnost na úřadnictvo
platiti, dotud nemůže nám býti lhostejno, je-li ovlá
dáno politickými stranníky čili nic, dotud musíme
Jádati také, aby při postupu respektován byl také
Úech a aby vůbec ve veškerých úřadech, a zejména
v nejvyšších instancích, poměr národností správně byl
zobrazen. Tak tomu nebylo a, bohužel, pořád není.
Ano, v tom ohledu, jak „Plz. Listy“ žalojí s pocho
pitelným roztrpčením, místo, co bychom měli pokra
čovat, jdeme spěl. V ministerstvu vyačování, kde byl
ředitelem školního knihosklada před lety sekční šéf
dr. Hermenegild Jireček rytíř ze Samokova, známý
český spieovatel, nastoupil jeho místo profee.Šuklje.
U správního soudního dvoru byl do nedávna dvorním
radou rytíř Mezník, zkašený parlamentář. Taková léta
byl u tohoto nejvyššího tribunálu a nestal ee skuteč
ným presidentem senátu, jako jeho mladší němečtí
kollepové. Letos dán byl pak do pense s pouhým ti
tulem. Tak zbyli zde pou:e dva radové českého pů
vodu. Zenker, sekční rada a bývalý praesidialista hr.
Schůnborna z ministerstva justice, a rytíř Schurda,
bývalý místodržitelský rada z Prahy, Toť celé zastou
pení Čechů v tóto nejvyšší instanci. A nota bene: ny
ní jmenován byl novým dvorním radou u správního
scadu vídeňský advokát Němec Schůn! Rovněž kt
klavý případ stal se nedávno při jmenování v mini
sterstva vnitra. Starý, zasloužilý. ve službách státních
sešedivělý úředník, protože je Čech, byl opětně pře
skočen. Jest to dr, Kusý rytíř z Důbravy, bratr bý
valého zaslonžilého politika moravského dr. Wolfgan
ga Kusého. Dr. Kasý jmenován byl r. 1877 okresním
lékařem na Moravě a r. 1880 povolán do Brna za mí
etodržitelského radu. Roku 1886jmenován pak sekčním
radou v ministeriu vnitra, kde mu byl po krátkém
Čase svěřen zdravotní referát. Dvě léta později stal se
ministerským radou. Pro avé neobyčejné vědomosti a
zásluhy povýšen byl do stavu rytířského. A tento
vzorný úředník plných 11 let nepostoupil. a je skoro
každý rok přeskakován mladším kollegou, letos drem
Kohlem, který povýšen byl za sekčního šéfa. Aby ne
byla ostuda tak veliká, dán byl titalll odborného
přednosty Dr. Kuséma“.... Ano, proč N. L. nové če
ské hofráty nevymáhají“ Dříve hofrátům nemohli páni
svobodomyslní redaktoři vůnec přijíti na jméno a N. Lu
ety v dřívějších letech bušili do H. Jirečka, Kusého,
Sukljeho a zvláště do Mezníka. Jak etraně Riegrově u
rozamným Čechům vůbec nadávaly „hofrátů“, to jest
také známo. Kdyby nebyly svého času českým vy
sokým úřadníkům bázely klacky pod nohy, kdyby
nebyly vynikajícího moravského politika a ministra
krajana dr. Aloisa Pražáka, který nám do všech
vrchních a nejvyšších instancí dosazoval Čechy a stra
nám pravice v nich dopomohl k většině, nebyly sa ťo
vystvalyjako ministra krajana zrady koruny, byli by
Kasý i jiní postupovali a jiných Uschů! bylo by ve
vyšších úřadech přibývalo, byli bychom měli výklad
zákona a jeho provádění pomocí exekutivy v rukou.
Teprve dnes mohou voličové poznati, jak hrozně byli
od Vejdělních Listů o pravém stavu věcí i jednotli
vých osobách klamání, jak hrozných chyb a hříchů
na vlastním Českém národě se dopustily Nár. Liaty,
které nikdy nenapraví, co jako „Vejdělní Listy“ po
kazily. O domnělémkandidáta na stolec arcibiskupovi
konstatojí, že jest mírné povahy, milý v obcování a
jako celá rodina Schěnburgů pobožný. S uspokojením
také uvádějí hlas, že majorátní bratr jeho před spa
ním se každodenně modlí růženec. Doufejme, že v stáří
to učiní též Nár. Listy, jest-li ae úplně polepší. Ale
již mají na to nejvyšší čas. A jekč by to teprre slu
šelo panu doktorovi Pacákovi!

Orgán Hůlanerův. (Liga + 16.) Naše
celá veřejnost byla svědkem rozčilující události Po
lenské a rozechvění to trvá posud. I ekeptická intel
ligence ve věcech těch dala se na ústap poražena
byvši faktem, jehož nemožno vyvrátit. Lidé vrhly se

na vyuvětlování i na ohytání pachatelů, aby ozřejmělapravda celá. Zarnalistika, orgán veřejného mínění,
pracovala parou, ovšem tu a tam sensačněji, než bylo
potřebí, ale to konečněomluví se zřetelem k dosavadní
prakei, 8 jakou podobné případy až posavad odbývány
byly. V zájmu humanity kde kdo vzdělaný a křesťan
interesoval se, svojiaktivita ať již v hovaorn, nebo
způsobem jiným uplaťníti. Ale hlágná trouba ršsho



bumenismu, realistický „Čaa“ stíhá posměchemty listy,
* ktaré nedávají věci uniknonti veřejné diskusse. Našel

ee tedy šťastně orgán Hůlenerův. Hůlener nemohlina
lésti advokáta, Konečně úkolu toho se podjal dr. Au
ředníček. Na, a tu podají si ruce dva, Auředníček a
„Čas“. U nás jádro národa a dělnictva jsou mu
socialní demokraté, kteří nás dávno již za česnek sa
rodali a ti ostatní jsou bahno a špína Za tou pří

činon nazván od „Času“ kterýsi list „bestia trinmphana“
že připočetlHůlanera k socialistům. Jest ovšem nedů

slednost: na jedné straně zlobit se, že listy o Hůl
anerovi píší a na druhé straně zase bránit socialistů,
že k nim Hůlener nepatřil. Ale můžeme „Času“ něco
povědít. Hůlener neustále v Polné ee socialisty obco
val, jejich zábavy navštěvoval a jejich zásady hlásal,
jak nám bylo jednim jeho kamarádem zaručeno.
Ostatně neříkáme nic nového, že v Polné židépo vět
šině socialistům příepěvky platili a jeden židBas byl
i dokonce místopředsedou. Hůllener loni v neděli byl
na výletě socialistickém, a tam též i Marie Klímova
byla viděna, která druhý den domů již nepřišla byvši
zavražděna. Věru, Čas“ klesá víc a více, a když již
i do takových věcí strannicky prety atrká, ať napíše
již před rozamnými lidmi testament. Jaké má prameny
pravdy vidno i z toho, že „Zář“ citaje. široko daleko
rozhlášenou jako největšího lháře. A ovšem cituje ji
ve stránce pro list ten charakterianjící, jak prý totiž
ten a ten ředitel rozdává „facky“. Záf miluje vědy
argumenty a rozepisuje Ae o věcech hranatých s těš
kých. Bože, jak ten „Čas“ ze avé bývalé slávy pe
lichá! Nejprve aristokratická pósa realistického pro
gramu na vyhojení ran českého národa. Když věak to
s vůdcovatvím v národě rychle nešlo, jak se v „Čase“
bubnovalo, zkoušeno to politickým vlivem ve straně
vládnoucí, když však j ta se nevolaným mesiášům
vyopratila, zbyli socialní demokraté, židé a Hůlene
rové. Všeho zdaru!

Hasičská župa královéhradecká
uepořádala v neděli prvý hasičský sjerd žapní a ve
řejné cvičení. Slavnosti súčastnili se v zastoupení mě
sta p atarosta dr. Ulrich a jebo náměstek p. Jaro
slav Červený.S praporem ge dostavili spolky z Červ.
Kostelce (14členů; a Nor. Města n. M. (39 či ), dále
abory hasičské z Týniště 9, Sedlice 7, Slatina 1:, Se
zemice 16, Nový Hradec Kr. 18, Kukleny 14, Cerni
lov 34, Říbsko 14, Mžany 6, Neděliště v, Věkoše 16,
Opatovice 9, Třebechovice 23, Libčany 14 členů a

župu severovýchodních Čech zastupovali delegáui Antonín Litomyšlský a Aloise Mencl, za župu Pardubi
ckou se dostavil župní jednatel p. J. Šafka s depu
tace hasičského sbora firmy Schěllera a spol. s Vel
kých Čakovic o Prahy. Cvičení školní i veřejné bylo
skvělé. Poncchávajícesi podrobný referáto župní
hasičské zdejší slavnosti a o významu a 0 vácobecném
prospěchu spolků hasičských na příště, přejeme hasi
čům místním zvlášť a věsm vůbec mnoba zdaru s přá
ním, aby naše veřejnost a veškeré obce obětavost a
vlastenecké snahy hasičských sborů plně a lépe než
dosud ocenily.

Slatinné lázní Velichovk
do minulého týdne 111 lázeňských hostů.

Jmenování professorů. Panprof.Josef
Ciboch přeložen £ Králové Dvora na čes. gymn. do
Plzně, p. Šankovi v Hradci Král. propůjčeno místo
na malostranské realce v Praze, dru J. Klimešovi
w Nov. Bydžově, p. dr. Justin Prášek přeložens Ko
lína na pražskou realku, dp. prof. E. Teplý s Tře
boně do Pardubic, p. prof.Jos. Sorm z Prostějova a
p. professor Julius Kudrnáč, rodák hořickýa před
seda Hlaholu českobudějovického, na realku do Krá
lové Hradce.

navštívilo

Zvěsti z východních Čech.
Zápis žáků v Jičímě. C. k. atát. vyšší

gymnasinm v Jičíně koná zápise žáků prvého ročníku
pro příští školní rok 1900 ve dni 15. 17. Července a
15. 16. září, všdy od 8. do 10. hod.; přijímací zkonšky
do I. ročníku koná v tytéž dni od 10. do 12. hod.
písemně, od 2. hod. ústně. K zápisu přihlásí ne žáci,
provázení rodiči, nebo jejich zástupci, opatření křest
ním (rodn.) listem a frekventačním vysvědčením, na
doklad, že jsou aspoň 10 let věku a jak prospěli aspoň
po čtyřletém vyučování na obec. škole v náboženství,
v mlavnici a v počtech. Ředitelstvo c. k. gymnasia
v Jičíně.

Tábor lidm rolmického navrchuChloma
u Hradce Králové pořádá dne 9. července 1899 o 5.
hod. odpoledne župní jednota hospodářská severový
chodních Čech. Pořádek jednání: 1. Zahájení. 3. O
úlevách v povinnosti branné, sejména ab
solvent. nišších zeměděl. škol. Promluvíředi
tel Fr. Bauer z Kostelce nad Orlicí, 3; Přikázání
daně pozemkové pro potřeby zemské, Pojedná
zemský povlanec a místopředseda českého odbora rady
zeměděl. pěo král. České p. Fr. Niklfeld z Přibyslavi,
4. O zemském hospodářství. Prosloví zemský
poslanec a okr. starosta Jan Jaroš z Čáslavek. Lide

rolnický! Svoláváme tábor, na kterém o noledňložiichzáležitostech Tvých mé býti jednáno a nanášeno. Sky
táme Ti příležitost, bys jseně a zřetelných zájmy
vlastní mohl hájiti. Účastenstvím Svým dokážeš, zá
leží-li Ti opravdu mnoho na důstojném a věcném pro
jednání i na příznivém řešení otázek programových.
Není možno, aby dnes ještě o tom bylo pochybností,
že rolnický lid bmotně stojí na pokraji zábuby. Věak
právě proto dlužno žádati a čekati, by tento lid pře
četným shromážděním v den táboru na Chlumu veřejně
a důrazně dokamentoval, že v mezích platných řádů
společenských bez násilí a oktrojování, avšak vytrvale
a neústupné domáhati se bude všech šlechetných pro
středků, jež k zabezpečení a npevnění ové existenos
sa prospěšné a užitečné uznává, Na viděnou dne 9.
července na Chlumu! Žapní jednota hospodářská sev.
vých. Čech se sídlem v Hradci Králové. Jan Jaroš,

předeeda. MUDr. Josef Reichert, místopředseda. Frant.auer, jednatel.
Z Kolína. (Manifestační echůze ©

upravení a Ao hpernění Labe) konala se v neděli v Kolíně a schůze podobné konati se budon po

sta ve všech městech polabakých, jmenovitětéš
v i Králové. Do schůze 00 dostavili majitel vel
koststku a fiditel cakrovara v Nymburce p. Karlík,
Hiditel cukrovaru p. Alois Kroutil s Kolína, řiditel
továrny na strojená hnojisa p.Pavec z Kolína,
alanci Baxa, Kryf a Špindler, četnístarostové obcí a
měst, hojně rolnictva i městské intelligence. Starosta
p. dr. Ulrich s Králové Hradce, který ai pohmoždil
ruku, nepřítomnost svoji omluvil. Sohůzi předsedal

v Kolíně; zapisovatelem byl! p. Váňa rolník = Lán u
Pardubic. O dosavadní čionosti výbora promlavil p.
Pilař mlynář z Valů u Přelouče, jenž podal postup
prací ve veřejných echůzích, jež avolala selská jednota
pardubicko-přeloučaká do Přelouče s Pardubic, svo
lený pak komitét do Kolína. Ukázal na dlouhé od
klady, jimiž má býti uprava Labe odstrkována až
téměř do let 1920 a vyzýval ku energickému zakro
čení na odstranění metly povodňové, celé Polabí šle
hající. Pen jednatel Váňa doplnil zprávu pravě, že
komitét bral se cestou naznačenou p. poslancem Kaf
tanem; podal totiš žádost k ministerftvu vnitra, fi
nancí, orby a obchodn, kterouž dovolával se brzkého
ukončení projektu a předložení práce té komitétu. Do
stalo se činnosti výboru velmi účinné podpory od rady
zemědělské, která jeat první korporací upřímně o pod
nik tento pečující. — Dále byly požádány o morální
i hmotnea podporu zemský výLor, obchodní a živno
stenskó komory, pražská a liberecká, Zpráva kumitétu
vzata ua vědomí. Drahým předmětem jednání byla
otázka finanční, jejíž rozluštění v důmyselnéma obaaž
ném finančním výklada podal pan ředitel dr. Lošťák.
Roztřídil po stránce finanční veškeru činnost na tři
stadia. Na práce přípravné, projekt a provedení pro
jektu. V prvním stadiu, ve kterém se záležitost právě
nachází, potřebí určitého rozpočtu ročního, náklad pak
by se hradil přírážkami k daním všech okresů inte
reusovaných, kteréžto přirášky byly by ovšem mini
mální. Bylo by potřebí úřadníka stále placeného, jenž
by veškera agendu měl na starosti. Náklad na tyto
práce a na projekt vyplacený by nepřišel k ztracení,
poněvadž by jednak akcí účinnější věc se urychlila,
jednak při provádění projektu přípravné práce by se
odškodnily. A konečně kdyby okresy dotyčné se 40.010
sl. vypůjčily, znamenalo by to pro okresy zúrokování
sotva pětiny procenta přirážky. To by tedy třeba bylo
ve drahé řadě k realisování projektu, se zřetelem ke
třetí části, jak opatřiti peníze ku provedení celého
podniku. Pooblédneme-li se po jiných podobných pra
cích, tu sbledáme, že na př. při regulaci Dunaje, při
níž náklad rozdělen na tři díly a to: jedna třetina
hradil stát, drahou země a třetí město Vídeň, byly
vydány loaydunajské, které mají dobrý kure i při nízkém
zúročení. Úprava řeky Adiže vyžadovala 5,931 000 zl.,
k čemuž přispěl stát 1,840.000 zl. Řeku Neretra v
Dalmacii upravil nákladem 4 a půl millionu zl. stát
sám. Na úpravu řeky Mary vo Štyraka atát přispíval
od r. 1874—1844, tedy po 20 let, po 30.600 zl. ročně.
Na řeka Jihlu přispěl stát čtvrtinou a nezúročitelnou
půjčkou 800.000 zl. Na úpravu Vltavy od Prahy k
Ústí přispívá stát dvěma třetínami a země třetinou.
Analogický způsob tedy pro akci naši by byl nalezen
v tomto případě posledním, kdy na státu žádalo by
se dvě třetíny náklada; země a okresy hy hradily
jednu třetinu. Bude ovšem potřebí, aby se interessenti
nevzdali vlivu na celou věc, aby ni hleděli opatřiti
určité vlivy na rozhodných místech. Komité může
ovšem žádati na vládě, aby kryla úplně náklad, ule
vláda ukáže, na analogické případy a zaváže se dvěma
třetinami. Z operací finan'ních nejlepší by bylo vy
dání vlastních papírů pro regalování Labe. Na zú
ročení těchto papírů by příspíval stát i země avou
kvotou. Loterní výpůjčka v tomto případě jest omlu
vitejna, jednáť se zdeo tak důležitý podnik, še ve
škery námitky jsou předemvyvráceny. Ač přicházíme
e projektem tím v dobu nevhodnou, kdy cena peněz
roste, nebyla by přece operace ta nijak odstrašující.
(Řečník hlučně akklamován.) Pan inženýr Kaftan ozna
muje, še ku projektovaným prácem stanoveno v ros
počtu zemském i říšském po 10.000 zl., tedy 20.000
2l. Na generálním projektu se u zemského výboru
pilně pracuje. Náklad může se přiblišně počítati na
18—17, v případě nejnepříznivějším na ?0 millionů

zl, př čemš musíme aetrvati na krotě */, státu a 4země. Appellujeme na povinnost vlády, aby učinila
dosti v tomto ohledu zemi, ze které tolik výtěžka jí
plyne do ústřední pokladny. Pan dr. Lošťák potvrdil,
že by náklad na regalování a sesplavnění Malého
Labe obnášel 20 milionů zlatých, čili při « proc. zú=
rokování roční vydej 800.000 zl., = čehož by stát
hradil */, a země třetinu. Pan redaktor Popelka,
pravil, že stát by měl ubradit náklad celý. Tato slova
se ovšem samlouvala, ale p. dr. Lošťák právem po
dotkl, že ©nesplnitelnými přáními se nepočítá, Stát
nám v nejlepším případě nedá více, než co dal Vídni
a jinde. Pan inženýr Kaftan promluvil pak o roz
eahbnregulačního projektu. Kanalitací řeky Labe by
se sabránilo povodním, zdivočilé a rozedrané břehy
by se upravily, výnosnosť a cena polabských pozemků,

by stoupla, umožnila byporopalace labských přítoků*Vejrovky, Čertovky, Doubravky, Chrudimky, Loučné,
Metuje, Upy, Orlicí, Cidliny, Bystřice atd. Dále by
umožnila meliorace pozemků, spodní vody by ae udržo
valy v potřebné výši s zlevnila by se po vodě do

rava. NákladyregulaceR se tedyvyplatily
py. Pan inženýr semědělské radyNěmec varovalpřed kačdým projektem, který by zájmy zemědělské

kozoval; třeba nalésti prostřední cestu, která by
analisační i regalační zájmy stejně sledovala. Na to

pijete resoluce, by ne co nejdříve vypracovaly roguační plány a rozpočty a poslanci aby se přičinily o
brzké uskutečnění upravení Labe a jeho přítoků,

Sjend v Kutné Heře. Svěcenciz roku
1869 sejdou se letos po 10 letech v Kutné Hoře dne
16. a 17. července. Přihlášky přijímá dp. kapl. Bartoš.

Sv.-Josefská jednota kat. jinochů
a mužů na Slezském Předměstí pořádáv
neděli dne ©. července 1899 poučnon přednáška „O
křesťanském socialismu“ v hostinci pana Frant. No
tadila ve Slatiné ve 4 hodiny odpol. Po přednášce
členové jednoty přednesou něco pro zábavu. Vatop i
uvedeným hostům volný.

„Věslařská v arhrarní-l
pořáde ve dnech30—33. srpna t r. atnýařský kara pro učitelstvo a přátele včelařetví r Je
roměři. Pořad: V neděli 30. o 3. hod. odpol.

Uvítání m účastníků.Zahájení su. Ušitek ze včelařatví, Včelaa její ústrojí. Úlea nářadí včelařské,
21. erpna ráno: Jak 6e včelami zacháseti? Zařísení
včelím. Boj umělý. (Vprakoi.) odp. Zazimování, (v tboorii
i na včelíně.) Lisování a šití slaměných desk na síle
(v praksi.) 22. srpna: Jarní přehlídka.Boje přirozené
a umělé zamezování rojů. Chorkráloven a jich vý
měna. (Theorie i prakse.) odpol. Nemoci a nepřátelé
včel. Lití mezistěn a jich upevňování. (Prakae.) Od
medňorání. Sbíjení zámečků: (Prakso.) 35. srpna:
Krmení a napájení včel. Včelí pastva. Spojování a pře
kládání včel. (Prakea.) odp. Včely zlodějky. Zušitko
vání medu. Výroba tmedoviny a koňaku. (Prakae.)
Přednášky konají se od půl 9. do 13. a od 3.—5.
bod. v kreslírně chlapecké školy v Jaroměři. Přihlášky
do kursu přijímápředsedapan Ladislav Veisfeit
epr. šk. ve Rtyni u Jaroměře do 10. srpna. V při
hlášce buď podotknuto, chce-li účastník byt, Po skon
čeném kursu obdrží páni účastníci vysvědčení. Dne
24. arpna výlet na výstevu do Červeného Kostelce.

Ze Zelennice. Svoh silnice s Těšína k Že
leznici stal se již mnobému cyklistovi osudným. Ne
dávno p. Sommer £ Libuně těžce se ta pohmoždil a
v neděli (3. března) odpoledne obchodní příručí z Ji
čína, vyhýbaje se povoza, narazil na jeden z kamen
ných eloupů vedle silnice a vlítl do jabloně a s té do
hlubokého příkopu. Zle potlučený v obličeji jezdec
dovezen pak do Jičína,

Z Jičíma. Socha Paony Marie na Velkémná
městí opravuje se. Kolem bude zábradlí, aby zabrá
něn byl vatap těm, kteří v stínu lip sa parných dnů
polední dobu tam přespávají. V úterý 27. června shořel
na Novém Městě dům p. Šámala.

Z Kutnohorska. Pan místodržitelhrabě
Coudenhove zavítal v úterý do Kutné Hory, kdež si
proulédl školy a veřejné ústavy byv uvítán městským
a okresním sastupiteletrem; odtud odjel do Čáslavi,
kterou ai rovněž prohlédl. Hlavním účelem jeho cesty
na Podvysocko bylo prohlédnoati si poříčí Doubravky,
která častými povodněmi rolníkům atatiníce škod na
dělala, a o jejíš regolování se nyní jedná. Pochází
komise ve příčině regulace Doubravky a její přítoků
konala se již v drahé polovici měsíce Června.

Z Heolie. Poslední dopis uveřejněnýv „Obnově“
tal n nás do živého. Jedna „intelligentní“ slečinka
dala se uvésti proti Obnově hněvem tak velice veli
kým, že panenská její ústa vyslovila slova, hodna jen
lidí nejsprostšího kalibru. Slečince, která si hraje na
osvětářka, můžeme jen radit: Kdyš chcete mluvit, tak
mlčte — anebo napijte se aspoň studené vody a pone
chejte ji v uzavřené ohradě „svých zoubků“ tak dlouho,
pokud nebude vříti jako vaše prudká krev. Nenpo
alechnete-li naší rady, pustímena vaši vychovatelskou

kvalitu několik paprsků Roent nových, což by Vámbylo více než nepříje uno — „Badeč“ Holická se tuze
rozhněrala na jistého pana učitele, který je členem
výbora Bodče, uvítal ndp. biskopa, ač je erangelík.
V zápětí hned stibl ho trest oněch bohorových veli
kánů, kteří komandují Budeč a rádi by komandovali
celý svět. Běda nyní učiteli, který nesouhlasí s ná
hledy vůdcích členů Budče a e redakcemi Školekého
Obzoru, Českého učitele atd! Ten jest „svobodomyslně
terrorisován, proscribován, zastrašen a aspoň na pa
píře guillotinován. — Za posledních 10let bylo v
chách toho guillotinování až přes příliš. nosí pá
nové v Čecháchse neparojí, jako by byli při nej
menším vůdci jakobínské Hory, Dantony, Robespierry 
a Maraty. Na světě mělo však všecko konec — i
vůdci sanseullotů. Náš lid mé již toho naparování
všelikých osvětářských null aš po krk a ukáže brzy,
že se terrorisovat nedá nikým u nikde

Od Nevé Paky. Dostalo se nám náhodou
do ruky číslo „Novopackého Věstník“ ze dne 33,
června t. r. Stojí věra sa čtení, sby normální člověk
mohl si učiniti pojem o fanatiemu polovsdělaného svo
bodomyslníka. „Klerikálové soustavně henobí a 8 je
suitakou vášnivostí vrhají ee na Husa“ — Myslíme,
že víc Husa hanobí jeho oslavovatelé svým nerosam
ným vystupováním, zejména na Pace. Spisovatel „Jana
Huea“ ecký oblupuje lid a proto prý chová myšlen

k vlastizrádné.“ Nuže pánové, známe také pána, který„lida vnncuje nejdrzejší historické lži, vypočtené ne
ohlapovaní ubohého lida“, a to je Váš pověstný

„mudre“. Co napeal Hradecký,Fodepíle každý rozumný člověk, a lži mu nikdo dokásat nemůže, ale

pana k: sovikolik lší se dokázalo o do čar máati důkazy. Špatně pochopiv p. pastora, šířilnej

Řraejí bistorické lši, lo proto dle Vaší logiky ani
klerikál ho vlastizrádcem nenazre. Dále chce Věstník“
dne 5. července „venítit pochodeň, ješ oarítí ty černé
sluje vlastirádců“, no, k tomu af si pozve p. B. Glose,
expředsedu „Husa“, ten má v tom zkušenost; potom
bude jasno tam, kam avětlo nemohlo“. Nejeos to
rase falminantní, hodné svých pisatelů? V pravdě

Hus jistě by dnes vsdychl: „Pane Bože, chraň mne
od mých přátel“ O učení Husova promlavili vynike
jící katolíci baron Alexandr Helfert, kanovník dr. Bo

rovf s probošt dr. Lens čistě včoně a ani mladočeštíposlanci jim nevytýkali, že by byli mluvili nepravdu
neb neslušně. O Palackém tím méně to říci mohou.
A Hradecký psal dle nich. Nehanobí tedy Husa kato
líci horliví, ale ti kdož mají sice učení Jana Husi
všdy plnou hubu, ale nevěří v to, co učil Hue a ne
následují ho v dobrých skutcích jeho.

Z Besnle. V chobotu paní Hempiovéu Boru
ne pokraji leafku konala se v neděli slavnost, které
se súčastnili mládenci farnosti věostarské, problnsské,
etěžerské a kuklenské, ba s nejširšího okolí. Ačkoli
bylo počasí chladné, dostavili se četní rolníci se evými
denami a dosruškami, které při veselých zvucích na
seleném pašítě se hodně vytančily. A které tobo ne
měly dosti, ty ovšem pokračovaly v tančení a veselí
večer u Sončků ve Věestarech, kde pořádán byl ta
neční věneček. Z+ příčinou výletu vyšle také „Vše
starské Klepačka“, která obesbuje veselých zpráv m
vtipů a téš více neb měně vhodných klepů dost. Od
povědný redaktor si dobíral a jiné pošramotil pak-li



jej někdonobroršenonbřítvouoholía mamydlísnsd
přotopřed tiskovouporotu pobnán nebude anevcíno
0 „Ra vystrkově“.

Ze Slezského Předměstí. Sratojosefská
jednota kat, jinochů a mužů na Slezském Předměstí

řádé v neděli dne 9. červemce v hostinci p. Frant.
etušila ve Slatiné přednášku o křesťanském socialie

ma. Přednášeti bude dp. ka:ecb. Jan Cerný. Začátek

ve 4. hod. odpoledne. Vstup volný i predeným hostům.
bo přednášce přednesou členovéjednoty něco pro poavení.

Spolek spěvácký „Hlahel, v Ne
ebamicích pořádá dne 0. července 1890 výlet na

„Hůrka.“ Naprogramu hudba, zpěv, tanec, solové
VŘRUPY atd. Sořadění u boatince pana K. Doskočila.fchod ve 2 hod. Votupné ra osoba 30 kr.

Z Hremeva, Koikaři z východníchČech ko
nali 29. června v Červ. Kostelci schůzi za příčinou
založení knihařské besejy spojené s nákupním druž
stvem.

O. k. pěš. pluk 49. v Hradel Král.
oslavil slav. polní mší a kasární olavností svá vítěz
ství na bojištích italských a evropských,

Osobní. Cvičným učitelem při sdejším c. k.
ústavě učitelském jmenorán jest pan Josef Tittel
bach, dosavadní učitel obecné školy v Něm. Brodě.

Abitnrienti králevéhrad. nasla
roku letošního věnovali Ústř. Matici Školeké 118 zl.
Matarity dopadly dobře.

Ve„prospěch sirotka Lund.Novákazaslal p. K.Kalhane, včitel z Opatovic 8 zl. Na dar
ten přispěli: pp. K. Lorenc, kontrolor z polepšovny
2 sl., Dr. E. Nobejl 2 zl, J. Dvořák účetní 50 kr.,
J. Novák, dp. farář 1 zl., Jos Šandera rolník, Al Si
růtek rolník a X. Kelbanw učitel po 50 kr., Fr. Říb
cooperator 1 zl.

Do Hrádku u NW.Města. Dopisuo obec
ní správě nepsal sni p. Jos. Hejzlar, bývalý starosta,
ani dp. Adamec.

Oprava. Jeho Emince ndp. kardinál Schčn
bora byl odchovancem „otců tovaryšstva“ Ježíšova,
alinale slova „OOT“vypadla,

Kde bude nástupcem zvěčnělého
kardinála primasa, Otétootázcepíšesečéské
a něm. Politice z'krubů ioteressovaných, že meri vážný
mi šlochtickými kandidáty by mohly býti emauzský bene
diktin kníže Kar. Schouburg, který však nezná dobře če
sky a nebyl ve správě duchovní 8 nezná poměrů dlecése.
Hrabě Nostic a hr. Borchtold jako jesnité arcibiskapy
býti nesmí, leč by jim to papež přes protesty celého
řáda dvakrát nařídil. Princ Hobenlobe S-hilling-fret
má mocné příbuzenstvo, ale není knězem, olomoucký
kanovník kníže Hohenlobe-Langenburg je mlád a není
prý oblíbeo, rytíř Grimmenstoin je původu pruského,
baron Liode je Hess, vídeňětí kanovníci hrabata Lippe
a Colloredo poměrů českých neznsjí, baron Skrbenský
a Dřevohostice nemá moci a váby a ta prý by byli

nejvážnějšími kandidáty na trůn arcibiskopský nešlech
tičí čeští biskupové a pak pražští vysocí duchovní
hodnostáři. Duchovenatvo arcidiecése si přeje ze srdce
kapitulního děkana dra. Hrádka, jenž v době, kdy byl
Generálním vikářem, získal si srdce všech laskavostí
a dobrotru svojí. Bohužel není dr. Hrádek tek pevně
zdráv jen jiš 66 let, jak. k zmstárání těžkého úřada
biskopského nutno.

O brněnském nejdp. hiekopu dru. Baweroví a bu
dějovickém biskapa dru. j 86 praví, že ze vyslo
vilí, že se svých diecésí nemíní odejíti. Vys. dp. Dr.
V. Horák, generál a veleaistr ryt. řádu křičovnického,
člen panské sněmovny a zemský prelát, požívá ve
vládních kruzích 1 v odborných velké vážnosti, sná se

výborně v hospodářských věcech, ale veřejně nikdy
nevystapoval, tak že docbovenstvo ani lid celkem jeho
umýšlení nezná. „Dra. Brymycha jak se nám sdělaje
začínejí podporovati i někteří politikové mladočešií,
pravice, še je nejčrčeštnějším biskupem, že dává mnobo
ne národní účely a pod. Členové kapitaly metropolitní
dr. F. Krásl a dr. J. Doubrava, o nicbě so těž
fams amiňaje, jsou maži všestranné vzdělsní s učení,
ale snad by jim vadilo poněkad výlučně české stano
visko. Jak vidno, nebude volba arcibiskupa pražského
nijak lehkoa. Dachovenstvo české 1 lid přeje si, sby
se jeho vrchním pastýřem stal kněz oavicený, sprave
dlivý, dobrotivý a obětavý, mající porozamění pro Ča
sové potřeby, milující vlast a národ, hlavu moudrá a
srdce vznešené, jenž chápe apoštolát míra, pokoje a
lásky křesťanské“ —

Nericme, odkod Politik a Č. Politika své správy

še Bovímetaké, zde nojsávašnějšípolitický faktorv Čecháchnvítal by na stolci sv, Vojtěcha arcibiskupa
nešlechtice a jak o té věci soudí rozhodující kraby
Vídeň ké. Co se našeho nejd. pana biskupa týče, tedy
víme, že miloje stejně svon diecésí jako nejd. pp.
biskupové budějovický a bračnaký. Náš nejdp. biskup
vystapova! vědy jsko „český biskup, Čech rodem,
jazykem, srdcem, prací a skulky“. Prohlásil to vý
slovně na katolickém ejezdu královébradeckém, a pro
blásil též jinde, že jest jeho uejboroucnějším „řáním,
aby mobl jednou aasistovati pražakému arcibiskopovi,
až tento jako Primas tohoto staroslavného královatví
vloší korana av. Václavakou na posvátnou blara Jeho
Feličenetva, našehonejmílostivějšího císaře s krále,
Mladočeští politikové vědí dnos, še obybovali v letech
1889 až 1895, když tak nepoliticky vystupovali proti
oynějšímu'předsedovi ministerstva, J. Exe. pan. bra
běti Frant. Thunovi, Dnes oprarili o něm své mínění
velmi důkladně, neboť dnes jsou najborlivějšími pod
porovateli jeho vlády.

V dobách veliké politické roskvašenosti prohlá
den byl náš ndp. biskup se krestnru Thunova a

je místy podace ún sa „Němce“ a „nepřítele“
čeakého národa. Kdo usá královéhradeckého biskupa,
ten se tomu usměje, neboť ví, še za svou víru a 06
ské vlastenecké přesvědčeníje každou obvíli hotov obě
tovat statek i život svůj. A kdo ví, nenastanou-li naší
vlesti doby tak váňné, takže na stolcích biskupských
bude třeba mužů tak rozhodných, jakými byli na
křeslech minist. sa Časů naší královny e pozdější ala.
Marie Teresie kníže Bartenstein a Václav Keunic,
Náš ndp. biskup chová vroucí přání, aby na stolci
arcibiskopském byl rozhodný přítel české vlasti a
Habsburgeké dynestie. Tlamočí to jeho kázání, články
a zejména jeho řeč na královéhradeckém katolickém
ejesdu, kdež mezi jiným — mluvě o školeké otázce,
pravil:

Vroucím přáním právě nás kstolických vlastenců
českých jest snovozřízení královatví českého, ovšem
ve spojení s Rakouskem. Právě my, katoličtí Čechové,
stojíme o to, aby se zastkrěla koruna av. Václava na
hlavě našeho panovníka jako krále českého přísshou
přesvatou před Bohem vševědoucím národu rovněž
věrnost přísnhajícímu zavázaného. Prosím! Co pak
má s přísahou, s Bohem, s právem, se sr. Václavem,
e posvátností korany dělati bezbužectví? Tu abych
ee krátce vyjádřil, „korunovace“ je něco rozhodně ka
tolického. A proto, čím dále jsou naši vlastenci od
zásad křesťanských, tím vlažnější jsou ke korunovaci.
A kde plné bezbošectví, tam vůbec vlastenectví není,
tam je vlastí a mateřskou řečí — žaludek a zvířecí
roskoš © A marné json námahy liberálních vlastenců
stadenty a dělníky nevlastenecké chtíti obrátiti tím,
čím se nevlasteneckými etali. Marná práce! Jen kde
jest Bůh — tem jsou nejvyšší ideály.

A když tedy chceme školu katolickou, chceme
právě tim 1 škola vlasteneckou. Chceme vychorávati
muže a ženy sobectví prázdné, obětovné, mravně silné.
Chceme roznítiti v mládeži lásku, obětovnou lásku
k tomu. co z časů katolických zachráněno v srdci
lepší části národa a jako něco drahého, posvátného
— korunu sw. Václava, korann Karlovu na blavě zá
konného krále našeho.

Neříkejte, že majíce Otce v Římě, nemáme vlasti.
Proti tomu nařknutí ohražujeme se slavně. K vlasti
věčné jest nám ovšem vůdcem sv. Otec, ale právě ta
nauka, jejíž on jeat strážcem činí náu — budeme-li
ji zachovávati — nezištnými, rozhodnými milovníky
vlasti časné. Čím lepším synem církve své je český
katolík, tím spolehlivějším jest synem vlasti své, tím
svědomitěji oddán jest táž zákonnému panovníkovi.
Kdyby katolická víra naplnila srdce všech, ihned od
klizena jest otázka sporu a Němci, ihned by apořá
daná láska k vlasti užší spořádala i erdečný poměr
k širší vlasti naší, k Rakouska. Proč právě nejkato
ličtějšího císaře a krále Karla IV. nazvaliČechové
otcem vlsati a tím tedy sebe syny jeho? Zajisté! Ná
boženstvím katolickým pronikuatá vychování všech
bes rozdíln přivedlo by nám zase časy, v kterých by
posvátnou naší koranoa královskou zdobený císař
vládl šťastným, blaženým, jemu vstříc jásajícím synům,
svým věrným Čechům. At Šije tedy škola katolická
jako ryze vlastenecká“ | — Tato slura uvádíme zde jen
proto, poněvadž obě Politiky přinesly správu, že jiš
i mezi mladočeskými poslanci začíná si raziti cestu
přesvědčení, že ten tak velice kaceřovaný Brynych je
rosbodný, obětavý Čech, rodem i přesvědčením. Kdyby
takové hlasy již dříve byly pronášeny o Českém epi
skopátu, mohly býti mnohé boje mesi y zbytečnými.

B ESÍD K A.
EPůěóttingeum.

Účastníkům výletu bospodářských spolků
2 Pardubicka, Chrudimska, Vysokomýtska, Králo
vébradecka tane zajisté v milé paměti návštěva
na sesterské Hané a zejména v druhém králov
ském hlavním městě v Olomouci. Zde srdečného,
v pravdě moravského uvítání dostalo se ném
v Národním domě, kdež přední zpěvácký náš spo
lek Žerotín okouzlil nás svým čarovným zpěvem.

Druhého dne potěšila nás návštěva olomou
ckého vlasteneckého musea s pak vzdělávacího a
vychovávacího českého dívčího ústavu, Póttingea.

Ústav tento zbudoval zvéčnělý proboštkapi
tuly olomoucké, brabě Emenuel Potting Persing,
rodák budišovský u Velkého Meziříčí, který vděčné
a s chloubou si připomínal, že jeho slav. předkovi,
místodržitélovi v Čechách, v druhé povicilo 17.
století udělili čeští stavové inkolát, totiž právo na
býti statky v Čechách a na Moravě, Hrabě Pětting
byl horlivým katolíkem, opravil nádherně mnohé
svatyně, byl štědrým příznivcem snsživých boho=
slovců a kněží, vybízel je k vyšším studiím a
podporoval je. Probouzející se Český živel nalezl
v českém knězi a šlechtici štědrého podporovatele,
Byl jedním z prvních zakládajících členů Matice
Olomoucké, podporoval stavbu českénárodní školy,
r. 1884 s potěšením posvětil nádhernou budovu
českého gymnasia, nám študentům byl přítelem
i rádcem již v letech sedmdesátých, s radostí pod
poroval veškeré české spolky i vlastenecké mu
seum. Hlavní však jeho zásluhou jest zřízení če
ského vyššího ústavu POttingea.

Proč právě vzdělání dívčí mládeže veliký
přikládal význam, na ta odpovědtl památnými
slovy ve své řeči, odevzdávaje ústav ten národu
českému. Pravil tehdy o důvodech, které vedly
jej k založení ústavu:

„Učinil jsem (sk z toho plného přesvědčení,
že národu českému ničeho tak se nedostává, jako
pravé české ženy. Neboť je žena duší každé ro
diny. Ženu vzdělaná, žena rozvážlivá, mírná,
zbožná a mravná je pravým požehnáním Božím
každé rodiny. Zkušenost muže 75tiletého, poznání
knézovo sociálních poměrů, půda tradicí šlechti
ckých, ns nichž i já vzrostl, toť studnice, z níž
čerpati možno nestrannou tuto pravdu. Pokud za
dob úpadku českého národa nezanikla řeč otců
v lůně rodiny, nebyl národ ztracen, a stoletá
práce mužů, zápas heroů, jemuž není rovno, do
vršen bude tehdy, až také vnitro domu v celé
ryzotě a původnosti vráceno bude národu rod
nému, Vnitro domu, st prostá jizba, ať bohatá
síň, ať salon šlechtice, vše to, co zde pod vládou
ženy, vše, v jakém duchu ona s dítkami žije a je
vychovává, jak vůči veřejnosti vystupuje, proni
knuto býti mé svérázným typem rodné národno
sti. Jste nepřemoženi, pokud na prahu jizby domu
vašeho vládne národní žena. A ten jediný idcál
ještě, ideál kmeta, v srdci chovám, aby ústav tento
byl sadem českých žen, těch veláých postav v mi
nulosti, v nichž láska hu víře otců pojila se s bo
roucí láskou k vlasti, kdy jizba ženy naplněna
byla duchem zbožnosti, něhy, práce a též národní
neporušenosti. A právě vy, Čechové, vychovejte
české ženy, zbožné, Boha milující, vzdělané ve
vrstvách veškerých, sebevědomých, hrdých cha
rakterů národních. V čisté hrdosti ženy jest půvab,
před nímž ustupuje vše, i tma, zlobý i národní
protivenství; ale vůlí ženy národní a vzdělané
velí, vládne, vítězí. Toť poslední můj ideál vtělený
v ústavétomto... .

Národ český dal rodu mému důmv této
zemi, svůj přeslavný inkolát v království českém,
já odevzdávám jemu tento dům pro dívky jeho
na paměť rodu mého.«

Toť dojista slova šlechtická a ony zůstanou
každému věrnému Čechu památnými, jako i za
končení řeči, které na všecky přítomné nezapo
menutelný učinilo dojem. Hlasem pohnutím se
chvějícím pravil:

„A k Tobě, mocný Bože, tu jedinou prosbu
vznáším: Ostříhej to nevinné stádce, jež tu k Tobě
modliti se bude a z něj vypěstuj símě, by takovým
bylo, jakými byly jeho slavné, zbožné, národně
sebevědomé pramatky české. V ruce Tvé, Bože,
poroučím dílo svojel«

Máme ličiti mocné vzrušení a veliký dojem
jaký v celé veřejnosti české vyvolala zpráva o roz
hodnutí se hraběte zříditi v Olomoucí český dívčí
ústav vzdělávací? Jesť třeba líčiti zájem, s jakým
sledován postup myšlénky té od začátku až do
památné neděle dne 15. září 1895, kdy slavnostně
ústev jím založený byl vysvěcen? Věc celá v živé
je dosud paměti všech účastníků a nalezne do
jista povolenějšího kdysi líčitele, až psány budou
podrobnější dějiny vzniku ústavu hrab. Pottinga.

Bohužel nebylo mu dopřáno dílo šlechetnosti
své tělesným spatřiti okem, V posledních asi de
síti letech stížen byl neduhem očním, který vždy
těžších nabývaje forem, vedl k úplnému oslepnutí,
A tu věru obdivuhodná je trpělivost a oddanost
do vůle vyšší, s jakou neštěstí toto snášel. Nikdo,
an: nejbližší okolí neuslyšelo ni jedinkrát stesku
nad ztrátou zraku svého, kterou snášel s klidem
a trpělivostí hrdinskou. Však i v temnotách viděl
vnímavou duší svou celý život kolem sebe a dal
si denně předčítati noviny až do zpráv nejpodrob
nějších. Rád přijímal návštěvy a nejraději hovo
říval o ústavu, o němž každá i sebe drobnější
zpráva ho zajímala.

O tom, že ač kněz, svěřil řízení ústavu ru
kám světským, odchylné slýchati úsudky a tu
dlužao pravdě dáti průchod, že bylo původně
úmyslem hraběte, svěřiti správu ústavu některému
ze ženských řádů, avšsk vyjednávání o tom roz
bilo se u jedněch o okolnost, že neměly dostatek
učitelských sil českého vyučování schopných, u dru
bých o požadavek finanční záruky, kterou hraběti
při nejlepší vůli nebylo dáti možno.

Jak to v několika projevech různými na
značil slovy, trojí byl hlavně směr, kterým přál
sobě, aby dívky v ústavu jeho vychovávány byly:
Byl to předně směr opravdové nelíčené zbožnosti,
skterá je matkou cností a lásky, nejkrásnějších
ozdob to ženy a nejsladšího kouzla každé do
mácnosti.« Za druhé směr vlastenecký, neboť s po“
litováním viděl, že veliká většina dívek českých
buď vzdáti se musí dalšího vzdělání, nebo hledati
jej v ústavech německých, začasté i poněmčovacích,
kde se buď odnárodní, neb stenou aspoň vlažnými
a lhostejnými vůči svému národu. Honečně směr
prakticko-hospodárný, »aby žena poznáním těžkosti
výdělku, naučením se šetrností, porozuměním
všemu odvětví prací domácích buď sama sebe za
opatřiti, buď muži svému v potřebách života be
dlivé a opstrně napomáhbati se noučilša — praví
v listu, kterým dne 19. Jistopadu 1893 jmenoval
první kuratorium svého ústavu. Tento směr prak
ticko bospodárný mél v hraběti rozhodného za
stance a vše obzvláště ho zajímalo, co směrem
tím se neslo. Referát o nějakém novém přístroji
neb nádobě kuchyňské, o novém způsobu žehlení,
praní a p. vyslechl a účastí odborníka a nevábal
nikdy věnovati cbnos na jeho zakoupení a vy
zkoušení.

Ústav braběte Půttinga, český pensionát a
Škola pro vzdělání dívek, jest palácovitá, dvojpa“



trová budova s krásnou gothickou kaplí, v níž
jest v neděli mše sv. s kázáním a kde se v létě
koná třikrát týdně mše svatá. Budova je v bez
prostředním tousedství rozsáhlých městských sadů,
obklíčena kol svěží zelení, má vzdušné světlé po
koje, ložnice, studovny a vyučovací síné, tělo
cvičnu, lázné, ústřední topení, velkolepou kuchyni,
spížírny, sklepy, umívárny, čistou pitnou vodu
atd. A jak ty nastávající hospodyňky v svěčných
kucbařských čepečcích a zástěrkách dovedou čistě
a úpravně kuchtit, o tom se čeští hospodáři a
mládenci královéhradečtí přesvěděnly, když při
pravovaly »španělské ptáčky« k obědu. V sou
sední zahradě pěstují dívky kuchyňskou zeleninu
A učí se všem praktickým potřebám, které dobrá
hospodyně znáti musí,

Dozorčí rada, v níž je choť říšského po
slance pana dra. Žáčka předsedkyní, a v níž se
nalézají přední olomoucké ženy — poznaly jsme
jmenovitě roztomilé dámy paní redaktorovou Čer
nochovou, paní Pospišilovou, sl. Babušku Rozsí
valou, slečny učitelky ©Dostalovou, Macákovou,
Valáškovou, sl. hospodyni Pláničkovou a jiné, sta
rají se jako pravé mstky, rádkyně a přítelkyně o
chovanky. V ústavě panuje všady vzorná čistota
a pořádek. Rodiče, matky, jenž pro jiné zaměst
nání nemohou se plně věnovati výchově svých
dcer, vdovci opatří v Póttingeu své dítky co nej
lépe. Divky navykají si uelíčené zbožnosti, do
brému mravu, jemným, nenuceným způsobůr,
budí se v nich vědomí o povinnostech k rodině,
k národu a společenskému životu. Také při brách,
ušlechtilých domácích zábavách, studiích a den
ních procházkách jsou chovanky stále pod dozo
rem svých učitelek a přečetných svých olomouc

kých přátel a Přenvcl, kteří přísněpřihlížejík tomu, aby zachovávány byly zdvořilost, způ
Sobnost a jemný mrav, Dívky jsou vychovávány
a vzdělávány dle odkazu šlechetného hraběte Pět
tinga. V případě onemocnění jest o pečlivé oše
třování a lékařsky dozor postaráno. Chovanky
Póttingea jsou chovankami a pýchou vlastenecké
olomoucké a moravské intelligence,

Přihlášky o přijetí do vensivnátu přijímá
řiditelství ústně neb písemně a sice nejpozději o
prázdninách do 15. srpna, Za byt, stravu a ve
škeré zaopatření a léčení platí se měsíčné 20 zl.
Prádlo stojí měsíčně až zl. 1.50 Lůžko, slamník,
pokrývky na lůžka, šatníky, umývadla, krabice
neb kartáče a p. poskytuje ústav chovankám a
platí se za jich celoroční upotřebení 4 zl.

Z Králové Hradce, z Kuklen, Nechanic atd.
ba i z Prahy jest zde 51 dívek, ostatní jsou Mo
ravanky, Slezanky, Slověnky atd. Pan řiditel Isi
dor Kahlig jest vzorným řiditelem. Ústav se tedy
pro svou láci, péči a účelnost odporučuje mno
bem lépe, nežli podobné ústavy pražské, které
sledují více účel vychovávati dámy velkoměstské.

Pro krajská a okresní měsla i venkovské otce
třeba přihlížeti především k výchově hospodárné
a praktické. V Póttingeu jsou školy a kursy: r.
Literní o třech ročnících (školné měsíčně 3 zl)2.
Škola obchodní. 3, Dracovmy pro dívky přes 14
let staré. Zde se školné neplatí. 4. Škola ku.hař
ská hospodyňská Kursy trvají od 15. září do 15.
února a od 15, února do 15. července, Vyučo
vání dopolední je od 9 do 12 hodin dopoledne,
Chovanky mohou odpoledne navštěvovati pracovny.
Lo školy kuchyňsko-hospodářské nepřijímají se
chovanky mladší 16 let! Měsíční školné pro cho
vanky interní 5 zl., pro externí 7 4. 5. Škola ja
2yká iřančouzského A německého, Měsíční plat
60 kr. 6, Škola hudebně- ecká učí se zpěvu sbo
trovému i solovému, klavíru, houslím a citeře. 7.
Kurs pro kreslení a malbu ma porculáně. 8. Kurs
pro okrasné vypalování ma dřevě. 9. Večerné bes
platné kursy pro šití. 10. Besplatný kurs pravo
plsný 11. Kurs taneční. Chovanky se ovšem mo
hou i více kursů účastniti, neboť Póttingeum sle
duje účely co nejpraktičtější.

Ústav tak vzorné zařízený a spravovaný ne
třeba ovšem odporučovati. V poslední době otí
rali se lidé, jimž záleží více na jejich já než na pro
spěchu celého národa, též o tento ústav, Kdo po
znaí zařízení a ducha v Pěttingeu, ten ovšem písa
tele podobných zpráv nanejvýš polituje. Fr. Št.

Výkaz
členských vkladů „Družstva“ za červen:

Skuteční členové zplatili po 6 zl.: čís. 208,,
299., 336. — 16 zl,

Přispívající členové po 2 zl. 60 kr.: čís. 243.,802. — 8 zl.

Na Adalbertinum darovalipl. t. pp.:
Vik, Králiky (bez výkazu) 126 zl. Mona. pra

lat Fiala v Gorici 100 zl,

Po 50 zl.: Kanovník Mueil, kanovník Soukup,
děkan Matoně z Hronova, vikář Střebský, Anonymus,
= 260 zl.

| Po 20 zl.: Faráři: Kučera, J. Macháček, Pefer,
děkani: Hajzler a Kvěch = 100 zl.

Po 15 zl.: Děk. Kaška — 15 zl.

Po 10 zl.: Kons. rada Kerner, ČosBkn Lužecký,Št. Dvořák, arcid, Walter, K. Krátký, Barvíř, Brdí
ček, Hůlek Lomnický = 80 zl.

Po 5 zl.: Rum! z Chotěbotek, Kaska z Kuklen.
Z Chrudimska: Mikulecký, Zazánek, Dr. Plešingr,

Hnátek, Bartoš, Klapal, Tichý — 45 El.
Po 4 zl.: Kraus a Paulus z Kuklen, Jareš, Fr,

Trávníček — 16 zl.
Po 3 gl.: Jos. Malich, VI. Žid, Dr. Mrětík, Ant,

Škliba. Z Chrudimaka: Šandera, Liebich,Štefánek,
Tajovský, Mikán, Čada, Vaněček — 38 zl.

“ Sál 2 zl. a Joz. Kubec 1 zl. — 3 zl. Úhrnem788 zl.

(Zasláno.)

Oznámení.
Příštím školním rokem 1899 otevřen bude

v budově „Adalbertina“ studentský koavikt pro
studující zdejšího c. k. pedagogia Celé zaopatření
ročně 160 zl. Piano a barmoninm v ústavě. Chu
dým žadatelům poskytne se dle možnosti větší
sleva. — Žádosti buďtež podány prostřednictvím
farního úřadu podepsanému konsistoriu do 10.
srpna. K žádosti budiž přiložen křestní list, vy
svědčení školní a vysvědčení nemajetnosti.

Bisk. Konsistorium v Hradci Králové,
6. července 1899.

(Zasláno.)

V nynějším trapném stavu srém Poznávám,
že těžce prohřešil jsem se proti zákonu Božímu a
touto cestou z vlastního popudu snažně prosím,
aby mi odpustili všichni, komunjsem v jakékoli

příčině svým jednáním v minulém životě pohoršení dal.

Jan Tvrdík.
(Zauláno.)

Poděkování do Velichovek
(lázní u Jaroměře).

Podeprané ředitelství vzdává tímto srdečnéa
upřímné díky: P. T. velectěné paní baronce Berthě
Beesové Chrostinové, majitelce velkostatku u lázní ve
Velichovkách za laskavé přijetí a ukázání žákyním
velmi vzácných starožitností v zámku; p. Dr. V. Sper
brovi, Jázenskému lékaři za laskavý průvod lázněmi
s bohatým konfortem zařízenými za vzácnou ochotu,
kterouž žákyním velmi názorným způsobem vysvětlil
úplné zařízení lázní; p. Karla Seieserovi, hotelieru
lázeň:kémn za laciný a velmi chutný oběd a svačinu
pro všech 167 žákyů a je doprovázející sbor učitelský.

Tak velice laskavé přijetí, velmi laciné a hojné
pohostění, krásná úprava lázní i rozkošná lesnatá

rajina a v ní příjemné pobavení zůstanou žákyním
pro vždy v milé paměti.

Z řiditelství měšť, dívčí školy v Hradci Králové,
dne 6. července 1899.

Josef Kulíř,
Hiditel.

f Právě vyšlo
Č, Í0 a

„Cas. Úvah“ v Hradci Králové

R l | | iúdolovUYY ZaLUŽI.
NapsalArnošt Bláha.

Stran 44. Cena 4 kr. Pří větší objednávce 20 9, slevy.

Výtečné dílko poskytuje širším vrstvám dů
kladné a dostatečné poučení o časových ústavech,
které mají pronárodní blahobyt nesmíroý význam.
Spisek náš jest tou dobou jediným v české li
teratuře,

Objednávky obratem vyřizuje
Administrace.

AR:
Odzedon SPK AE“

Movinka!
čistěvíněná fáthal

v Úavvě četné

Doporučuji látku tuto na
obleky a taláry v šířce

140 cm.

Metr zl. 820.
Na úplný oblek 325 cm

Zl. 10:40
Vrorek této látuy, ja

kož i bohatý výbér mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené
jakosti a v mírných ce
nách se na požádání k
nahlédnutí frankozašlou.

Prvnl český zesýl. tárod

Ed. Doskočila
v Chocni.

menán

gdarma.

Wáš literární týĎen.
Tento týden vyjde mímo běžné:

May,Po stopě slébo činu, seš. 86.. . .... sl. —16
Maupassant, Svědomí vrahovo, seš. 2./3., —.. sl. —.15
Pažkin,Pikovádáma,seš.9, . ,...... ul. —16
Tůma,Z českýchmlýnů,se. 16, . ..... al -+16
Dlouhý, Rostliny, sešit 11.4... . ... . + « al —18
Holeček,Kapesníkniha, seš. 7... . ..... al. —18
Pýeger,Spisy,seš.34... <... .... zl. —'13
Jirásek,Spisy, seš.288, . <... ... al. —16
Ottův slovníknaněný,seš. 837, . . ..... sl. —86
Ottovalacináknihovna,seš. 27). <... sl. —.10
Targeněv, Spisy, seš. 73... . . . < <.. al —12
Tolstoj, Vakříšení,seš. 4, <. .* „2 ... . sl-—18
Sborník spisů polit., seš. 33... . . . . .... sl. —M
Sborníksvětovépoezie,sek 97... .. . . sl. -20

Díla úplné:
Tesařová,Žáčkůmčkolymateřské . ...... sl. —50
Svoboda,Mladámatka <. <... -2 sl 160
Podlipské,Nalžovaký,8. vyd... .. ... sl. 160
Jirásek, V cizích službách, 2. vyd, ©-. .. zl. 140
Heyduk,Dumya dojmy « . ... .... « a). —40
Říha, Ném. mluvnice pro střední školy . . . =l. 190
Shakespeare,Cymbelin. <.. 2... 2. sl. 180

Veškeré ade avedené, jakož i jiné kdekoliv ohlá
šené spisy lev dostati m na ukázku na požádání ochotné
zasílá 50 le! staré knihkupectví

B. E. Tolmana,

(Založeno r. 1863.)

Vysvědčení.
Pan Josef Štěpán, pozlacovač a malíř plema

v Pardubicích provedl roku 1899 v chrámu Páně
v Rosicích n. L. znovuzlacení a polychromování
hlavního oltáře a obou postraních oltářů velmi
dovedně ku všeobecné spokojenosti a za levnou
cenu, takže s dobrým svědomím všude odporačen
býti muže.

Z farního úřadu v Rosicích,
dne 24. května 1899. .

Josef Kašpar,
farář.

domáci.záruka20rokůAntimerulionproti
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FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporněuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
sechy, kazatelny, zpovědnice,

* lavice, mřižky a £ «.
o slohu čistě gothickém a renaisančním.

Velké množství podobných prací shotove
ných v móm závodu dotvreuje náležitou

znalost v obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlestnoračně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdenníma vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.

oltáře

000000000000000000000

© om Vyjst: rěí závod v oboru tomto. mam
©©+00000000000000000

©o000000000+0000000000000(0

odborný velkozávod
pro

RB“ malbu"JN

chrámových okel

BRNO
okna chrámové

kaddého slohu i provedení
se saručením práce nsjmo

dernějším požadavkům vy
hovující.



Fr. Šanda,
(Eliška Šandová)

prvnía nejstarší výrobna

* sodové o0Ďy*
a šumivých limonád

v Hradci Králové,
(založena r. 1873.)

odporoučí svó uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám ji co nej

„zdravější nápoj domácí.

300000040000000K

Chrudimská spořitelna
příjímá a zárokoje vklady v každé výšiE 0
počínaje nejbližším 1. a 16. dnem dotyčného měsíce

Důchodkovou daň z úroků platí spořitelna sama
ze avého beze srážky vkladatelům,

Zápůjčky hypoteční, zálohy na cenné papíry,
eskont wněnek, jakož ivšechny ostatní záležitosti spa
-dající do působností peněžních ústavů vyřizají se
v době nejkratší za podmínek nejvýhodnějších.

Účet poštovní spořitelny č. 818.64. Telefon č, 12.
Vklady koncem roku 1898.. . ©. « zl. 5,224,91892
„Zipůjčky hypoteční roku 1896.. ©. ©, 4,411.42880
Roservní fond (vlastní jmění spořitelny) „ © 251.82841

Z výboru chrudimské spořitelny.
V CHRUDIMI, dne 1. února 1892,

JUDr. Jos. Sýkora, Josef Klimeš,
ředitelkanceláře. purkmistr, co předseda.

(O PP900000000000 o: Annenskéslat. lázně v Bělohradě
Únicum pošt.,telegraf. a železničnístanice“

A krátas Založeny:885.
aždo 20.září.proti dně, — Skvůlé——

U lázní vvstarenrheumatismu, Hedky.nový velký hotel,
lázních nově přista

v lázníchnověpřita“ phoum. ISChias.
ODODOOOOOOODs

WP-Založono 1843. "68

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově nad Kněžnou
doporačuje

svůj hojně zásobený sklad zlatého a stříbrného
zboží, hodin kývadlových, kapesních v cenách

mírných a se zárukou Též na splátky.

rosím zkuste:

:5
le
AM4 M opadBBÍ z,

Úchranná známka.

WP-První česná fi
specielně na americká cottagóová harmonia zaří- .

zená továrna

Rudolf Pajkr £ spol,
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná. Zádejvšdy jen v původních láhvích s naší ochrannou

pepa nky bodu až
oohrnára mám původní přípravku
Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ vPraze,

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylondéný důmyslnou konstrukcí
umerické soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než li im

portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidni IX. Har
mon'egasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. | Záraka
pětiletá. - Ilustrované cennfky

frauko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

[Antonin Suonaráa $Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)

doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů i
s

RRRNKRARKRNRNRNNANANNU

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VIL.
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uctivě

avéchoalnětnámé: Bochy, oltáře, křížové Ů
jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zponice, křiltelny, konsoly,svícny, lustry,p

atd. dle slohu kostelů“ ň

Renovace starých oltářů a kostelních
2 řízeni.

Původní nákre-y, cenníky a rozpočty bezplatně
franko.

38 38 3024 0 DR CDRDRDEV 36JE DĚV696 D6 E

a veškerých potřeb uměuí elrkevního ; též zhotovuje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za řádnou práci při cenách nejmír

E SúctouveškerouAntonín Sucharda.B Anonseen
Gogná

z vína ovocného, šestiletý, 1 litr poGognac“3%?
Slivovici sterov ©tr 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

JUC.JosefaTomáška OKO
Co AJ SokémMýtě továren1 Ji Úl Úí 7

České

Výbornou chuťkávy docilite

přísadou

Wydrovy

40
zilnel

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.

jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr.,
50 kr.

Lomnické suchary
1 kg 80 kr., t— zl., 120 zl.

Císařské suchary
1 kg 180 zl.

Čajové zákusky
t kg 150 zl., 180 zl., 2:10 zl.

|

obal neb soudky účtují se v cenách vlastních, |

(N

a pod.

opravaje jakož i nové staví

litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává ado Prahy

Vzorkyzasýlajíse zdarmaa franko. zákusky
ORB*> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při

j | Poštovní zásilky 2krát denně od 5 sl. počínajefrank) stanice. Zasílá
oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do a

oboru toho spadajíhí práce v nejmodernějším pro- a

i

v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť i litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy|

odebránív soudku nejméné25 litrů sleva 15pro-| Novinka! Gufreutes Pariserin Novinka!
cent. m 1 kg 250 zl.

K6 |Velkývýběrcukrovimekkrabice1—zl.až

i W

vedeníavcenáchvelmilerných. | Karel Dlabač,
| v JIČÍNĚ (Čechy).
| |Meekekodek
|

l

|

2 appsrátu teče. 1 zl. 50 kr.

JOSEF ŠTĚPÁN, | ník,eulerovi

Krásné a cenné dárky

ě

i:
hi

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,

Velkývýběrdortů, eukrovinek ku bostinám

závod pozlacovačský v Pardubicich

JCI ICICICICICICICICIICIC
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z thttrětěttttt+
PLT Velodůstojnému dachovonstvu

doporučuji:

KÁVU
6 kl. balíček pražená

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník, přísežnýsoudní

znalec a odhadce
Hradoci Králové

(sv.-Janské náměsti č. 77)
dop ručuje ct. obecenstva svůj hojné zásohený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českýchgrenátových šperků, stříbrné atolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky

první jakosti; dále pen Ilové holiny a budíčky
různých druhů se zárukou 1—3 roků za ceny

levnější než všude jinde.

Menado-Liberši
velkozrnaujemné a dobré

chuti

zl. 8-50,
S kl. balíček nepražená zl. 7-50

je+i
„:
„dl
+
+
H

franko obal a franko každou stunici rak,-uher.

říše, vždy úplně Čerstvě pražená azaručeně JE

E 3+
+

+
+:

všech přísad prostá.

Zvláště pozorna činím veled. duchovenstvo, že
budu na farní úřad z každé 5 kl. zásilky
odvádětl 3 proc. na zhotovení vyhořelého
chrámu Páně sv. Prokopa ve Vamberku.
Každá zásilka bude od furního úřadu potvrzena.

O velectěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARÁSEK,
VAMBERK, král. České.

rrthěěřěěřěttitř

Veškeré zboží Jest úředné zkoušeno a mačeno,

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kapují u vyměnňují.



První královéhradecká velkovýroba nábytku
Hradec Králové. LADISLAVKNYPL. P%Ze oemky"*pošádánífranko.ij"ef 0"10f*0

P."E.
Kladu sobě ze čest vysoce ctěnému obecenstvu

zdvořileoznámiti, že jsem převzal dmem 1. čer
vemce 1899 k dalšímu vedení elegantnězařízený
a vším pohodlím opatřený

JÚL MAKVKe
vHradciKrálové. [Z

FR, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 8)
vyrábí a dodává

větové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho- |
letou zárokou v dokonalé jakosti.

Mospodty adarma.

©“"b0C*©"40"e

pro v ny p ,

s přesně zaručenýmobsahem Ko ao vforošné ve rodě rozputtné od—209,.
Zajlšťojí rychlý účinek a nejvyšší výnosnost

pap“ k podzimní setbě “ig

Snabou ano povinností mojí bude, starati se pro
pány hosty o dobře a chutně upravená jídla, výtečné
nápoje: piva, různá přírodní vína, jemné likéry, koňak,
čaj, kávu v cenách velice levných

Upozorňuji,kýe v Konerů"irmě nachází se 30 okrásných vysokých pokojů, jimž není v žád- nenahraditelnéani dvojnásobným množství liny fosforečné,

němjiném hotelu neb hostinol v městěrovno, 99 oltráturopurtnépu1; —de: DJS i
což doposudtéměřneznámo, o kostní moučku, chilský ledek, síran amonatý, 80.

draselnaté, štasefartský kainit, speciální hnojivo pro
stébliny a okopaniny (kulovatiny).

Poštoraskou sádru suporfosfátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservo"ání chlévské mrvy

plcní vápno (fosforočhanvápenatýprostý chloru a arsenu) atd.
dodávají správně za nejlevnější konkurenční ceny

továrny na kyselinu A SCHR AM vBřeclavi-Pošternésírovou a umělá hnojiva a v Lískn-Roztokách.

Ústřední pisárna: PRAHA Jindřišská ulice 27.

Hostinské pokoje jsou zcela novým nábytkem
opatřeny, tudíž také čisty,

O laskavou přízeň a důvěru P. T. pánů cestují
cích a hostů prosí

v hluboké úctě oddaný

Alois Hofbauer.

-„DOU0-OL.
Ba“Největší česká “jij

cis.akrál,dvornífovárnanapianaa pianina
firmy: ANT. PETROF, Hradec Králové. Přes 11000 nástrojůvZaloženo 1864. vnžívání.

V,Vacek,
OOOOO00000000000000000000000 Založeno r. 1850.

od škeré nů i č3 1 electěnému duchovenstvu
n 8 eškerépůvodníšicí stroje 8 V duPamět. , 1

V + prodomácnosta živnostníky Karel Zavadil,
uUhlamce dodávápod [6letouzárukou,též na splátky s zlatník a pasířv Chrudimi

vabízí pro zim a. jarní svůj hojně zásobený skladvysazování | stromy ovocné
vysoké i kraky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné,

konifery, divoké stromy

pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic + bě

Levné ceny. — | Výborné |
zboží. Poučný cenník zdarma.

z—

albert E.Sfourač,
ve Svitavech.

Cestující se přijímají na stálý plat a na provisi.

OOODOOOOO000000000000000000

o
©oo Cenníky zdarma.

ylů

učení
z řádné rodiny

přijme J. Klesliek,
závod pozlacovačeký pro
chrámové práce a výrobu

rámců v Hradci Kr.

Heř
mánkovýkvět

čerstvý i suchý bez šťo
pek, kupuje v každém

množství a za ceny

soukromých
nabízí firma

matrace, koberce, záclony, přikrývky, podušky,prostěradla, bonně nejvyšší

všehodruhuatd. 259—2 K Hubáček,
Uplne Iilustrované oenníky zdarma a franko. lékárník

v Hradoi Králové,

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
znovuziacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené ge atvrsením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázatí 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 ua křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější. patenek atd. co nejvíce.

1859. Starý závod. 1809

Pneumatické varhany
Antonína Mólzra vedením Synů

v Hoře HMutné.
Dlouholetá zkušenost nabytá v sahraničních zá

vodech umožňuje nám stavěti stroje nejdokonalejší.

Ozev tonů jest precizní, šádné předenění a okamžitéuzavření. Nejrychlejšíhra a irilkování i u těžko ozý
vajících se rejstříků, jako u pian s anglickou mecha
nikou. Hmat pružný a lehký, stejný u 1. man. i 8.
man. stroje. Poslední stavba pnenmatických var
ham Domašlice, Staňkov v ách. Počasí neb vlb
kost kostela bez vlivu ne stroj. Nejnovější intonace.

Opravy a stavby ošech soustav se přijímají.
O přízeň prosí

Ant. Mělzra synové.



Číslo 28.

Politický přehled.
Politická situace v Rakomsku jest

pořad nevyjasnéna, Mezi Němci ozývají se hlasy,
mají-li pokračovati v obstrukci, když tato mohla
se upletniti jen při rakousko-uherském vyrovnání
a která př. upraven. jezykové otázky méně může
padnoutí na váhu, an prozatím Němci nemají na
děje rozbíti nynější většinu. Na úspěchy jisté
mají arcit naděje a mínění »Obnovy« o těchto
věcech sdílejí již Politiky i Národní Listy, které
mají ovšem příčinu, mnobé ještě zamlčeti a mno
hé růžověji neb temněji vylíčiti. O odklízení sporů
starají se ovšem rozhodující kruhy vídeňské a
proto 25. ledna sejde se opět velký moravský vy
rovnávací výbor, ač dle řeči dra Žáčka není val
ných nadějí na úspěch. Takové maličkosti však
hraběte Tbuna nelekají.

V Srbsku přivrženec strany. radikální,
Bosňák Knezevič střelil tyto dny na bývalého
krále Milana, vrchního velitele srbské armády po
střelil však těžce pouze jeho pobočníka Lukiče, který
povýšen z majora hned na plukovníka. Jest dosti
možná, že někteří vynikající radikálové byli 8 po
trhlým Knezevičem ve spojení, ale nedá se mysli
ti, že by vražedný attentát byli osnovali vynika
jící přivrženci radikální strany, bývalí ministři,
vyslanci, vysocí důstojníci a duchovní hodnostáři,
Milan však použil attentátu, aby vedl smrtící
ránu proti celé straně radikální. Všichni její pře
dácí byli zatčeni a do žalářů uvržení, zvláště ti,
kteří udržovali důvěrné spojení s Petrohradem a
s Cetyní. V Bělehradě, který osvědčil králi Miláno
vi a Alexaád-ovi přece věrnost, prohlášen stav
obležení a stanné právo, Všichni zatčeni, kteří
budou usvědčení ze spoluviny na attentátu, bu
dou zastřeleni, pak-li jim král Alexander neudělí
miloť. Vyšetřování prý vede přisný, ale spravedli
vý soudcs appellační Nastas Antonovič, V Srbsku
panuje veliké zděšení a rozčílení. Lid byl velkou
většinou radikální, Radikální časopisy přestaly vy
cházeti. Umínění radikálové se od výstředních
živlů odloučili. Protože důstojníci a armáda je
spolehlivá, nejsou zatím obavy před revolucí.
Vídeňeké vládní listy praví Milanovi, že,pakli
počítá na sympatie Rakouska a rozkmotření toho
to s Ruskem, chybně počítá. Milanovi a srbské
vládě radí se, aby vůči zatčeným byla shovívavost
a aby se odhodlala k politice smíru srbských stran,

. V Baverska se konaly volby volitelů.
Mnichov, který volil dosud 5 liberálních poslanců,
bude voliti příště klerikály a socialisty. Při hla
vních volbách získá katolický střed asi 10 man
dátů a tim absolutní většinu v bavorském sněmu.

V Buska zemřel 28 letý corevič Jiří na
souchotiny. Byl to mladší bratr carův, človék
milý a nadaný. Poznali jsme jej v Kroměříži. Po
léta trpě] na souchotiny. Za careviče a dědice
trůnu prahlášen nejmladší bratr carův, Michal Ale
xandrovič, pokud by se carovi Mikuláši, který má
3 dcery, nenarodil syn. Náš císař se dá při pohřbu
zastupovati arciknížetem Ottou neb Františkem
Salvatorem.

„Ve Framell si stěžuje vláda na agitace
přivrženců království, kteří prý všecky výtržnosti
v poslední dobé vyvolávaly a nationalisty i anti
semity podplácely. »Těžce nemocnýe žid Dreyfuss
těší se nejlepšímu zdraví a revise jeho procesu
bude prý se konati brzy.

Kene!l latlasko-amerických bísku
pů, který nezůstane bez blahodárného vlivu na
povznesení katolické církve v Mexiku, střední a
Jižní Americe, skončen byl v pondělí v Římě.
. , Berlímské protestantské listy uve
řejňují vesměs provolání k podpoře evangelického,
správněji řečeno velkoprušáckého ruchu po Ra
kousku. Provolání to, které je povahy veskrze ná
rodně politické, podepsáno je také bývalým pro
fessorem na universitě vídeňské, Otakarem Loren
cem, známým Čechožroutem. — V Pardubicích
vyzýval protestantský pastor české Sokoly, aby
podporovali heslo: Pryč od Říma. Je to radost,
do jakého spřežení a spojenství se dostali Sokoli,
bývalá to národní chlouba,

0 nápravu parlamentárních pomě
rů chce prý se vláda ještě před opětným zaháje
ním rady říšské pokusiti. Ohlašuje se alespoň

—

»Politice«, že v posledních dnech konaly se po
rady mezi hr. Thunem a drem, Kuizlem s jedné
a poslanci
Záčkem a j. o vnitřní situaci politicié a o
svolání rady říšské. A tu prý prohlásila vláda,
že jest ochotnou dříve ještě, než svolá radu říš
skou, povolati vůdce pravice a levice ku poradám
za příčinou obnovení řádných poměrů parlamen
tárních.

V Kapsku a Transválu připravujíse
k válce. Angličané se zlobí, že sedláci hollandští
ang'ickým zlato- a diamantokopcům nechtějí po
voliti volební právo hned. Zatím dán rozkaz, aby
8.000 mužů námořní pěchoty odebralo se do
jižní Afriky. Do Kapska posláno 124 děl a 5 těž
kých batterií. Angličané chtí hollandské sedláky
civilisovati —třeskavými kulemi „dum-dum“ a
»cartridge-bullety«, které všecko roztrhají a zni
čí, kam dopadnou. Takových kulí před konfe
rencí míru v Hagu užívali Angličané dosud jen
proti divochům.

Předseda ministerstva hrabě Thum
a ministr Dipauli meškali v úterý v Budapešti,
aby se s uherskou vládou dohodli, kdy mají býti
prohlášeny úmluvy o rakousko-uherské bance a
o vyrovnání celním a obchodním. Nyní se při.
pouští již i na pravici, že jsme při vyrovnání po
hořeli. Přiznal se k tomu i ministr obchodu. Za
to naši vůdčí poslanci pořad ještě »tajemně« mlčí.

o 2

Majestát.
Musili bychom opakovati známé věci, kdy

bychom chtěli zde vykládati, že se v Čechách na
zýval majestátem list Rudolfa II., kterým 8e evan
jelíkům dala do jisté míry svoboda náboženská.
Majestátem se list ten nazval proto, že byl dán
majestátem čili velebností moci královské.

cta k majestátu, k velebnosti vyšší moci
jest ssmým Stvořitelem do srdce lidského vepsá.
na Čti otce svého i matku svou, to jest, v jiném
ovšem smyslu, ten majestát rukou Boží napsaný.
Moc otcovská budiž ti posvátnou velebností.

Jak to za dnů našich 8majestátem vypadá,
víme všickni. V Belgii, ve Spanělích na ulicích
křik a hlomoz proti majestátu královské moci. A
v Rakousku Wolfiáni? Každý z nás to dobře ví.

A odkud ty zjevy? — Bývaly doby a jeme

prostého lidu, ale i blasy zámožných měšťanů v
přeplněných chrámech naších ozývala se v neděli
píseň: Bože před tvou velebností na kolena pa
dáme. A does? — Dnea se úcta velebnosti Boží
ponechává dětem a sprostým lidem. S povolením
státním se prodává, kramaří, dělá v neděli dopo
ledne více než ve všední den. V kostele prořídlý
blouček lidu opěvá velebnost Boží, a venku jest
velebností mamon. A kdo to dovoluje? — Stát!
Tak tedy na místo velebnosti Boží dána jest ve
Jebnost státu. Ano ještě více. Na místo majestátu
Božího pravícího: Pomoi, abya den sváteční svě
til, dán jest majestát člověka, jenž se v mnohých
státech.nazývá ministr. A tento člověk dává lec
kde dovolení, že se smí neděle znesvěcovati ob
chodem a dílem rozličným..A to prý je lepšl, než
dříve. Stát prý tím oproti panovačnosti církve na
byl úcty, velebnosti!

Zmýlil se strašně a mýlí se dosud! Majestát
státní muci mízí ze srdcí právě tam, kde se od
važuje stavěti se oa místo velebnosti Boží. Kde
nezaznívá ze srdcí všech občanů: Bože před tvou
velebností, tam huláká se na ulicích písnička jako
ji tak pěkaě umí zpívati lůza vzdělaná nevzdělaná
v Belgii řvouc: Pryč s králem, pryč a Koburkem'
Tam je veta po velebnosti královské.

A nepomáhá ta v tak mnobých státech jako
vrchol státnické mondrosti velebená — polovičatost.

Katolíci prý by nejraději do všeho bili; ne
znají potřebné moudrosti a opatrnosti. Neděli po
katolicku avětit, to hned tak nejde; katolicismus
všude zavésti, to by mohlo vésti — k revoluci!
Ale co je možného, to se přece dělá!

A což je to to možné? To možné je to, že
se děti učí náboženství a že je náboženství před
mětem na Skolách středních, že se veřejná potu
pa obřadu náboženského trestá utd. — Ale dále
se nemůže jíti.

Obnovavyzhásí5 pátůko oledne. | V. Ročník.

Ano dále se nemůže jíti, dokud je základem
všeho liberalismus, který vlastně žádné velebnosti
Boží neuznává. Ale právě proto všude taky vše
chu ve'ebnost moci královské pedrývá a ve svých
důsledcích až k anarchismu čili k pohrdání každou
mocí vede.

Avšak i to jsou vlastně známé věci a hlá
sají se „hluchým“. Ale nedávno mne zajímalo, jak
jeden socialistický list uznal přece jeden majestát.
Jest to majestát, kterému se koří i nejvyšší ma=
jestát lidský. Jest to majestát — smrti. Sociali
stický list jeden napsal totiž, že nic platno není,
Strach před smrtí jest v nás. :

Ano ten jest v nás. Ale právě ten strach
před smrtí ukazuje, že nevěra nemá pravdu.

Nevěra totiž chtěla taky těšiti. Hlásala, že
smrti není třeba se báti. Smrt není prý nic jiné
ho, než lsbé usnutí, kterým se člověku dostává po
koje věčného !

Pěkné to libé usnatí! Usnutí zdravého těla
jest ovšem něco libého a zdřímnntí 8i po dobrém
obědě, jako jest přáno leckteréma panu professo
ra z vysokých škol, jest snad i něco sladkého. —
Ale smrt není přirozenosti naší něčím takovým
libým! Naopak! Ze všech strašných věcí nejstraš
nější věcí jest smrt — napsal již pohan Aristote
les. A proč tedy? — Ze dvou příčin.

Předně proto, že vše, co živo jest, brání ce
svému zničení. úvíře ovšem nevědomky, člověk
vědomě. A to je právě důkaz, že to „rozpadnutí
se v prvky“ uení ničím líbým. Býti — ničím -——
to jest přirozenosti lidské něčím, co ani snéstí
nemůže. A proto již i zničení jen těla se hrozí.
Marně namahá se tudíž nevěra s tím těšením. Ne
boj se, budeš zničen. Za takové těšení naše pri
rozenost pěkně děkuje a proto rozhodně lepším
těšitelem jí jest víra řkoucí: Neboj Be; bndeš
věčně žíti.

A tak ta smrt se svon hrůzou či raději ta
| touha po věčném žítí, jest majestátem — jest ve

lebným poučením, že víra v nesmrtelnost patří
k přírodě naší. A příroda nelže!

Ale ještě jinak jest smrt majestátem. — Kdo
než upustlík bude n. p. vůčí umírajícímu žertovat,
se amát; kdo než leda spustlík nestane se vážným
vůčí lidské mrtvole? Skutečně lidská mrtvola jest
majestátem!

A proč? Snad proto, že se — jak to nevěra
jinak nepojímá, aspoň hubou — zastavil stroj,
který poháněn byl denně kusem pokrmu a trochou
nápoje?

Proč zdechlina zvířete není majestátem tím,
a proč jím jest mrtvola lidská?

Jeden spisovatel odpovícá k otázce této:
Smrt lidská proto jest majestátem, že se tu otví
rá brána neviditelného, tajemného, vzuešeného
světa; že tu Všemohoucí vztahuje ruku svou po
duchu, který z těla odchází; že be v té chvili roz
hoduje věčný osud bytosti nesmrtelné, která tělo
opustila.

Píšu jen novinářský článek a ne kázaní.
— Ale tuším, že by naše noviny dobré slažby
čtenářům prokázaly, kdyby na místo ustavičného
mlácení prázdné salámy politické a nelaskavého
se hašteření někdy též něco vážného přednesly,
8 čímž — jak patrno — i sám socialista se zabývá.

A proč třeba i novinám sluší obrana nauk
víry? Proto, že základem pokoje a štěstí i občan
ského jest víra a — jak naše časy ukazují —
pramenem všeho zla v občanském životě jest od
cbýlení se od zákonů víry.

Právě Belgie nám v posledních dobách uká
zala něco, co jest ve vnitřním spojení s naším
článkem dnešním.

Tam ministr — katolík — veřejně řekl: My
věříme v nesmrtelnost duše a v odpovědnost v
budoucím životě. A to test právě ten majestát,
který udržuje úctu k majestátu spravedlnosti a
moci panovnické.

Kde i tento majestát víry v nesmrtelnost a
v odpovědnost v budoucím životě jest opovržen,
tam ae zachází 8 majestátem i královským, jak 8e
8 ním právě dnes mnobde zachází.

Ale čí vinou? Vinou katolíků zajisté ne. Čí
tedy vinou? Vinou státu samého, který pomáhal
vypuzovati majestát zodpovědnosti v životě bu
doncím ze srdcí svých poddaných.



Tábor českého rolnictva

svolaný hospodářskou župní jednotou sovorovýchod
níchČech, vydatil se co do návštěvy znamenitě, ne
boť v neděli před polednem se vyjasnilo a bylo po
celý den to nejkrásnější počasí. Z poslanců dostavili
so pp. Jan Jaroš z áslavek, Fr. Hovorka z Něm.
Rybné a Fr. Niklfóld a Přibyslavi. Tábor lidu rabájii
v našem kraji oblíbený rolnický poslanec p. Jaroz
Vítaje přečetněshromážděné rolnictvo z Královéhra
decka, Nechanicka, Hořicka, Jaroměřska, Holicka, Ko“

stelecka i zOpočensko a od Dvora Králové i české“Skalice, pravil p. poslanec:
Stojíme dnes na památné půdě chlumské, kde

ve dvon stoletích dvakráte odehrály se světodějné
události, které natí mne, třeba že tábor nemá rázu
politického, abych dotkl se jejich následků a toho,
jakého ovoce přinesly českému národu. Dávno již zlý
soused německý lačníl po naší drahé, krásné vlasti a
kdo sleduje dějiny a události nynější doby, ranef na
býti přesvědčení, že tato lačnost dobrých našich sou
sedů po uchvácení naší krásné země neochábla, nao
pak mám obavu, že nebezpečí toto stává se pro náe
den za dnem větší. (Souhlas.) Poslední události v krá
Jovství českém a celém noustátí nasvědčují tomu, jako
by z jistých krahů pracovali, by záhy zaše na
dešel den, kdy synové naší i my budeme musiti chrá
niti a brániti avon vlast. Za vlády „nám příznivé“
provádějí se v tomto staroslavném královatví věcí, o
nichž by nikdo, kdo nezná poměry v naší vlasti, ne
mohl uvěřiti, že jsou vůbec jen možny. Tam ;ukazuje
k severu) v těch nedalekých hvozdech pohraničných,
kde ještě v minnlém století Čechbyl domovem, dnes
trhá ne jazyk lidu českého a nepřipouští se, aby se
jen české slovo proneslo a mládeží nedovolí se jíti,
kde se vyučuje jejím jazykem mateřským. Než, dnes
není doba, abych se šířil o útrapách Čechů ve smí
šeném území, neboť tábor má zcela jiný účel. Půj
dou-li věci v Čechách cestou, kterou se.berou, nebude li
jich dbáno a respektováno na místech, kde mejí míti
o nich náležité zprávy, a nestane-li se něco na naši
záchranu, opakaoji, že není daleka doba. kdy avěto
dějné události naší vlasti budou'se opakovati. !Sou
hlas.) A atojíce na této památné půdě baďme si vě
domi. že nastává nám povinnost, abychom ve pr“ná
sledování a terroru německému dovedli opříti. (Vý
borně! Potlesk.) Jestliže odvažují 8e naší němečtí
krajané přicházeti k nám s takovým programem, ja
kým jest jejich evatodušní (Hanba jim! , kterým chtějí
z nás v naší etaré vlasti učiniti otroky (HanbaI) pak
zajisté si takové otroctví a ponížení líbiti nedáme.
(Hlasy: Nedáme!) a než bychom se stali takovými
otroky, raléji smrt volíme a život ztratíme, nežli
abychom ve vlasti, které naší předkové po kolik ato
letí uhájili, byli národem méně cenným a podřízeným.
(Výborněl Potlesk !)

Na to promluvil řiditel rolnické školy v Kostelci
nad Orlicí a župní jednatel p. Fr. Bauer. Pravil, že
počet vojska a náklady na ně etále rostou. Vedle ze
měbranců a honvedů má Rakousko v činné“ službě
stále 300.000 mužů, které v případě mobilisace může
v několika dnech rozmnožiti na % a půl milionů vo
jáků a se avoláním domobrany na 4.000.000 branců,
Řečník na to líčil neblabý etav' militarismu na po
měry zemědělské. Vojsko odnímá rolníkům nejlepší
pracovníky na tři leta, a záložníci bývají volání na
cvičení v čas satí, žní i nejpilnější době orání i sklizení
řepy. Rolník si nemůže zjednati v čas dostatek pra
covních sil a tím trpí celé hospodářetví. Rolníci musí
ee tudíž domáhati, aby vojenská služba zkrátila so
na dva roky (Souhlas) a naléhati zejmena, aby rol
nickým synkům, kteří vystudovali rolnickou školu
hospodářskou, jeden rok praosenční služby se slevil
(Výborněl), kteronž úlevou rozmnoží ae v lidu rol
nickém vzdělanost, (Výborně l) čímž získala by i ar
máda. (Souhlas.) Pravísli, že armáda nemůže býti bez
rolnických synků, absolvovavších odborné školy ho
spodářské, odpověděl k tomu vhodně posl. Karel Adá
mek, že „náš rolník posílá synka avého do odborné
školy zemědělské proto, aby jej učinil způsobilým ke
konkurenci v boji hospodářském, nikoli věek proto,
aby z něho byl poddůstojník.“ (Výborněl) Kdyby od
chovancům škol hospodářských se popřálo, aby po
jednoletém pobytu u vojska mohli složiti poddůstoj
nickou zkonšku bez němčiny a pak propuštění byli z
vojny. Jediný syn hospodáře má býti od slažby vo
jenské úplně osvobozen a zemědělští branci by se měli
povolávati ke cvičení, když není polních prací.

Poslanec Niklfeld mlovil o zemskémhospo
dářetví a příkazu daně pozemkové pro potřeby zem
ské. O těchto věcech pojeanali jeme již dávno dů
kladněji a zmínil se posléze pan Niklfeld, že rolničtí
poslanci, žádali, aby část daní přímých punechána
byla sněmu království Českého, aby se zavedla zem
ská dávka ze jmění a dědictví, ze spotřeby cukru,
kořalky i samosprávného úřadování (1li' a kdyby dávky

tyto pěís nevynášely, také dávka z piva. (Hlas: Také£ neoloupaných bramborůl) Návrhy tyto se ale nedo
staly do plného sněmu. (Pozn. red. Návrhům se udě
lal fanue v komisi, protože vláda by na něj nebyla
bez toho přistoupila) Poslanec Nikifeld odporučaje

rolníkům Vyslon ve vymahání jejich i našich práv,Pan VáclavSkvrna z Čistěvsí navrhl pak
tyto resoluce:

Shromážděný lid rolnický na táboru na vrchu
Chlumu dne 9. července 1899 uenáší se na resolaci:
1.) U vědomí statoprávního postavení a zaručených
práv království českého, v trpkém rozhořčení odauza
jeme bezprávnou, nadvlády lačnou zpupnost vůdců
německých krajanů v tomto královatví a 8 největší
rozhodností odmítáme urážející požadavky, důvěrníky
Němců na letošním sjezdu letuicovém vyslovené.

2. V uvážení zhoubných následků, jež přivoděny
jsou etálým rozmnožováním vojska a vzrůstající po
třebou na militarismne, stotožňujeme se zcela s usne
seníco, které ve věci té učinil sněm království českého
a čádámo:

a) aby vojenská slažba praesenční vůbec sní
žena byla ze tří na dvě léta, u absolventů nižších
hospodářských škol pak na jediný rok.

Kdyby tento požadavek nebyl ihned eplnitelným,
pak jako minimom, jehoš eplnění důrazně se dovolá“

váme, žádáme, aby bezodkladně byl vydán sákon,
jímš zaručuje se absolventům nišších seměděl
škol úleva v prnesonční službě vojenské nejméně o
jeden rok;

b) aby úleva, obsašené v $ 34. pod lit. s), b),
o), poskytnuta byla i eynům starých, ku práci ne
echopných rodičů neb synu vdovy, jehož nezbytná jest
potřeba ku vedení polního hospodářství i v tom pří

adu, když má sice bratry, kdyš však tito k povo
ání rolnickém nebyli vychování a v jiném oboru ži

vota působí;
c) aby příslušníci polníhohospodářství ku cvi

čení ve zbraní povoláni byli toliko jen v době méně
nutných prací;

d) aby, pokud možná nebyli povolávání k prae
senční ulažbě začátkem října, nýbrě až v měsící lí
stopadu a avy kontrolní shromáždění kovalo se v mé
nící prosinci.

3. Až příliš jasně o tom jsouce přesvědčeni, že
rolnictvo opravda + kritickém postavení se nalézá a
existence jeho vážně jest ohrožena, nemůžeme na
prosto připustiti, aby nové dávky jakéhokoliv jmena
na ně byly uvaleny, ohražujeme 8e zejména co nejdů
razněji proti jakémukoliv zvýšení přirážek zemských
e ubládáme avým poslancům, aby dle toho jednání
své ve sborech zákonodárných zařídili. Zároveň vyzý
váme důtklivě vládu, aby rozposenoac se povinnosti
svých vůči tak velice poplatnému království českému,
úbrada zemských potřeb v královetví tomto uhradila
tím, že huď přikáže dostatečnou část dení státních
přímo zemí ku krytí potřeb, aneb že přičiní se o zá
konitá opatření, by zemi dostalo se dostatečných daní
a dávek od těch poplatníků, kteří dosud vůbec ničím,
aneb jen nepoměrně nízkými poplatky ku potřebám
zemským a státním přispívají.

4. Jako nalebavého, neodkladného požadavku
rolnictva v celém Polabí dovoláváme se co nejnaleha
věji, aby veletok ten s možným urychlením byl upra
ven a tak místo záhuby blaho krajům, které protéká,
přinášel.

Besolace schválena jednohlasně.
Pan Klička, rolník z Bělešovie, navrhl, by k

resolnci připojil se dodatek, „aby absolventi hospo
dářských škol skládali důstojnické zkouškybez něm
činy, protože náš sedlák jí nepotřebuje 8 obejde se
bez ní. (Souhlas.) Přeplatky ve státních pokladnicích
nechť ze věnují tomu, kdo je přeplatil, t.j. po vět
šině českému sedláka (Výborněl) na př. k jeho po
jišťování.“ .

Tyto dodatky za soublasn p. řiditele Fr. Bauera
byly rovněž přijaty. Pan poslanec Jaroš žádal účast
níky tábora, aby doma povzbuzovali své soasedy, aby
požadavky rolnické lépe hájili než dosud. Tábor ukon
čen úchvatnou národní hymnou „Kde domov můj“,
načež si prohlédli účastníci královéhradecké bojiště.
Řeči i resolace přijatá výrazně tlumočí nespokojenost
rolnictva a charakteristická jest tím, že v ní není

rolníci teprve pak, až se oplní většina před 10 lety
daných slibů. Dnes, když jsme e politikou touto na
holičkách, jest ovšem málo nadějí, že se splní větší
část přání v resolucí vyslovených, ač rolnickým po
slancůmenepopíráme, že mejí tu nejlepší vůli vým
voličům pomoci.

Hospodyňská škola v Opočně.
Ve společnosti vážených pánů starostů a

statkářů na čaském severovýchodu ozývaly 86 ste
sky a obavy, co se stane 8 naší mládeží, s doro
stem našeho rolnictva. Rozvážní otcové toužili na
mládež, že má smysl jen pro šport, zábavy a po
žívavost, že nemá chuti ke avému povolání, že
nelpí na broudě po otcích zděděné. Kdyby stesky
takové staly se všeobecnými, kdyby rolnický do
rost ztratil lásku ke svému povolání a k půdě po
otcích zděděné, pak bychom ovšem museli míti
největší obavy, obledně budoucnosti našeho náro
da. My nepovažujeme za výkvět a jádro národa
ty. kdo vlast v dobách nejtrudnějších opustili,
kdož se vystěhovali a poněmčili, takže dnes 8y
nové a pravnoci jejich atojí v čele nejzavilejších
odpůrců českého národa, — naopak, my považu
jeme za jádro národy ty, kdož přečkavše proná
sledování, války, neúrody a bědy nejtrudnější, v
českých chatách vydrželi, avé doškové chaloupky,
zděděnou půda i mlavu evatováclavskou milovali
a k obro:ení českého národa nejvíce přispěli.

My nepovažujeme za výkvět národa ty, kdož
hřímají prázdné vlastenecké fráse, udávají své
směnky u židů a probíjejí lehkomyslně své stat
ky — wy nepovažujeme za vlastenky ty, které
pouze při národních slavnostech na selky ve vý
půjčených nebo vyvěřených šatech si hrají, ale ty,
které si užitečné vědomosti a schopnosti osvojují,
které rodičům v živnostech pomáhají a tskto
schopnými Bestávají, aby byly jednou samy vzor
nými ženemi a hospodyněmi.

Hrdý, podnikavý a pracovitý Rus říkává:
Žena jest sloupem domácnosti, ona může z ní
učinili ráj nebo peklo, neboť na ní spočívá všecko.

Stařičký dr. František Ladislav Rieger, který
stál u kolébky probuzení a zuovnobrození našeho
národa a který lépe než Jiný zná jeho přednosti
i elabosti, jeho cítění i snažení, pravíval: „Zku
Šenost učí, že samotné vlastenecké nadšení a do
volávání se svatého práva nám nepomohlo. Národ
má vždy tolik, kolik si svou silou vymůže. A
právě národ malý, jako my, musí všechnu alu
soustřediti a rozmnožiti. Národ Český musí počí
tati, aby každá jeho jednotka vážila v životě ná
rodním dvakrát, třikrát tolik, co jednotka nepřá
tel. Dějiny českého národa nejednou ukázaly, že
český lid při napjetí všech sil dovede zvítěsiti i
nad mnobonásobnou přemocí“. Starý, zkušený Rie

Ger má pravdu s jest nám zvlášté nyní jednatí

dle jobo hesla: „F práci a vědání,jed naše spa
Heslo toto, prováděné +praží, dodělá se tím

větších výsledků, čím více je budeme opírati o
keslo jeho velikého tchána, buditele a otee celého
českého národa, Františka Palackého, který po

ony život svůj řídil ee heslem: „Soůj k svému avšdy dle „edy
Když před asi 60 lety setkal se syn chudé

bo českého hborála, František Palacký s českými
studenty v Praze a tito mluvili o tehdejší chudobě
české literatury a o bohatosti písemnictví němec
kého, tu je povzbuzoval neobrožený Moravan:
„Hleďte, když jeden Němec napíša jednu knihu,
aby každý z vás napsal dvě a tři“. Tak doslovně
to sice František Palacký nenyslil, on chtěl jen
říci, žé mosíme horlivěji a více pracovati než jiní.
Říkával: „Vzdělávati se musíme, sebe i celý národ,
abychom vzdělaností předčili naše sousedy něme
cké. Když všichni naši vlastenci upřímně a pra
vob vzdělaností pracovati budou, pak nemám stra
chu o naši národnost a o národ náš. Tento udrží
se sám, dokud bude chtít a více než jeho nepřá
telé ni přejí“.

List „Česká žena“ praví v posledním svém
čísle: „Ano, vzdělávat 8e musí dcery naše, ale ne
snad jen tak, aby z mnoba knih smlsaly něco, co
v životě pak co nejdříve zapomenou, ale vzdělávati
se tak, aby vedle nabývání vědomostívšeobecně žá
úoucích mohutněla v nich vůleku cnosti, aby tonžily
a chtěly opravdově plniti vážné povinnosti života,
ty povianosti denní tu v kruhu rodiny, tu v ods
borném povolání svém; vadělávat ne musí, aby
mohly z bobatství ducha svého v duše dítek, z bo
hatství srdce svého v život dítek vlévati, větěpo
vati, aštědřovati jas, sílu, světlo, pravdu“.

Dobře pravil zakladatel vzorného dívěího
vzdělávacího ústavu hr. Pótting, že se národu české“
mu vičeho tak nedostává, jako pravé české ženy,
poněvadž tato jest duší rodiny. Šlechtic Půtting
měl na mysli nejen vzdělání dívek bohatých, šlech
tických a měšťanakých, ale jmenovitě též venkov
ských. Přál si totiž, aby dívky vychovávány byly
též směrem praktickohoapodárným, „aby žema po
snáním těškosti výdělku, naučením se šelrnosti,
Porosuměním všemu odvětví prací domácích buď
sama sebe saopatřiti, buď muší svému v potřebách
šivota bedlivě a opalrně napomáhati se naučila“.

Pevnou oporu, dobrou ženu a vzornou ho
spodyni potřebuje v dobách oynějších zvláště če
ský rolník, neboť dnes čeleď nelpí na jeho rodině
a hospodářatví tak jako dříve, dnes dbá jen seba
a o prospěch rolníka obyčejně jen málo ge stará,

Dobré, nadšené české ženy a vzorné matky
a vychovatelky potřebuje český národ zvláště ny
ní, kdy vede rozhodný boj za svou existenci a zu
udržení půdy po otcích zděděné. Náš zapas za
národní bytí byl by a zůstal by jen polovidným,
kdyby se ho 8 celou duší neúčastnily též české
dívky a české ženy.

Jako každý jiný stav, má ovšem též rolník
své zvláštní potřeby. Rolník nespatřaje ve své
ženě jen představitelku svéhodomu a matku svých
dítek, on v ní hledá svou důvěrnici, rádkyni, druš
ku a epolupracovnici. V těžké krisi zemědělské
potřebuje český rolník šetrnou, pracovitou hospo
dyni, která by mu na statku hespodařiti pomáhala,
která by z hospodářství co nejvíce vytěžiti do
vedla, která by dítky řádně vychovati uměla.
Zvláště malorolník potřebujevěrnou družku a spo
lupracovnici pro život. Poněvadž žije v nesnad
ných hospodářských poměrech, nemůže na vzdělání
svých dcer dáti velice mnobo; ale aby jim poskytl
odborné vzdělání pro život nezbyteě potřebné, to
jest povinností každého otce, každého rolaíka.

Letos byla při zlomí hospodářské škole v
Opočně založena dívčí škola, která pro praktické
své zařízení, vzorné vedení a poměrnou láci od
poručuje se zvláště malorolníkům. Pro vzdělání
rolnických dívek zařízen jest v Opočně kurs let
ní, který trvá pět měsíců, totiž: duben, květen,
Červen, červenec a srpen. Dívky 16ti a víceleté
učí se zde náboženství, potřebným pvísemnostem,
ručním pracím, střihu, šití, pletení, háčkování, vy
šíváním, vedení domácnosti, praní, žehlení, vaře
ní, zelinářetví, drůbežnictví, chovu dobytka, do
jení, zakladoím pravidlům zdravovědy a výchovy
atd. Písemnictví, chovu dobytka atd. učí p. řiditel
Jan Beins, iodnstriální učitelka sl Špačková uší
6 hodin ručním pracím a sl. učitelka Betty Ko
sáková učí všem ostatním předmětům, vede za do
zoru sl. karatoria internát, má dozor nad kuchy
ní, prádlem, zahradou, při krmení a dojení atd.
Protože ústav nemá vlastního hospodářství a mlé
károy, tedy hospodářské praxi za dozoru al. uči
telky Betty Kozákové učí se dívky v blízkém dvoře
nájemce p. Gimbla a Fiedlera, kteří jsou oavědče
nými příznivci ústavu. Slavné karatorinm enaží se
opatřiti dívčí ústav i zimní hospodářskou školu
vším potřebným. Předsedou karatoria jest pam
MUDr. Jan Dvořák, okresní starosta, poslaneca
vrcbní zdravotní rada, místopředsedoujest něšťa
nosta pan Jan Herfurt a dále zasedají v kurato
riu p. okresní hejíman novoměstský, statkář pan
Josef Rybín v Oujezdci, pan Jan Dvořák, před
seda hospodářského spolku opočenského a delegát
rady zemědělské pro král. České v Pohoří, stat
kář p. Václav Žďárek z Trnové, místopředseda
hosp. spolku a p. Jam Heina, řiditel zimní hospo



dářské školy. Letos jest v bospodyhské škole opo
čenské 32 žákyň a sice 9 u okresu opočenského
(e Bolehoště, Dobrušky, Křivic, Semechnic, s Me
sitící, z Pohoří a j.), novoměstského, královédvor
ského, jaroměřského, holického, pardubickéhoa
chrudimského. Dívky s okolí bydli u svých rodi
čá a chodí jen do školy, 18 pak dívek bydlí v
internátě t.j. v zimní hospodářské škole. Pět cho
vanek jest nbytováno v přízemí ve vzdušné jídelně,
kdež mají své postele a kufry, a 8 chovanok by
dlí ve velké světnici nahoře. Aš se přistaví k bo
spodářské škole nové křídlo, bude v něm vmístě
na prádelna, mlékárna a ložnice. Pro dívky jest
zařízena dále učebna a pracovna. Co se týče by
tů, ložnic, učeben, pracoven, prádelny atd. není
v Opočně ovšem tak pohodlné zařízení, jako v ho
spodyňské škole ve Stěžerách a tím méně jako v
olomouckém Půttingeu, ale za nynějších omezených
prostředků a místností udělalo al. kuratorimn a
vedení školy co vůbec moblo a chovanky mají
v internátě při nejmenším takové obydlí a poho
dlí, jako doma.

Opočenský internát, celá zařízení a písemné
l jiné práce chovanek jeme si prohlédly v neděli
současně s výletníky a Ludmilkami pardubskými.
Dámy pardubské jakožto odbornice zařízení ústava,
jeho vedení, chování dívek i jejich práce právem
ohbválily. Správa ústavu přihlíží k tomu, aby v
ústavě bylo všecko účelné, praktické a laciné, aby
škola celým svým tařízením samlouvala se malo
rolníkům.

V opočenském ústuvě novychovávají se sle
činky ale rolnické dívky a budoncí hospodyně

kyně nemají stejnokrojů a strojí ee jako doma.
Mají oblek do práce, oblek na vycházky a svá
teční. Chovanky rozděleny jsou na čety, které
konají střídavě různá práce. Kuchařky nosí bílé
mašle, uklízečky červené, sahradnice (které chodí
dvakrát týdně též ke krmení a dojení do dvora)
růžové a pradleny modré. V internátě se pere
vždy ve čtvrtek od 5. hodiny ráno do 12. hodiny
musí býti vše vypráno a k sušení vyvěseno. Jídla
připravují velice rozmanitá a výživná. Mladé ho
spodyňky vypadají jsko buky a ze všeho jest vi
děti, že v ústavě byt, strava, vyučování a práce
jim jde dobře k duhu. Obě slečny učitelky a 32
ohovanek jí společně.

Za byt, celé zaopatření a prádlo platí cho
vavky v hospodyňské škole v Opočně 12 zl. mě
slčně a rodičové jejich mohou platit též v natu
raliích. Tak dostává ústav dobré a zdravé potra
viny a nemusí dráže kupovat u překupníků. Jedině
tímto praktickým placením a vzoroou hoapodár
ností al. učitelky Betty Kosákové a p. řiditele

einse jest možno chovanky tak lacino opatřiti.
kolného platí chovsnky 10 zl. a to ještě ve dvou

lhůtách. Prádlo, postel a ložní potřeby musí míti
chovanky ssebou. Od prádla ovšem peplatí ničeho.
— Také při zimní hospodářské škole hledí se,
aby vše bylo levné a praktické. Pro 11 chovanců
*5'8t internát zdarma, ostatní bydlí doma neb u
známých v Opočně, a přinesou-li vařivo, uvaří
jim oběd školnice. Hospodářská a hospodyňská
Škola v Opočně jest tedy zařízena tak, že i méně
majetní malorolníci mohou dáti sem své dítky,
aby zde nabyly odborného, pro budoucí hospodáře
i hospodyně nezbytně potřebného odborného vzdě
lání. Školní rok na hospodyňské škole v Opočně
ukončí se na konci měsíce srpna výstavou prací cho
vanek. Odporučujeme pp. roiníkům a hospodyňkám
českého severovýchodu, aby 86 o výchově vzdě
lání a prospěchu chovanek na vlastní oči přesvěd
čily. Škol takových jest co nejvíce třeba a s po
těšením tské slýcháme, že rovněž v školách klá
šterofch se přihiláí ku praktickému vzdělání dívek.
Rozmnožením dívčích hospodyňských ústavů nen
trpí zajisté škola stěžerská, kde jest vyučování
celoroční, a tudíž může býti úplnější.

Vzdělání dírek odporučajeme pozornosti obe
censtva co největší a žádáme také nřátel našeho
bato, aby na divěl vzdělávací ústavy své okolí dle
možnosti upozorňovali.

Drobná obrana.
Časopis „Hus“ se na nás hměvá pre

tem kalvímský, elzí stůl, v sokolovnách.
Aby nás za tenhle „nájezd na evanjelíky“ zpražil,
napsal jeden spolupracovník jeho článek o veřeři
Páně a o měi. Pán Bůb s námi a vše zlé pryč,
tak by ei mohl ubohý klerikálčík vzdychnouti,
kdyš se s takovým článkem na nás jde. Zatím
ale jame 8e lekli nadarmo. V článku tom se po
vídá: „Každý ví, že se ve mši neposvěcuje chléb
a víno, nýbrž jen chléb, což jest jistě proti pří
kladu Spasitelovu. Věc ta jest tím nápadnější, že
krev se nám v Plemu svatém vždy uvádí jako
podstatná část oběti.“ Tak napsal „Hus“ v čer
venci 1. P. 1899. — Ten pán, který to napsal,
viděl měi snad někde na měsíčku, ale ne na zemi.
Právě proto, že mše jest oběti, posvěcoje se, pane
poučovateli katolíků, nejen chléb, nýbrž i víno, a
proměňuje se v télo i krev Páně. Právě proto, že
mše jest věrným a podstatným představováním—
repraesentací — a podáváním obětí kříše, právě
proto, že se obět a omrt Páně na kříži stala od
dělením krve od těla, právě se musí měe
konati tsk, aby se „posvěcoval“ chléb | víno, čili

aby se představovalo oddělení krve od těla. A

právě při měl jsko oběti větší váha leží na kaichu, neí ne prvé způsobě. Můs nějaká s jed
nou způsobou není oběří// Nahlédněte do mešní
knihy a naleznete tam, že Be posvěcuje čili cou
secruje i víno. Naleznete tam, že to, co je v ka
liobu po proměně, nazývá se Krev — velkou pí
smenou. Ale nemáte-li přístupu k missálu, kupte
si katechiemas, nebo raději „Oitář“. Prodává se
vázaný „na hřbetě v plátně“ za 36 kr. Takhle
Jste si nehorázně škodil. My vás srdečné litujeme,
protože není vychovateleky dobře jednáno, řekne-li
se hloupost. Děti sméjte se mu!

Drobné zprávy.
Bady mejvyššího správního soudu

ve Vídel byli jmenování umírněnýmladočeskýad
vokát v Brně dr. rytíř Popelka a rada v minister
stvu financí, Slovinec Ploje.

Osobní. Dp. Jan Černý, jmenovánbyl ka
techetou při obecných a měšťanských školách v Hradci
Králové.

schůze městského zastupi
telstva konala se ve středu dne 12. července o 3,
bod. odp. a měla částe'ně také červencový průběh.
Barometr stál vysoko,ukazoval nejkrásnější počasí, ale
z Čista jasna, aniž by se vlastně vědělo proč a zač, uká=
sal se blesk, nastalo hromobití, pak se opět vyjasnilo
s po scbůzl nastalo příjemné osvěžení. Schůzi zahájil
starosta p. dr. Frant. Ulrich. Nato jmenem dozorčí
komise konstatoval p. JUDr. Fultner, že všecka usne
sení ze tří posledních schůzí jsou vesměs provedena.
Usnesení obledně lázní, zavedení pitné vody a Bílé
věže nenalézají se namnoze ještě ani v přípravném
stadiu. Na to se přistoupilo k dennímu programu 8
rozhodovalo se o offertách na práce řemeslnické pro
stavbu c. k. paedagogia a jatek a o offertách na do
dání jatečného zařízení. Firma Můrky, Bromovský a
Schule nabízí se zavésti na jatkách strojní zařízení
za 9.800 zl, Ruston a spol. za 12.631 zl., Hůnckel
v Kasselu dle měst. plánů více než za 12000 zl. a
dle vlastních plánů za něco více než 9.000 zl., úrma
Kudláček v Chocni chce jen některé části konstrukce
dodati za 9.260 zl. Městská rada odporučuje offertu
domácí firmy Můrky, Bromovský a Schulz na zřízení
strojního zařízení pro jatky proti uzavření zvláštní
detailní emlouvy, poněvadž p. městský rada p. inže
nýr Tomáš Sahrada podotýká, že domácí firma jest po
měrně nejlevnější a provede zařízení dle plánů kas
selské firmy, což by pan Kudláček v Cboeni učiniti
nedovedl, protože není na takové práce zařízen.
Městský rada pan Pilnáček a náměstek p. Jaroslav
Červený to potvrzují a německé cizí mimo to neod
poručojí. Pfi hlasování přijata nabídka firmy Mlrky,
Bromovský a Schule. — Co se týče prací řemeslois
ckých, ta pravil p. starosta dr. Ulr'ch, že technická
komise po delších úradách se usnesla al. obecnímu
sastupitelstvn odporučiti při zadávání prací zásadu,
aby přednost dávána byla zdejším femeslatkům a
pak-lí jich kookuroje více, tedy nejlepšímu z nich
Dle těchto zárad zadány práce klempířské na jatkách
A paedagugiu panu Fišerovi se slevou 17 proc. Na
zadání prací atokatenrských sadali pp. Jirotka aVla
čiha skoro stejné offarty a proto přijato, aby jim ve
škeré práce zadány společně se slevou 25 proc. než v
případě, že by na společnou dodávku nepřistoupili,
aby se veškeré stukateurské práce zadaly p. Jirotkovi
se slevou 2Ď procent. Na práce truhlářské podaly
vffertu městský rada p. Koypl nabízeje slevu 10 proc,
8 psn Matějček ze Slezského Předměstí, nabízeje slevu
10 a půl proc. Zde třeba ovšem rozhodnoati o zásadní
otázce, považuje-li obecní zastapiteletvo za slačitelno
e hodností městského rady, aby oferty na městské do
dávky podával. Pan Pinkava 80 přimlouvá za offartu
p. Koypla, který je snašivý živnostník, rozšířil právě
svůj závoda platí volké daně platy dělníkům. Bude-li
jeho offerta přijata, zůstanon peníze aspoň v městě,
Pan Sřanisl. Červený přímlouvá se, aby městský rada
p. L. Knypl se směl ucházeti o práce obecní, poně
vadž těžké oběti a úřadem svým spojené přináší, Pan
dr. Zimmer myslí, že tóž cizí offerenti mají býti ke
konkorenci stejně připuštěni. Proti domácím offeren
tům a p. Knyplovi ovšem není. Pan prof. Cřtbor my
alí, že by měl býti p. Knypl otázán, zdali by nesle
vil 17 proc., tedy tolik, co alevuje vysokomýtská fir
ma Orendorf. Není proti tomu, aby se práce zadaly
panu Koyplovi, Pan inženýr Suhrada neupíiá právní
oprávnění městskému radoví ucbázeti se o městské
dodávky; ale jako samosprávný bývalý úředník dobře
vycituje, žo těžko je zadávati práce tomu, který jako
městský rada je zároveň příjímá. V jedaom případě
manil se jako městský technický úředník sám obra
diti proti jednomu městskému cadovi, který obdržev
dodávku, toho vyažitkoval. Výtky jeho uznala také
zvláštní komise. Každý obecní úředník, zejména že
natý, nemá odvahy zakročitl proti městskému radovi,
kdyby ne úkor obce těžitl chtěl, A stává ae leckde,
še se zastupitelstvu neb městskému radovi vytýká, šo
těží na škudo obce. Zrovna tyto ony byl přítomen v
Prase prvotnímu případu, kde plzeňský jeden redak
tor byl od plzeňské obce žalován, poněvadě ji obvi
čoval z nehospodárnoati a s nadržování její přívržen
cům. Zda-li výtky tyto byly důvodné nebo ne, o tom
rozhodovati nechce, sle fakticky si obec plzeňská uří
sla před veřejností ostadu, P. Osendorfovi ve Vys. Mýtě,
vytýká, že dřívější dodávky nedodal v čas, s čímě byly
v zele. Jest principielně proti strejčkování při zadám

vání obecních prací, ačkoliv tento případ nechce tak
nasvati. Pan Stanislav Červený znovu ve přimlouvá
sa přípustuost p. Kuypla. Protl živnostníkům je u nás
předem předsudek, še dodávají práci špatnou, ne
vbodaou. Ti však platí daně, nesou břemena a vystu
povati proti ním není v pořádku. Pan městský rada
zakládá právě velkozévod a chce zvelebiti velkoprů
mysl, jehož u nás není, ačkoli bo potřebujeme. To by
bylo pro pana Koyplu špatnou pobídkou, kdyby pan
Knypl nebyl k městské dodávce připuštěn, protože
jest městským radou. Pan starosta dr, Ulrich dal pak
blasovat, zdali smí městský rada se o práce ucházet.
Pro návrh bylo pouze 11 blasů z 23. Pan inženýr
Suhrada podotkl, že třetí sbor dal tuto zásadu ja
kožto volební heslo na program, že věsk nyní jeho
zástopci sami proti svému programovému heslu sa
probřešili. (Hlačný odpor,) Pau Stamislav Červemý:
Vy nás urážítel My so urážet nedámel My odejdem!
Pan Pinkava praví, že tato zásadu nehlásali, ale ža
před volbami žádali, aby obecní práce jen domácím
se zadávali. Pan dr. Ulrich konstatoje, že p. rada
Knypl nebyl při hlasování přítomen, že bylo tedy
přítomno jen 22 blasujících a že při hlasování nebylo
absolatní většiny. Dává tedy o zásadní otázce blaso
vati znova, Proti dodávkám městských radů bylo 12,
pro pouze 9 hlasů. Pan náměstek Jaroslav Červený,
pravil, že jest zmocněn jménem p. L. Knypla pro
hlásiti, že tento hodnosti městského rady se vzdává
a že bude offerovati. Pan inženýr SuÁrada konsta
taje, že on aám byl již dávno proto, aby domácím
živnostníkům se zadávaly dodávky, an s cizými doda
vateli nabyl zkušeností a nebyl pro ně. V tomto pří
padě jednalo ee mn poaze o princip, o zásadní otázku.
Když se p. Lad. Knypl hodnosti měst. rady vzdal,
bude nyní sám hlasovati pro něho. Pan náměstek Ja
roslav Červený je pro zadání prací panu Knyplovi.
Pan prof. Cťibor odstupuje po vysvětlení od podpo
rování p. Osendorfa a je pro p. Koypla; ale kayby
tento mohl slevit, přišlo by to obci vhod. Pan Hlávka
praví, že v Králové Hradci je na domech mnobo ná
věští: „Zde jest byt k zadání“ Kdvby zdejší živnost
víci měli více práce, zůstávali by dělníci v městě a
netábli by za práci do předměstí. Je pro p. Knypla
a rovněž p. Pinkava, nebot tak zůstanou prý peníze
aspoň v městě. Nato offerta p. Koypla přijata. —
Trablářeká práce na jatkách zadána p. Hájkovi se
slevou 2 proc. Pan Dvuřáček nabízel slevu pouze 1
proc. Práce zámečnické na paedsgugiu zadány p Izá
kovi se slevou L proc. a na jatkách pano Pavlikovi
se slevou 13 proc. Pana lzákovi svěřena na přímluva
p. St. Červeného, Suhrady atd. též dodávka oken,
která se měla ověřiti p. Maůllerovi z Náchoda. Práce
sklenářské zadány p. Koppori se alevou 6 proc. na
paedagogiu a p. Skaherskéma se slevou 1Ó proc, na
jatkách.

Vzoraý kměza Čech František Za
char mrtev! Bolestnědotklase každéhovlastence
zpráva o úmrtí vys, dp. kanovníka čenko-budějovického,
Fraatiške Zacharo. Zvěčnělý narodil ae z chudých ro
dičů v Ševětíně u Hluboké, Gymnasium a bohosloví
studoval v poněmčenýchČeských Budějovicích, kapla
noval pak na městském patronátu v Českém Dubném
a v poněmčoném Rudolfové a stel se kuuečně farářem
v poněmčené Dobré Vodě, České Budějovice obklíčeny
jsou totiž dokola švábekými osadami, v kterých ba
dějovický Taschek dovedl udržet němectví. Chudý če
ský kněz podporoval české menšiny v těchto obeleh
a bezpříkladnou obětavostí. Neuvědomělým českým ob
čanům kupoval české knihya Časopisy a, když již ná
sledkem renmatismu, který ei ubnal v těžké správě
duchovní, velmi těžko chodil, neodepfel si ve středu
a v sobotu nikdy obtížné cesty do Budějovic u kou
pil ta pro osadníky několik čísel oblíbeného svého
„Badivoje“, V Besedě nám byl vždy nejmilejším spo
lečníkem a každý badějovický Čechctil tohoto vzor
ného odchovance biskupa Jiraíka. Ve prospěch českého
lida dal, co měl, Kousek chleba, trochu mléka, hou
ska a časem žídlík piva, to bylo jeho občerstvení,
neboť na hovězina a pečinky jeho „přebytky“ nosta
čily. Zříditi v Dobré Vodě českou škola, to bylo jeho
ideálem. Osočování, pronásledování a prauýřování
Němců a novin jejich ae nelekal; jen když mobl ně
jak proapěti českým osadníkům a ditkám. Těmto no
chtěl za žádnou cenu vtloukati při vyučování nábo
ženství němčina, vykládal jim o dávné české slávě, o
českých arětcích a vynikajících mužích, pobízel je
do českých škol. Při vymáhání české školy pomáhal
ma vydatně vůdce bndějovických Čechů, pan dr. Au
gnet Zátka. Záležitost tato octla se dvakráte takó
před správním soudem, konečně se však vytoužené
přání P. Zachara stalo skutkem a česká škola v
Dobrá Vodě byla zřízena. Na podporovánía zřizování
české školy neváhal darovati to poslední, co měl: je
dinou svoji kravičku, která mn a jeho sestře byla
hlavní živitelkou. Nejdůstojnější biskup budějovický
dr. MartinŘíha, navštěvoval svého milého spolužáka
častěji. Z doby těžkých bojů za uskatečnění tohoto
ústava známá je vkruzích obyvatelstva bndějovického
též udalost, která souvisí úzce s památkou zvěčnělého
kardinála arcibiskupa braběte Schonborna a staví ná
rodnostní nestrannost + arcipastýře do světla vel
mi příznivého. Na popud pověstného Tajchka vypra=
vila se totiž řada obecních starostů a radních při
školených k Dobré Vodě většinou tehdy německých
obcí ku braběti Schčnbornovi, který byl tehdy bisku,
pem v Českých Budějovicích, aby přednesli stížnost;
na působení P. Zachar ve prospěch České národnosti
Stížnost tato vyznívala ovšem blevně, aby P, Zacha,
byl evého místa na faře dobrovodské zbaven a ně,
mceký duchovním nahrašžen, Biskup vyslech] bese



didta úižnost úbdeních starostů, načež klidně pravil:
-Jé to odpovědětí mošu jen radou, abyste byli rádi,
Ad P. Zachara máte. Znám jej dobře a vážím sl jeho
všorného charakter. Vím ale také, na Čí podnět jete
úli svou stížnost osnámili.“ Po těch slovechse bískop
úadátl do vedlejšího pokoje. Plní starostové chytil
čátiM, rosmyslielí 10 ještě jinak a odpoví-li jim dle
jich přání, ježto se však biskup vice nevrátil, 6 ne
pořízenou odešli. Vp. důst. kanovník Zachar plat svůj
Odětotal národním účelům, české škole, českým dětem,
české chudině. Ze štoly měl ty nejmenší příjmy a
obýčejně byl bez groše. Jeko nejstarší patronátní kněz
měl nejeětší právo na městké budějovické děkanství,
s utž je spojen kanonikét. Protože nebylo ns pa
trovatě schopných německých uchazečů, stal se ka

noviíkom aminy německýfarář až a Chodsko.PaterZůčhar, tekt tón říkuliaž do smrti, neměl čáky na
lepší místo na patronátě, neboť byl rozhodným Če
Chem. Ta bylo všeobecným přáním duchovenstvai
věbčh Čechů, aby P. Zachar na stárá kolena byl jme
nován badějovickým kanovníkom. Spravedlivéma přání
J. B.M. po zásluze vyhověl, ustarenému Českému
kněri dortelo se méně namabavého místa, ale slonžo

celé olrikvi | národa, zůstal až do poedního svéhodečhoati českým chudým Aristidem. Českýjih a Ba
dějévico zkchovají zvěčnělého kanovníka Zachara vědy
ve vděčné paměti. Bodiž mu čest, chvála a odplata
věčné! — Dia dny před tím zemřel rovněž v Čes,
Budějovicích vp. dp. generální vikář Tb. dr. Jan
Janský. Byl to mož ticbé práce, vysoce zasloužilý
kněz i vlastenec.

Nástěnné malby maschodišti zdejší
spořitelmy bylypři otloukánfomítky objevenymi
nulý týden zedníky, kteří přišli na obraz sv. Václava
na zdi malovaný. Óbraz provedenjeat šivými barva
mí a je téměř neporušen. Pochánípatrně se 17. století,

pěn „ppořítolna a nynější kasárna byly jesnitakouoleji. 7

Rozmnožování vojska dějeseu násbez
bluku, ale důsledně dle dávno rozpočtených planů.
Pražský i josefoveký armádní -sbor mé teď po divisích

zeměbrany o pěti placích, z nichž každý čítá 4 pra
por. Nové brigády a plukyzeměbranecké atvoří sena Moravě,v Haličia j. Utvoříse jmenovitě zeměbran.

P 24, 25, 36, 27, 81, 82, 84 a snad A7a 38.tuky 1—23, 30, 88, 86, 36 jsou již zřízeny. Rakouská
armáda byla v posledních letech rozmnožena o 37
nových pluků, aniš by si toho byla Česká veřejnost
valně povšimla, Nových pluků lze ovšem snadno zří
diti s posavadních kádrů; mušetva přebytečnéhojest
ovšem dostatek. Naše čelné časopisy si zvyšování ná
kladů vojenských nevšimají, aby tímčeští poplatníci
nebyli poplašeni.

Kuna chycema za mohu. Páni myslivci
polikají rádi na lišky, thoře, kuny a všelijakon tu
zlodějskou chásku, která je připravuje o nejlepší za
ječí, bažantí, tetřívkové, jařábkové s koroptví pečínky,
V sobotu vplížila se neobyčejně emělým a*Arým spů
sobem do bytu listonoše Šk. zlodějská kuna, která byla
ka podivu dvojnohá a ukroutila zámky ze skříní a

řihrádek. Kuna se chtěla s lupem právě tiše vytratit,
dyž v tom okamžiku vrátila se choť listonoše domu

a rázem uhodnavší co se stalo, stiskla ve avé náročí
statečně „kunu“ a volals o pomoc. Kuna se bránila,
seč mohla, tak „vřelému objetí“, s námahou se vy
trbla statečné ženě a chtěla rychle skočiti oknem ven
na ulici. Zatím slyšel vracející se listonoš volání o
pomoc na schodech, bral to hopem po několika scho
dech, vrazil do světnice, stáhl prchající konu zpět do
světnice s odevzdal ji vítězoslavně policejním stráš
níkům. Dvojnobá kona byla oblečena v elegantních
šstech moderního střihu. Prozatímně přijata byla dvoj
nohá „poškrábaná“ kuna do „ošetřování“ ve věznicí.

Dar. Bohoslovcikrálohradečtí darovali krásný
kalich farnímu chrámu Páně ve Studnici. — známá
jest od mnohých již let obětavost našich pp. boho
alovců v podporování dobrého tisku a v rozšiřování
dobrých knih mezi lid. — Ale v posledních letech,
kdy věade veliké hnutí encharistické povatalo,vznikla
u bohoslovců králobradeckých myšlenka, ukázati svou
obětavost i na poličistě náboženském a kult eucha
ristický téš prakticky projevovati. Tak obderovány
jiš tři kostely (jedním pluviálem a dvěma kalichy) a
dej Pán Bůb, aby v tomto obětavém a požehnarém
působení od pp. bohoslovců dále pokračováno bylo.

ao ehlodna ma bejišti královéhrama. Pan Weinrich, majitel velkostatku Světí,
Lípy atd. staví na Chlamě vedle kostelní cesty na levo
hned u domku, kde bydlí invalida — strážce pomníků
povou restauraci, zrovna u pomníku „mrtvé batterie“,

ji člen, starý p.Horák v Hradci Královédosnd žije.restaurace ae staví tóž rozhledna, 28 metrů vysoká,
odkud bude překrásná vyhlídka k Hradci, Přímu, k
Nechanicům, Hořichm, Sádové, k Lípě, k Hořiněvsi,
k Smiřicům, k Novému Městu, k Č. Skalici,Náchodu,

slovem po celém bojišti s r. 1866. U uilnice HradecHořice, blížeChlumu u kříže knitete z Fůrstenbergů,
staví se krásné omearium pro kosti padlých tam vo
jínů ve válce r. 1866.„Potřebné mramorové okrasy a

Na bojišti na Cblumě bylo letos návštěvníků dosť a
dost dne 3. července. Tragykomicky si počínali Němci;
báli se, aby jim nikdo nenamlátil a protose usta
vině ohlíšeli, brzo-li bude na ně odněkud útok úči
něn. Byli to Trutnováci, a ti měli strachu nejvíc;
mnoho prý jich ze strachu zůstalo doma a kdyš pří
tomným se v českých vesnicích nestalo nic zlého, ale
naopak vlídného přijetí, nadávali svým novinám, že
jen štvou, a zbytečné různice rozdmíchují,

Vyxvámí. Die oznámení trestního ze dne 4.
Července 1898 Vr. VIIT 6531-98 byly při zatčení Fr.
Křídla z Lochenic a jeho osobní prohlídce nalezeny
věci následující: 5 škatalek sirek (českých zápalek),
1 krabička sardinek velká, 1 stříbrné hodinky cylin

drovky a řetízhem (talmovým) žlutým, 1 kožená peněženka černá a 2 odděleními whotovosti 2 sl. 12 kr.,
1 prsten dámský s kamenem modrým, 1 preten dám

ský « kamenem červeným. Fr. Křídlo arci tvrdí, že
věci ty jsou jeho vlastalctvím, avšek vabledem k to
mu, de byl již víoskráte trestán, se ve všeobecnod
známost uvádí, že věci výše uvedené ze v zdejší vůz
nici nalézají a volno každému za účelem agnoskace
do 8 dnů se přihlásiti. C. k. krajský soud v Hradci
Králové odd. VII. dne 8. července 1899. C. k. vyše
třající soudce: Dr. Roztočil.

V Rezhledech Lidových toužíp.posla
nec dr. Drořák ne marssmus, úpadek, adivočilost 8
rvevost parlamentů. Nedovedou-lí zástupci lida macho
vsti k sobě vzájemnou úctu, kterak mobou očekávati
úctu s respoktování vlád? Vlády uvykají si napara
grafy dárnověkého absolutismu a i legální usnášení
sněmů zemských nechávají úplně nepovšimnatými. Co
proapěje národa českému veškerá plodná činnost sněmu
posledního období, kdyá vláda dosud neuznala sa
dobré ni jediné jednomyslné uenesení slavného drahdy
sněmu královatví českého provésti? Ani jediná z dů
ležitých hospodářských předlob, ani školy minoritní,

ani osnova 0 rovnoprávnosti jasykové.u samosprévnýchúřadů nenašla u vlády většiny pravice do těto doby
milosti! Naproti tomu tato vláda, ješ opírá se o vět
šina, bojíc se patrně plod všeněmeckým spupným
šovinismem, dosazuje největší národní naše odpůrce
ne důležitá místa úřednické a odstrkuje ano i trestá
našince-úředníky, plnící věrně své povinnosti. Ký div,
že počíná se trhati přepnutá tetiva trpělivosti i nej
mírnějších mesi amírněpými příslušníky českého ná
roda. Pakli rychle neobrátí vláda hr. Thuna a ne
vzmoží se k činům rozhodným proti vlastízrádným
snabám německých šovinistů, jsou dnové její najisto
nečteny. České delegace nemůže dále. Ona nemůže na
dále trpěti paskvil, jský se provádí se spravedlivými
požadavky českého národa. Český poslanec musel by
stadem rdíti se před svým voličstvem, kdyby nadále
měl býti účastníkem takové obojetné hry, která se
dle všeho i v nastávajících dobách má vóstí a českými
požadavky. Jak mobl by poslanec sa těchto neblabých
dob předatoupiti před voliče, a mlaviti s nadšením o
plodné práci českého sněmu v minnlém zasedání? Co
prospějí lidu českému veškeré ty přijaté i rebe pro
opěšnější návrhy, když je zůstaveno naprosté libovůli
vlády, zdaž vůbec a kdy některé usnesení sněmovní
provede? Za těchto dob místo schůaí voličských s hla
čnými frázemi prospěje věci Časké více mravenčí práce
od obce k obci, od okresu k okresu. — Otevřené toto
doznání mladočeského poslance, který patřil vědy
k nejumíračnějším a nejpilnějším a který aspoň dobré
drobné práce se účastnil, jakož i jeho boj proti frásím,
které se národu ve všech možných toninách hlásají,
a které právě lid odvrátili od plodné a cenné práce,
považujeme jako příznak obratu k lepšímu. Ano, orga
nisujme se hospodářsky dle hesla svůj k svému, opá
sejme se zbraní duševní, ale nikoli v ky válečné
proti hordám nepřátelským — to je upřímně řečeno
také jen pozlátko na přilbu — ale organisujmese dle
hesle Palackého, Riegra i Zátky, tak aby každý Čech
duševní zdatností a Ealtaroí převahou pracoval dvoj
i trojnásobně jako Němec, tak aby vyššími a lepšími
výkony vyrovnal, čeho se nám na počet Němců nedo
stává. Plodná práce bude možná ovšem jen pak, od
straní li národ ze spolků s zastupitelstev — mnoho
mlurné, ale máloplodné — frásisty. :

Žádný prach v školních třídách a
písármách více. Když se školní třídy, nemoc
nice, úřadovny a dvorany impregnují w natřenou te
katinou „Dustless“, jest v prostorách těchto vzdoch
vědy čisty a příjemný, jmenovitě pro osoby, které
následkem svého povolání většinu dne atráviti musí
v uzavřených prostorách. Tým se odstraňuje největší
nepřítel stavu učitelského a úřední-kého. Co jest to
Dustless? | Jest to zvláštně připravený olej na pod
Jahu, jehož se používá ke konservování podlahy mí
sto dosud užívané fermeže a lněného oleje. Je to
americký vynález, který teprvo nedávno v Evropě a
u nás v Čechách zaveden byl a který již léměř všech
ny drahy natírání podlahy olejem vytlač.l. Posavadní
postříkání podlahy vodou anebo naszpání mokrých
pilin rovněž zcela odpadá, poněvadž ufně se čistí jen
řádným zametením tvrdou piasavou mellou. Vyskytu
jící se emetí následkem připravy při metení se balí
anižby prach stoupal do vzduchu a čím se přirozené
zabraňuje téš znečisťování veduchu všemi možnými
zárodky nemocí, které se na podlase pří vyplivnutí
nemosných lidí usazují a jež jinak při metení do
vaduchu přicházejí a se vdechují. Největší autority
lékařské dokázaly, že nejvíce nakažlivých nemocí po
vstalo vdechováním prachu ve světnicích, coš při im
pregnování podlahy „Daatlessem“ téměř nemožným ee
činí. — Impregnování Dnstlessem není dražším, neš-li
natření podlahy jiným olejem. Odporačuje se proto
obecenstvu, aby ačinilo s přípravkou Dustlessovou
zkoušku a k plné své spokojenosti přesvědčilo se se
mo ovýsledku. Zastapování „Dustlesa oil K paint Co
G. Hartmann Co převzal v Hradci Králové pan
speditór H. Richter (na Pražekém Předměstí), který
Dustleasem impregnoval své kanceláře. Restaurační
místnosti zdejšího Grandhotelu byly tyto dny Dust
lessem rovněž natřeny.

Župní hasičská jednota Albrechti
eká konsti budo v neděli dne 16. července veřejné
cvičení ve Vrchovinách. Dopoledne je vítání přibylých
sborů a hodnostářů, pak se konají sl. bohoslužby, 0
2. hodině odpolední je cvičení, po němž bude kon
cert v zahradě p, Jana Hyleny. Večer je taneční vé
neček vsále pana Trunečka,

Za psích dmů. Božinku, jak jsem kdysi
jako pan kluk toužíval po africkém vedru a italském
Jaznrovém nebi, skrz které prý viděti Pámbičkoví přímo
do oken. Dnes to lazurové nebe máme jiš skoro a Čer
vencovou teplotu také. V Praze jiš pro borko dávají

ve školách prázdno, jen u nás ge musí učitelé apáni
profavaoří ještě mořit. Páni studenti mají po konerenci a mohou si jič zdřímnout. Máme tedy nej
krásnější psí dny. Učinky žhavých paprsků slunečních
cítit nejen v redakční skříni, nýbrá i v Boží přírodě.

Bedak j i lésalezii
do ohladujchloskí ©vla ©Byniís potmášíles se
ti redaktořipotf sami a jí si ©tompokalném

vedrudopisy alokálky semi. besděčněpřipadají
mi slova VáslavaKosmáka, jenž dí,. še novisářetví
jest s nejtěšších a nejtrapnájších . Mezitím, 00
drazí zalézají do leeů, aby memusili myslit, musí no
vinář ne sluníčka s0 jt, mořit, obíhat novinky a
látky k žertovné Iokálce pob k pikantnímu feuilletonu,
sio byměli čtenáři celou neděli pokažena. Teď hlavo, dej
to sem, vem, kde vemí Vyjdína ulici, na rozcestí, do
polía lesů, sbírej od mládencůi panen,zvídejod
statců, bab, čenkýřek a pocestných, abys jen neměl
číslo prázdné, sic ti v pátek čtenář mrzutě číslo od
hodlí a fekne, není tam mic, ale pranic. Novináři
vede se často, jako tomu doktorovi, když del ohledat
mrtvolu. Kdyá se ptal, nač mrtvý zemfel a Káča to
ehtěle říci, pravil ji hospodář: „Káčo, kuš! Kdyů je
doktor, ať hádá“ Taki redaktor má všecko vědět, i
když mu to nikdo neřekne a nenapíše. Od čeho pak
by byl redaktorem! Pořádný novinář snese ostatně
všecko: strašné poslanacké řeči, sábodloubé články
„Vojdělních listů“, téš úpal s úžeh sluneční, ba i žár
« nejohnivějších modrých nebo hnědých oček. Ostatně
není u nás tak zle. Z posorování francouzakých učenců
vychází na jevo, še nynější naše vedra, třeba i na
výsluní, jsou učiněmým chládkem oproti tomu, 00
snášeti jest lidem tam v té horké , kde ty šify
pouště přes písek plavají. Tak ne př. francouzské
vojsko v Alžíru jest často nnoeno konati pochody při

50%Celsia a.areběí Topekové vSahaře prý so omašídokonce při 67*. Pš vejce nemusí vařit a smefit
ani ve vodě, ty se upraží v píska, rozpáleném sla
nočním žárem. U nás v Hradci uhasíme žížeň dosti

enadno. Chladivá smrlina lákádány do cakerny kFialům e šíznivé korálové rety svlaší vždy příjemně

šumivá limonáda, malinovka neb sodovka p vanedové Žízniví páni mají na vybranou plzeňské u
Macáku neb Bařtipána, hradecké u Mošků,
Hvězdy neb u Holásků, syny Marsovy a Makkabejské
vítá Grandhotel, mládence obcbodní, poštovní i okresní
Mercur, s komu je příliš horko, zaleze si ke Ka
dečkům přímok pramenu ve výčepu nebo do sálu a
večer v chládku pod veranda, kde se to vesele bouchá
do kuželek u samilovaně kouká do národních sklenic
a plzeňským i bradeckým. Obě piva jsou ovšem ryze
národní, a proto se k nim každý český kanonýr hlásí,
neboť jeho zamilovaná barva jest: červená a bílá. A
pan Kadečka ty „národní“ umí odměřitíochladit, kdyby

bylo třeba tropické vedro. VšakXII. brigáda ap,brygadýr snese všecko. A koho štípají peníze m o
země Moskytů v důstojnickém parku a kdo horuje
pro Kabánce a Filipnice, může se přes Labe, žampy
a oceány ne Pražské Předměstí doplovati ve vlastním
potu a taku k p. Vydroví do Ameriky a to přímo do
Chicaga. Až dosud jsem pochyboval, že, kdyš přistál

Kolumbus v Americe, víteli Jej tam čeští mosikantislovy: A na sdar Kolumbe! Vítámtě! Servasl“ —
Teď tomu věřím do slova. Přesvěděil jsem se totiž na

vlastní oči, še maši krajané přivedli to v Americejihodně daleko. Vádyť v Chicago máme již vévodu
české země, pane Kandrdáska, V jehozemito
vypádá veselo. Vždyťtam čepují smíchovské jako
křen a neši mládenci se sa panem Kandrdáskem táhnou
proudy, neboť tak fortelně jim neumí nevěsty namlou
vat nikdo — s ovšem do kuželek bouchat také ne.
Daleko vyšší, ovšem umělou teplotu aneze člověk
v parní lázní. Maséři, kteří v parních lázních ma
ofrojí neše revmatické pokolení, rydrší tam po 10
hodin při 70, 80 aš 90% Celsis pří lopotné práci
Žádný jiný šivočich nesnese tak snačnon směnu te
ploty, jsko člověk. V Sibiři vydrží 45 až 560C. mrasu,
v Severní Americe a v Grónska dokonce až 71*. Člo
věk snese 709 zimy a až 120%Celsia v parních 'ázních.
Panojící horka u nás jsou proto posud pravou ma
ličkostí. Pročeš jen trpělivost. Náš národ se ostatně
v těch vedrech výtečně baví, ba on v tom saharském
horku všady křepčí, tančí a zpívá. V Bělohradě, vo
Velichuvkách, v Bohdanší tam posorovatiteď zvláštní
zjevy přírodní. Z bělochů se totiž stávají Černošia
to všecko jenom proto, aby se zbyli hostce a rerma
tismu a mohli tančit o av. Annenské elarnosti. Náš
pán Pano-to, známý arrmažér čtverylek, bálů a
plesů pro pány i dámy od felbébla nahoru i dolů,
ten si hraje v Bělohradé teď na devět černochů a stu
dýruje včil kandidátní řeč, Studíruje zvlášť naši vodní
a asanační otázka. Aby mluvil čiperněji, nestojí sice
jako Domosthenes na břehu mořském a nekáše tam
vlnám s obláskem pod jazykem, ale volá jen: Pane
to! Pane-to! Pano-to! Pane-to — to je dobry, mas
sakrýroje půllitry a deklamuje pak u Vlachů:

Žlzníme, vyschl pramen nád,
ožírá údnám po údu,

vypráhlý jasyk blabolí
a slíť nemůže osuda!

Matiční slavmosť na Střelnice! konale
ae v neděli odpoledne za nejkráanější pohody. Pře

Iněna sice nebyla, nicméně byla návštěva z Králové
radce, s Prašského Předměstí, so Stěžer i ©ostat

ních okolních míst hojné. Koncert kapely Dirifovy
plně uepokojoval. Sborové zpěvy, solové výstupy, před
nášky, loutkové divadlo, koulení o ceny, vykonymed
vědovy atd. se líbily. Mladé dámy ohsterávaly pilně

prodej kytic, pošty, leků a jídel. Čilese také tanilo a kdo chtěl, mohl se pobaviti do sytosti. Čistý
výnos bude slušný,

Veřejná ukouška v ústavě hlncho
měmých kons!a se ve čtvrtek za přítomnosti vya.
dp. generálníhovikáře a kapitniního děkana Th. dra.

Frýdka, o č poslachačů,jmenovitěspanilomyel
pých dam, ičů a sourozenců chovanců Radolfina.Hluchoněmí žáci odpovídali na otásky dp. Sekery a
ctihodných sester hbitě, ovšem — pokud jim móně
vyvinatá mlavidla dovolovala. Mnosí odpovídali úplně

arozamitelně, jiní tak, že W zorností jim kašdýposlachač porosamětimohl. V bibli starého i nového
zákona, v katechismu, ve jmenování svátků apatronů
v semích českých jevili velica potěšitelnou. znalost a
všichni se k odpovědi na dané otásky hlásili. Že ctě
nému dobře rosamějí a že amí číst, dokázalyvšichni.
Velmi dobře se vysnají v českých dějinách a v počí
sání a krásném psaní přímo překvapovali. Za každou



=
vala, které platila c- všem učícím nilám, bylPohos vděání. Jame p že též čiroké obo

censtvo bude štědře porovati náš lidemilzý die
cásní ústav, který sta hincboněmýchnešťastníků vadě
lal nejem ve všech vědomostech školních, ale umož
ňuje jim téš, aby se slušně a poctivě ušiviti aMid
nými členy lidské společnosti státi se mohli. Kdyby

se sešlo více dobročinnýchprostředků, mohlo by ovšemtím více nebohých dítek do ústavu pro hlucboněmé
přijato a tam vaděléno býti.

Zvěsti z východních Čech.
Z Kutné Hory. Jeho Excellencepanc.k.

místodržitel hrabě Coudenhove zavítal dne (. Července
severozápadní drahou na své inspekční cestě ráno O
půl desáté do Kutné Hory, a byl v nadraží dacho
venatvem, c. k. úředníky všech odborů, p. parkmi
strem Macháčkem, městskou radou, okresním výborem
se starostou + čele, pányprofessory, učitely, panem
horním hejtmanem vítán a posdraven. Pan vikář ví
tal náměstka našeho císaře a krále jménem dacho
vemstva vikariátu kutnoborského, ubespečuje bo o lo
jálním smýšlení a nejhlubší oddanosti k Jeho Voli
čenstvu, milovanému císaři s králi, pan arcíděkan bo
vítal co milého bosta v atarobylém královském hor
městě K. H., p. parkmistr ho vítal jako bleva města
erdečnými alovy, tak i všickní ostatní pp. přednosto
vé úřední, panem c. k. okr. hejtmanem Jeho Excel
lenci představení, jímá všem za uvítění srdečně po
dáním roky děkoval. Od nádraží až k hejtmanství
byl špalír žáků a šákyň všech škol, pozdravajících
Jeho Excellenci provoláváním „Sláva“. Na náměstí
ho vítali veteráni a spolky kutnohorské. Město bylo

rapory obou barev ozdobeno. Jeho Excellence pro
hlídal památnosti města, kostely, školy, sávody prů
apyalové atd. V klášteře byl p. místodršitel ke všem
velice vlídný. U vchodu jej uvítaly 8 družičky a po
daly mu pěkné kytice se stabami. Dceraška panadr.
Brany, kuratora ústavu, přednesla velmi č uví
tací řeč. Choranky a dívky škol měšťanských tvořily
špalír. Ctih. jeptišky uvítaly J. Excellenci vchodbě
a zavedli ho do přijímacího pokoje,kdež paní před
stavená všecky představila. Panmistodržitel se zají
mal, co která vyučaje. Divil se jak hraběnky sTraatt
mansdorffů přišly do kláštera, V refektáří prohlédl oi
„císařský mandát“. V obou ročpicích zapěly kandi
dátky slavnostní uvítací hymna, načež si problédi p.
místodržitel bibliotheky třídy školy měšťanské, kabi
nety a ruční práce chovanek, jakož i kapli a pak ei
prohlédl staveniště, kde bude postavena větší kaple
od pana prof. arobitekta Moravce. — Hlavním cílem
cssty pana místodršitele na Kutnoborsko byla pro
hlídka řečiště Doubravky, o jejíš regulaci se jiš více
let merně pracuje a která svým rozrodněním kačdo
ročně mnoho škod udělá, Za ton příčinou přijel Jeho
Excellence pan c. k. místodržitel dne 6. července od
poledne ve 3 hod. do obce Habrkovice, přifeřené to
obce Zábořské. Zde byl přivítán pány starosty s zá
etapci obcí: zábořské, habrkovické, kobylnické, lišické
a bernardovské, pány učitely se školní mládeží, ha
aiči a obecenstvem Důstp. děkan zábořský V. Vaněk

přivítal Jeho Excellenci asi těmito slovy: „Včerajenměl ta čest přivítati Vaší Exoellenci v Řatné Hoře
jsko vikář jménem duchovenstva vikariátního, adnea
mám to potěšení vítati Vás co farář v mé kolátaře
o nejsrdečněji a prosím Vaší Excelienci, aby jste rá
čili Svým mocným vlivem působití, by regulace řeky
Doubravky, která nám rozvodněním kašdoročně mno
ho škod nadělá, jmenovité v Záboři,kde ústí do Labe
a ním zastavena bnána jest zpátky a zeplaví v pravo
vlevo daleko šíroko pozemky, — brsy byla provedena.
Bačte přijmou V. Excel, náš nejhlaběí hold v ubes

ení naší oddaností k nejjaenějšímu trůnu. Jeho
cellence vlídně poděkovar, slíbil, že rád, co maš

ného bude, učiní. — Na to uvítán a osloven byl pá
ny starosty habrkovickým, zábořekým, kobylnickým,
představení mu byli páni učitelové, velitel hasičů a
rnosí jiní. Za střelby bmoždířů a voláním: „Sláva“
weden byl p. c. k. místodržitel prapory ozdobenými
Habrkovici k řece Donbravce. pao děkan se mu tu
co nejsdrořileji poroučel; pan c. k. místodršitel ma
za uvítání vlídně děkoval, a řekl: líto mi, še jste
včera nemoh! přijetna banket. Po prohlídce řečiště
odebral se Jeho Excell. do Rohožce, kde ho c. k. p.
okr hejtman čáslavský očekával, aby ho doprovodil
do Čáslavi, a výše k Ronova,k Žlebům k prozkou
mání řečniště Doubravky. Prostinké, venkovské uví
tání v Habrkovicích. bylo Jeho Excellenci milé a pří
jemně ho překvapilo.

Z Chrasti. Oslava xbjetého působenísvého

gořádé sbor dobrovolných hasičů v Chrasti v neděli16. července 1899. Pořad: 1. Do 10 hod. ranní
vítání br. sborů a ct. bostí na náměstí. 2. O 10. ho
dině slavné slnžby Boží. 3. O 11. hod. dopol. na ná
městí před městskou radnicí: Slavnostní řeč br. Vác.
Ješka, jednatele župní hasičské jednoty chradimaké.
4. O 12. hod. polední společný oběd v hostinci pana
Jindř.cha Pardabského. 5. O 2. hod. odpol. seřadění
br. sborů na náměstí před radnicí a odtud pochodové
cvičení do městských lází ka koncertu kapely chrou
etovické, řízené osobně kapelníkem p.Fr. Navrátilem.
Vstupné do koncertu: osoba 20 kr. Členové ve stejno
kroji mají vatap volný. Za nepříznivého počasíodloží
se oslava tato na neurčito.

Od Zamberka. Kyšperkdáváponaučeníokol
mímvesnicím, jek se volby konat nemají. Jakožto třetí a
tudíá úplně nestranný pozorovatel voleb místníchmohu

sdělit, jakým spůsobem se tady získává půdapoj nohama a — důvěra voličstva| Kdo tak četl „Posla z
Podhoří“, ten si asi myslil, ne, v tom Kyšperku to
musí být samý klerikál od generála až po kmána!
Takový terrorismas na volby provogoval tamější vdp.
vikář a jeho noheleda P. Radouš!! Tisíc pum a gra
nátů do tobo — br... černéměsto... klatbon
klerikalismu atížené městečko — už nejsi mezi šivý

mill! Aby we do rady otcůrádata dostal vp. vikářničeho se prýneštítil a místo p. V. volil Schappla|
Městský děkan volírá se.i v čistě mladočeských mě
stech do obecního sastupiteletva a nemá tedy potřeby,
agitovati. Vdp. Tejkl požívá důvěry i bez agitací.

Tak09je vlastněna- volbách? Rosvážnější
občané,snadpohon ee kr dojistevšaknekleri
kůlové, nechtěli vydati město zcela ponechat výstředním
radikálům. Pakli chtáší zvítěniti, nemmělitříštit hlasů:
dle kandidátní listíny umírněných volili vdp. vikář i
dp. Radomš, ale na její sestavení neměli ani toho nej
monšíbo vlivu. Nechť přijmou však otrannící „váše
ného“ občana na vědomost, že běbounní téhož občana

prů jak a Schleppla, tak u Saxla a tam debrali o, u kašdéhu šo měli jinou kandidátní listinu «

antisemitské/? K obrásku voleb nechť slonží i to, še
Jnomocenství sháněli celém kraji a opovášíli se

i mstou vyhrožovat paní,jež je příbuzná P. Radouše!
Je tohle svobodomyslné, znásilňovat vyhrůškami vůli
a přesvědčeníjiného? Toble všecko měl dát do „Posla
s Podb.“k vůli zajímavosti ten pán, co se tolik bojí
okresního úkolního inspektora, ten pán, který má
mnoho co děkovat právě vdp. vikáři, tá poctivé duší,
pro každého tak laskavé a úslažné; ten pán nemá
pstrně tolik mužnosti a vděčnosti, aby neostouzel,
aby aspoň nelhal na toho, jenš ho po delší doba i —
živíl!! Bratře Sokole, máteli kus cti v těle, všímněto
si tohoto dopisu a — styďte sel

Z Nového Bydšova. Slavnostdracetipěti
letého trrání „Řemeslnické besedy“ v Novém Bydžově
uspuřádáne bude ve dnech 15. a 18. července. Pro

v sále na „Kopečku“ za laskavého spoluúčinkování
spěv.upolxu„Lubor Ludiše“ a místních pp. divadelních

Po prosloca e živém obrazu, jejž sestavíčlen spolku akad. malíř p. Nejedlý, následovati bude

7. hodině. V neděli dne 16. července: V 6 hodin ráno
Badiček“. Vítání přibylýchhostí a spolků. V 10 hod.

dopol. slavnostní průvod na „Kopeček“, kdež:

1. Uvítání hostí a spolků starostou besedy. 2. Sbor„Již vebůra národel“ od Boh. Jeremiáše. 3. Slavnostní
žat proaloví člen spolku pan K. H. OMládal. 4. Spo
lečný oběd. — Příbor1 sl. O 38.hodině odpoledne
zahradní koncert úplné kapely „Sokola“ novobydžov

Kobišty ml. na „Kopečku“. Předprodej lístků k elav.
4 obstará pan Rudolf Stěnička,knih

kupec. Přihlášky ku slavnosti přijímánejdéle do 10.
července starosta „ŘemeslnickéPesedy“ p. Fr. Rómer.

Z Výprachtice. Sr. missie konána byla od
17. do 37. června dp. OO. Redemptoristy v naší farní
obci a překrásným výsledkem: Poenitentů bylo 1.755;
al. obecní zastupitelstvo, celý sbor učitelský a téměř
veškoří osadníci přijali tělo Páně. Dojemné slavnosti
byly: odprošení nejev. Svátosti, svěcení kříšové cesty
kteronř krásně provedl dp. Eduard Neumann, farář
v Rohozné, svěcení nástěnného kříže a sochy Bolestné
Matky Boží. Koranou slavnosti bylo svěcení miasio

úřského kříže a loučení, otci redemptoristy: P. Ber.
kou, saperiorem, Em. Kovářem a Karlem Souken

níkem od osv.Kajetána z Prahy. Naše chudá osada
vyniká zbošností, dobrým mravem, přičinlivostí j šetr
postí. Důkas o tom podává též utěšený rozkvět spo
řitelního a záložního spolku ve Výprachticích od 1.
ledna 1897. (Chudé, poctivé obyvatelstvo mohouc se
opírati o vzorně řízený ústav peněžní, se zdarem pro
vozuje drobný obchod a maloživnosti a emancipuje
seod kapitálu je vykořistajícího. Výkaz jmění našeho
upořitelního a záložního spolku dne 31. prosince 1898
byl tento: Aktiva: 1. Stav pokladní koncem r. 1898
2066 zl. 87 kr. 2. Hodnota bilanční předmětůzaříz
76 zl. 48 kr. 8. Pošadavky na zápůjčkách 25.001 zl.
08 kr. 4. Vklady v běžném úctě u Ústředního Jednoty
1935 sl. 66 kr. 5. Požadavky úroků do 31. prosince
1808, 295 zl. 88 kr, 6. Požadavky úroků v běšném
účtě u Ústř, jednoty 81 zl. 90 kr. úhrnem 30.856 zl.
32 kr. Passiva: 1. Stav reservního fondu 288 zl.
90 kr. 2. Stav podílů 1010 zl. — kr. 8. Stav vkladů
apořitelních 28.878 al. 11 kr. 4. přeplacené úroky pro

1690 22 kr. 5. Narybrané úroky ze závodních podílů82 zl. 20 kr. 6. Čistý výpos rok 1898 161 zl. 89 kr.
úhrnem 30.856zl. 82 kr. Stav spořitelní od 1.
ledna 1899 aš do konce června 1890. Příjem 1. Vol
ných vkladů 11.782 zl. 07 kr. 2. Podíly závod. 36 zl.
3. Splacené sápůjčky 2269 sl, 08 kr. 4. Úrok 526 zl.
31 kr. 6. Vybr. vklad u Ústřed. Jednoty 2900 zl. 6.
Různé 11 el. 74 kr. úhrnem 17.514 sl. 20 kr. Vy
dání 1. Vybr. volné vklady 2006 zl. 04 kr. 2. Vybr.
podíly závodní a úroky 6 zl. 20 kr. 8. Zápůjčky
9088 sl. — kr. 4. Úroky ze vkladů, 7 sl. 67 kr. 6.
Uloženy přebytek u Ústř. jednoty 7900 zl. — kr. 6.
Různé 80 sl. 93 kr. úhrnem 20.007 zl. 24 kr. hoto
vost ze dne 51. prosince 2008 sl. 87 kr. Celkem při

83 pokladní hotovost. Obrat peněz v roku 1897,
84,712 ul. 30 kr. r. 1998. 52.687 zl. 63 kr. celkem
87.390 ul. 99 kr. Předsedou našeho ntěšeně zkvétají
cího peněžního ústavu jest dp. farář Josef Neškudla.
Pilný tento pracovník i na vinnici Páně i poli národo
hospodářském přispěl mnoho k tomu, že náš chndý
český lid vysul se s područí laněkrounských a jiných
kapitalistů. Udržení českých Výprachtic, Keborkn,
Nepomuku, Herbartic, Dol. a Hor. Heřmanic a Rydé
řovic v souvisí s českými osadami na Šilperecku a
Zábřežekuna Moravě,jest důležitou povinností českých
vlastenců, kteří musí všemošně se snažiti, aby český
živel bránili a udrželi vůči atále postnpujícímu po
němčování.

Z Proseče. Čteme li reklamní líčení někte

zo ete krásných a zdravých míst naší milévlasti, diviti se musíme, proč u nás nikdo nechopil
se péra, aby upozornil na velmi zdravou polohu a
krásu krajiny naší. Jet náš koutek tak roztomilý,
krásami bohatý, v poloze tak zdravé, že zasluhuje
vším právem, aby o něm zvědělo širší obecenstvo.
Proto i několik řádků od nás. Městýs Proseč, ležící
v jihovýchodních Čechách, mezi městy Vys. Mýtem,
Litomyčlí a Poličkou, jest uprostřed roz-áblých lesů,
většinou jehličnatých. Do lesů těch jest takřka jen
několik minat. V lesích těch jsou překrásná 3 údolí,
v nichž převládá útvar pískovcový a tvoří přímo
skvostné partie.Obzvláště v jednom z těch údolí jsou

fskovcové partie tak těsně nako ny a tak krásny,navštěrovatelé vidí Adrebašské skály v menším

rosměra. Tyto pertie a i celá krajina vábí v letní
době ku návětěvě = okolních měst, ale nikoli tou mě
rou, jek by sasluhovaly,W posledních letech stala se
naše krajina letním sídlem některých rodin, Zajistě
že nižádná z těch rodin a nikdo, kdo krajinu naší
by poznal,nezatouší po jiné a hledati bude letního
útulku opět jen u nás. Nášměstýz je sice poněkud
od dráhy, avšak jsme přesvědčení, že mnoho jest těch,
kteří právě hledají krajina tichou, krajinu ničím ne
rušenou. Drabotní poměry u něe json tak příznivy,
že letní pobyt stal by se možným i nezámožným.
Zaslubujeť tedy naše krajina většího povšímnuotí a
hojnější návštěvy, načež v této letní amisoně poprvé
upozorňujeme. Veškeré dotazy týkající se návštěvy

jednotlivců, hromadných výletů neb letníhopobytu
zodpoví ochotně „okrašlovací epolek v Proseči“.

Z Hronova. V městě našem konal v neděli
dne 2. července ustavující valnou hromadu „vzdělá
vací a podpůrný spolek ktesť. sociálních čen a dívek
pro Hronov n. M. a okolí“ a přihlásilo se hned při
první schůzi přes 100 členek, ač v okolí bylyroslič.
né puuty a slavnosti, což je znamením, že naše ženy
a dívky křesťanské potřebu jeho a užitek usnávají ©

če se vpnenaší, eby jemu hojně nových členek apříznivců získaly. Naším křesťanským sociálkám, kte
ré neohroženě staví se po bok mužům do boje proti
nepřátelům naší sv. víry a drahé vlasti, vzrůstu a
zdara jejich spolků voléme: „Zdař Bůhi“

Z Čerailova. Na Svatběsl. AnnyProklovy
č. 66 £ Černilova a statkáře p. Václava Valáške z
Nahořan vybráno bylo panem řídícím učitelem Pon
cem 10 zl. 15 kr. na Ústřední Matici školskou.

Valnáhromada hospodářského spol
ku Opočemského konati se bude v nedělidne
23. července o 2. hod odp. v Trnavě v hostinci pans
Zárybnického. Pan řiditel Heinz z Opočna promluví
o „úkolu bospodářsko -čtenářekých besed na venkově“
a o „sklizni plodin“. Následovati budou volné návr

hy. Hojné účastenství jest žádoncí.
Z Obceního zastupitelstva krále

véhradeckého. Provedeníbelonovéstoky na ná
břeží Eliščině a přeložení atoky v ulici Rautenkrau
cově a Jiříkově třídě a prodloužení stoky v Červené
ho třídě zadáno firmě p. Špatensky ve Svihově u
Klatov. — Pareslace pozemků od pana Falty v bloka
koupených schválena. — Komitétu pro zregulování
za ueplavnění Labe poskytnat příspěvek 100 zl. —
O žádostech p. Jos. Jetmara za udělení koncese
hostinské a p. Ant. Šejnohy za udělení živnosti kavá
renské ueneseno odporočnjící vyjádření c. k. okresnímu
hejtmanství. — V blokuŤ prodány pozemky stavební
p. Manychovi parcely 1. 2. 8. za % zl. 60 kr. a par
caly 4. za 5 zi. — Panu Němečkovi z Kuklen se pře
nechají pozemky na písečníko ve výměře 7.784 čtver.
sáhů po 1 zl. 26 kr., pakli od šivn. úřadu dostane

povolení ku stavbě a použije-li jich kn stavbě průmyslového závodu. Jinak ei vyhradila obec ne pozemky
tyto právo předkupní, -— Organisační statut, vyšší
obchodní školy a vyšší remunerace schváleny.

Výlet na bojiště. Jednotakatol. tovaryšů
v Hradci Králové chystá dne 23. července výlet us
bojiště sádovské povozy. Dopoledne problídka bojiště,
kdež znalec podá příslušný výklad. V poledne ne bude
obědvati v Dohaličkách, kdež odpoledne bude zahradní
zábava, Návrat u večer opět povozy. Vyjede se ráno
po měi o půl 9. hodině. Poplatek za sedadlo na voze
30 kr., oběd as 35 kr., vstapné do zahradní zábavy
10 kr. Kdo se chce účastmti zajímavého výlet, nechť
ukoapí ai lístek k jízdě nejdéle 3 dny před vycház“
kon u domovníka „Adalbertina«. Počet povozů ob
jedná se jen dle včasných přiblášek, na pozdější při
hlášky nelze bráti zřetel. Za nepříznivého počasí od
loží se výlet na den 30. července. Kdyby 8 vycházky
vůbev sešlo, vrátí se složené peníze zpět.

BESÍDKA.
Muzikantem!

(Vdp. L. Mazačovi, proboštu v Poděbradech k 50. roč
nici kněžaké.)

Napsal J. Čáslavský.

Der Mann ist zu beklagen,
dem die Natur fůr's Leben
den Flugdrang ein:s Adlers
und Spatzenflůgel gegeben.

OJpustte, že dnes z:čínám výslovně proti
jazykovým nařízením. Sentence ta líbí se mi Co
tiž tak, že ji nechci překladem kaziti. Znamená
asi toto: Koho bohové nenáviděli, dali mu křídla
k vzletu, ale scvralý měšec,

Můj životní ideál byl státi se muzikantem,
Jakmile jsem začal nositi kalhoty, juž se ve mně
ta jiskra vzňala mocným plamenem a boří až do
dnes, Nedovedly ji udusiti překážky i největší.

První nástroj, na kterém jsem začal, byla
trkečka. Maminka šla do Humpolce na jarmark a
koupila miji za 2 kr. Byla červeně a ž utě po
malována, měla dřevěné ouško a dole se šířila.
Přivázal jsem si k ní šňůru a vyluzoval jsemzní
tony tak silně a neunavně, že za čtvrt hodiny
oněměla a nátěr z jejího zevnějšku přenesl se mi
na pysky a na tváře, Bylo po muzice. — Od té
doby mi nepřišel žádný kloudný inštrument pod
ruku. Nesměl jsem se ani zmíniti, Pískal jsem
tedy na hubu.

Jedna hora vysoká je
a druhá je nízká,
kdo nemá své inštrmenty
na hubu si píská.

A pískal jsern výtečné, Dechem ven, dechem
do vnitř. Na prsty dva, na tři, na čtyři, na ehnutý



ukazováček, ne spjatý palec s ukazováčkem, skrze
zuby, trilkováním, jinou a jinou bravurou, Uměl
jsem napodobiti všecky ptáky a znal jsemvšecky
písničky lépe než starý Pudil. Jakmile z jara se
hnala míza do bříz a jeřábů, robil jsem píštaly,
frkačky a dudy z nich. Kde jaký jeřáb byl, ibned
nejlepší větve byly mé, Rozméřil jsem vzdálenost,
naříznul jsem dírky a již jsem otloukal na koleně
na štítku od čepice;

»Otloukej se, koza—pysku,
dám ti medu plnou mísku,
nebudeš-li se otloukati,
budu na tě žalovati.

Šestým rokem začínaje musil jsem pást krávy
a na pastvě ničeho jsem jiného nedělal net pě.
stoval muziku. Za odměnu, že jsem dobřepásal,
přinesla mi maminka na av, Trojici z Křemešníku
u Pelhřímova harmoniku. Dala za ní čtyrák. Ra
dostí byl bych jí ruce ulíbal. Tu noc jsem ani
nespal a ráno jsem jistě hnal na pastvu ze všech
pasáků nejdříve. [ na krajíc do kapsy jsem zapo
mněl, jen když jsem měl harmoniku. Ale radost
netrvala dlouho. Když jsem hnal z pastvy, byla
harmonika rozladěna a hlucha skoro na všecky
čtyři tony, jež vůbec měla. Bylo po virtuositě,
Můj podnikavý duch však neustál, Nejen že sám
jsem dychtil býti umělcem, nýbrž zřídil jsem si
brzy celou kapelu. Kudla pracovale na pastvě

„ stále. Vyřezal jsem klarinety, pistony, Aauty,rohy,
Pozauny, housle a basy, sehnal jsem regiment
kluků a cvičil jsem je v muzice. Každý si nastr
čil inštrument do huby a hvízdal a kručel a zpl
val, neb sekundoval o já dával takt. Když už jsem
myslil, že mám kapelu k vystoupení nacvičenou,
pozval jsem ji k nám k produkci. Produkce ta
asi musila býti úchvatná. Přišla maminka, vyhnala
nás všechny a já dostal jako kapelník honorář na
zadnici. Nevím, jak by to bývalo asi milo členům
mého orchestru, kdybych se byl s nimi spraved
livě rozdělil. Proto jsem příjem raději si ponechal
celý sám a členům jsem ani ničeho neřekl,

Když už jsem byl větší, uhlídal jsem náho
dou „u Janů« za pecí housle, «Učit se na hou
slel“ stalo se mi fixní ideou a tak dlouho jsem
tatínka prosil, až mi je koupil. Dal za ně zlatku.

Ta radost! Housle — božský nástroj! To
jsem si mezi kluky vykračoval, když jsem měl
housle. Chodil jsem na hodinu k ušňupanému šu
mařovi a šlo to výtežně, Za pět měsíců jsem uměl
Škrtat — ovšem jen v první poloze. Tatínek za
Platil pytlem bramborů a řekl, že už umím, abych
se učil sám, že škoda peněz. Učil jsem se tedy
jako poslušný synek sám a brzy jsem doredl im
provisovati každou písničku, jakou kdo mi za
zpíval,

Tenkráte jsme stavěli doma chalupu. Byli
tam zedníci a přidávači a všichni mladí a veselí,
Zvláště Pepík Viterů rád si zazpíval.

»Jdi pro housle a hrej nám«, žebral na mně
stále, Šel jsem tedy a již to šlo, Pepík předzpě
voval a já hrál:

»Uvázal koníčky u suché jedličky,
nedávej, má milí, falešné hubičkyl«

Hůře bylo, když se mi potrhaly struny. Ta
tínek nechtěl dáti na jiné a já neměl. Ještě štěstí,
de maminka prodala nějaké to vejce a dala mi
ten groš. Ta přece rozuměla uměleckým mým
choutkám.

e *
*

Léta uplynula a já šel na studie. Houslím
byl konec. Musil jsem hry nechati, neboť protlou
kal jsem se studiemi takovou bídou, že jsem vů
bec po šesté latinské měl přestati studovat, Přijali
mne však na přímluvu p. far. Císaře do Hradce
do Borromaea za 30 zl. ročněa já byl zachráněn,
Tam bylo muzikantů a houslí na zbyt. Protože
moje zlatkové Kremonky doma mi Vzali za své,
vypůjčoval jsem si housle od kollegů a hrál a
hrál, Zkusil jsem smíchu, vtipů, nadávek, ale já
nedbal, Hrál jsem a cvičil se sám. Šlo to pracně,
pomalu, ale šlo to přec,

Konečné po dlouhých dobách strastných stu
dií zanesl mne šťastný osud jen proto, že jsem
byl muzikusem, do P. Tam byl můj principál —
nyní je v Poděbradech proboštem — muzikantem
ud kosti a měl výtečné housle Stainerovy, Ouar
neriovy a Amatiho, To bylo mé štěstí. Půjčil mi
ihned Stainerovky a já v odlehlé světničce začínal
2 fundamentu. Byl jsem sice již starým učenníkem,
ale nouze naučila i Dalibora housti. Tak i woje
neohebné prsty začaly se podávati.

Za čtvři léta loučil jsem se starým šedivým
muzikeantským šéfem, Když jsem mu vraceti chtěl
výrob k genialního Tyroláka, daroval mi jej na
památku.

řekl »Josífku, nechte si je ode mne na památku,ekl...
Kanára v ruce a housle pod pažím stěhoval

jsem se na sever do J, a šťastný los daroval mi
zasi tentokráte za principála výtečného hudeb
níka a pianistu, který bohužel již dříme tichý sen
na tichém hřbitově v Kuksu. O což tu bylo psk
sonat a studií Beethovenových, Mozartových, Hai
denových, Schumannových atd. atd. Stainerovky
zpívsly nyní při pianě a zaplašovaly strastaé chvíle
a rozmnožovalyokamžiky..,.

Tedy přec muzikantem! Dalo to práce, ale
přec! A jsem tomu rád. Muzikant se nestratí. I

kdyby bylo nejhůř, žádné zle. Housličky pod páží,
klobouček na stranu a bajdy do světa — muzi
kantovi jest celý svět otevřen.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 8. července 1800. 1 hl.

přenice ul. 7:60 až R16, čito sl, 635 už 5-60, jsómana
+00 až 456, oves al. 2-95 až 3-10, proso sl. 470 aš
4 90 vikve al. 4-90 až 620, hrachu zl. 8:00 aš 950,
čočka zl. 14:00 až 1600, jéhly ul. 900 aš 900, krup
8 80 né 21-00, bramborů sl 360 až 400, máku 23 sl.,
lněného semene 7-80 sl., 100 kg. žitných otrup 5-60 sl.,
1 kg. másla čerstvého U 96 rl., 1 kg. vádia vepřového
0:80 al., 1 kg. tvarohu 0-16 zl., 1 kopa zelí 0-00 zl.,
4 kopa kapmty 000 el, 1 bl. cibule 650 xl., 1 kopa
drobné zeleniny 1-50 al., 1 bl. mrkve 1-10 al., 1 kopa
salátu 0-80 až 0-36 zl., 1 kopa okarek 7-— až 800 zl.

(Zasláno.)

Bohoslovci IY. roka zdejšího semináře pokládají
si za povinnost nejsrdečněji poděkovati se panu řidi
teli dívčí měšť. školy Jos. Kolíři za obětavé nepořá
dání našeho výletu do lázeňského místa Velichorek,
kdež nás ochotně provázel — zároveň a vysokorodým
p. baronem Skálou, — po překrásném lázeňském okolí
a své bohaté, vzorně zřízené školce ovocných stromů.
Zároveň tímto děkujeme vysoce orozeným majitelům
lázní, panu lázeňskému lékaři za průvod a vysvětlení
zařízení slatinných lázní — theoreticky i prakticky.
Obsluha byla vzorná, ochota a laskavost, s jakoa jsme
se všude potkávali, mile překvapující

Přejeme Velichovkám zdar a rozkvět, vřele od
poročujeme všem a za ochotu a laskavost voláme:
Zaplaťt Bůh!

(Zasláno.)

Pána Antonínu Drahozaloví pozlacovači
a závod pro vnitřní zařízení cnrámové v Humpolci.

Nový hlavní oltář pro farní chrám P. Košetický
ve slohu renaissančním Vámi zhotovený, oba postranní
v tom též slohu upravené a důkladně opravené, jakož
i dokonalá obnova veškerých předmětů kostelních
Vámi provedená všechny přispívatelo — všecek náklad
hražen totiž jen dobrovolnou sbírkou —
úplně nepokojil, jest to práce přesně alohová a svě
domitá, polychromie svláště všem bez rozdíl mile se
zamlouvá a líbí. I neváháme tímto veřejné Vám své
uznání projeviti, jakož i Vás nejea pro v každém
ohledu svédomitou, solidní a krásnoa práci, ale hlavně
i pro mírné ceny důstojnému dnchovenstvu co nejlépe
doporačiti v té nadéji, če ku své plné spokojenosti
Vámi obsloužení budou.

Farní a patronátní úřad v Košetioioh,
dne 8. července 1899,

Jos. Stecher, Josef Chocholka,
patronátní komisař, farář.

(Zasláno.)
Na c. k. poštovní úřad v Hronově n. M. do

chárí mnohodopisů adressovanýchna „tkalcovské
výrobní společenstvo Vzájemnosť v Hro
nově“ a jsou vráceny týmž úřadem zpět, Poněvadž
by tímto jednáním mohl podnik náš utrpěti již vza
čátku, dovolnjeme si p. t. interessenty upozorniti, že
protokolování firmy společenstva se poněkud opozdilo

Gobkož jeme museli první stanovy jako nedostatečnéocela znova přepracovati), a zdejší c. k. poštovní
úřad, ač ví, kdo apolečenstvu stojí v čele, nevydává
žádného dopiso, dokud mu nebude protokolování firmy
oznámeno.Provímetudížv zájmo dobrévěciza odpu
štěnou a zároveň oznamujeme, že veškeré informace,
objednávky atd. sproatředkuje milerád podepsaný.
Jakmile bude firma zapsána do rejstříku obchodního,
hned započname pro dobrou věc agitovati. Prosíme
jen o laskavou všeobecnou podporu, by podnik náš
zkvétal ke prospěchu našich utlačených tkalců a byl
také jedním důkazem, že uvědomění naše národní ne
ekleslo ještě tak hluboko, abychom si s pomocí Boží
za dobrou vůli ze závislosti na té třetí ruce pomoci
nemohli, Zdař Bůb!

Za tkalc. výrob. společ.:
Václ. Šitina,

kaplan
v Hronově n. Met.

(Zasláno.)

K srdcím lidumilů všech zemí!

Právě když chndé město Velké Meziříčí převzalo
na sebe v zájmu osvěty oběť nákladem 100.000 zl.
vystavěti zemekon reálka, zasáhla je těžká pohroma.
Pomalu zacelovala se rána, kterou postiženo bylo město
roku 1888, kdy zhoubné vlny povodně, jakou nejstarší
lidé nepamatovali, zničily majetek několika set rodin.

Ale hrůza tehdejší povodně převýšena byla dne 30.června t. r. opětnon povodní, která stihla nejen město
Velké Meziříčí, ale i rozsáhlé okolí. Neočekávaně v

V,Vacek,
závod

< školkářeký
v Pamět

níku
u Chlamce

jarnínabízí pro zimai a

ké i kraky, sazenice pro

dodává

vysazování | stromy ovocné

živé ploty, křoviny ozdobné,
konifery, divoké stromy

stromořadí, plíňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě.
Lerné ceny. — Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.

Cenníky zdarma.

temné noci přikvačila povodeňna město, takže oby
vatelstvro mohlo zachrániti jen a největší námahou
holé životy. Celá předměstí byla zatopena, a dravé
vlny odnesly nejen všechen pobyblivý majetek ohu
dých i zámožnějších, ale strhaly i mosty, silnice, ata
vení a zničily zásoby ve skladištích obchodníků. Ně
kterým řemesiníkům odnesly i nástroje, Po okrose
v chudých vesnicích etrhány pozemky i domy, úroda
zpustošena, seno s lak odneseno, Byl to polled hlu
boce truchlivý, jaký skytal se v městě « okolí, kdy
vzedmaté vody ve klidných druhdy údolích zase v ře
čiště ee vrátily. Obyvatelstva zmocnila se na chvíli
zoufalost. Ale v děsný ten obras hrůz povodně rychle
poslal Bůh Slitovník jasný papralek potěchy. Mocnější
než všecky hrůzy vzbouřených živlů jest láskačlo
věka k bližnímu. Silnějším než největší neštěstí jest
srdce lídí dobrých. Prvním z těchto dobrých jest mi
lovaný Panovník náš, jenž dozvěděv ae opohromě
naší, ibned v lásce své první královským darempěti
tisíc zlatých přispěl nám k nejnutnější pomoci, a jeho
následoval kníže princ Lobkovic darem tisíce zlatých,
Docházejí nás zprávy, že i v sousedních městech jiš
—ačkoliv jsme ještě prosebných rakon k veřejnosti
nevztáhli — konají se sbírky. Abychom jich pomoci
se dovolati mohli, zřízen byl pro město a okalí vý
pomocný komitét, a jsou to náčelník země J. Excel,
pan místodržitel markrabství Moravského a JJ. Bu
dotf prine Lobkovie, kteří blabosklonně převzalipro
tektorát jeho. Jen v městě odhodnuta škoda na více
200.000 zl. Místodržitel daroval hned 1000 zl. a po
skytl pomoc vojenskou. Ale ani atátní pomoc nestačí
a proto podepsaný podpůrný komitét jde ro stopách
lásky k bližnímu, kteráš dílo záchrany již pro nás
započala, a obrací se na širou veřejnost o podporu.
Město naše chudé vždy stávalo v popředípodporova
telů dobrých a lidumilných účelův a chováme pevnou
jistotu, že nyní i nám lidé dobrého srdce pomocpo
skytnou v naší tísni. Za příspěvky peněžité, kteréž
na podepsaný podporovací komitét dojdou, voláme:
Zaplať Bůh za pomoc, která nleví bídě postižených
bez rozdíla jich náboženatví a národnosti. Ve výpo
mocném komitétu zasedají pp. poslanci, místní a
okresní hodnostáři, zástupci duchovenatva vdp. děkan
Ant. Brabenec, administrator P. Václav Hlavnička,
starosta města atd, Předeedou je p. okresní hejtman
Frey, jednatelem p. JUDr. Adam Pičman, advokát,
který přijímá též dary.

(Zasláno.)

Oznámení.
Příštím školním rokem 1899 otevřen bude

v budově „Adalbertina“ studentský konvikt pro
studující zdejšího c. k. pedagogia. Celé zaopatření
ročně 160 zl. Piano a barmonium v ústavě, Chu
dým žadatelům poskytne se dle možnosti větší
sleva. « Žádosti buďtež podány prostřednictvím
farního úřadu podepsanému konsistoriu do 10.
srpna. K žádosti budiž přiložen křestní Jist, vy
svědčení školní a vysvědčení nemajetnosti.

Bisk. Konsistorium v Hradoi Králové,
6. července 1899.

adu buobaaka4baobabO
Právě vyšlo

ad
„Čas. Úvah v Hradci Králové

RaLAELSGROVY ZÁLOŽNY,
NapsalArnošt Bláha.

Stran 41. Cena 4 kr. Při větší objednávce 20 +, slevy

Výtečné dílko poskytuje širším vrstvám dů
kladné a dostatečné poučení o časových ústavech.
které mají pro národní blahobytnesmírný význam,
Spisek náš jest tou dobou jediným v české li
teratuře.

Objednávky obratem vyřizuje

Administraoce.
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pod Gletou zárukou, též na splátky

ve Svitavech.
Cestojící sepřijímají na stálý plat a na provisi.



Fr. Šanda,
(Eliška Šandová)

prvnía nejstarší výrobna

* sodové o0Ďy *

a šumivých limonád
v Hradci Králové,

(založena r. 1878.)

odporoučí své uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním alavnostem a zábavám i co nej

zdravější nápoj domácí.
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z řádné rodiny

přijme 'J. Kiesllek,
závod pozlacovačeký pro
chrámové práce a výrobu

rámců v Hradci Kr.

ABAAG63
v Hatvě četné.

Doporučuji látku tuto na
obleky a taláry v šířce

130 cm.

Metrzl. 220. Heř=
Na úplný oblek 325 cm. .ZL.7-15 mánkový

Vzorek této látky. ja
kož i bohatý výběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené
jskosti a v mírných ce

květ
čerstvý i suchý bez šťo
pek, kupuje v každém

nách se na požádání k | | mn ožství a za ceny
nablédnutí frankosašlou. nejvyšší

Prrnl český zasýl. zárod

E d. DoskočilaK. Hubáček,v Chocni.
v Hradci Králové,

rosím pral i

(( pico

AMB-První česká <
spoclelně na americká cottagoová harmonis zaří

zená továrna

Rudolf Pajkr K spol,
v HradoilKrálové,

toho druhu vwAiakousku-ihorsku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko lovnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Bklad ve Vidni IX. Har
moniegasse B.

Cena od 00 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka
pětileté. — Illustrované cenníky

A franko a zdarma.

Pedálové harmonla
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varban, pro kostel, školu, i ku cvičení.

RBPLUČO
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božíeh hrobů

. veškerých potřeb umění církevního; též zhotovuje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší
prácí, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za řádnou práci při cenách nejmír
nějších. S úctou veškerou

Antonin Sucharda.KrobProBhHDioBoBNĚ

Gognac pravý, z italského vína, tříletý, 1 litrpo 3 zl.

Cognac. 2/",Appeéto, čes, ©tie po

Slivovici starou 3 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

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
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, kdy
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.
> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva15 pro

cent.=

Koupísestara vana.
"Bližší v redakci t. 1. neb u domovníka „Adal

bertina“,

ZYtro+ tá eet
PT VoledůstojnémuČuchovonstvu

doporučaji :

K ÁVU Menado-Liberiivelkozrnou jemné a dobré
chati

B kl. balíček pražená | 21.8-00,
B kl. balíček nepražená 21.7-50

franko obal a franko každou stanici rak.-uher.
říše, všdy úplně čerstvě pražená a zaručeně

všech přísad prostá.

Zvláště pozorna činím veled. duchovenstvo, že
budu na farní úřad z každé 5 kl. zásilky
odváděti 8 proc. na zhotovení vyhořelého
chrámu Páně sy. Prokopa ve Vamberku.
Každá zásilka bude od farního úřadu potvrzena,

O velectěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARÁSEK,
V AMBERK, král. České.

běbiběěěbě

1850.. Starý závod.

-Pneumatické varhany
Antonína Mělzra vedením Synů

v Hoře HEKutné.
Dlouholetá zkušenost nabytá v zabraničních zá

vodech umožňuje nám stavěti stroje nejdokonalejší.
Ozev tonů jest precizní, žádné předznšní a okamžité
uzavření. Nejrychlejší hra a trilkování i u těžko ozý
vajících se rejstříků, "jako a pian s anglickou mecha
nikon. Hmat pružný a lehký, stejný u 1. man. i 3.
man. stroje. Poslední stavba pneumatických var
hen Domažlice, Staňkov v Čechách. Počasí neb vlh
kost kostela bez vliva na stroj. Nejnovější intonace.

Opravy a stavby všech soustav se přijímají.
O přízeň proef

Ant. Mělzra synové.
K čís, 5796.

KONKURS.
Při kathedrálním kostele sv. Ducha

uprázdní se místo choralisty (tenor) 1. září
t. r. počínaje. S místem tímto spojena
jest remunerace 240 zl. ročně s osobním
přídavkem 30 zl. Kdo o místo toto hodlá
se ucházeti, podejtež žádost svou doklady
opatřenou podepsanému úřadu purkmi
strovskému do 25. července. 1899,

Purkmistrovský úřad v Hradci Králové,
4. července 1899,

Starosta:
Dr. Ulrich.

tramí mánla:Kotva.

LINIMENT. CAPSICI COMP.
. z Riohtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné,bolesti atišující natírání; jest
na skladěvevšech lékárnáchza 0 p 70kr. ll
Všeobeosě oblíbený tezte —

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Riohtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijml jen láhve a tou
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

Diatašovy

české

zákusky
NovinkalGufreutes Pariserin Novinka!
m 1 kg 25u zl

Velký výběr eakrovinek krabice 1— zl. až
450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, cukrovinek ku bostinám
a pod.

Poštovní sásilky Akrát denně od 5 sl. počínaje
franko stanice. Zasílá

Karel Dlabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).

KKŘ
| Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí č. 77)

doporučuje ct. obecenstva svůj hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a badíčky
různých druhů se zárakou 1—3 roků za ceny

levnější než všude jinde.

Veškerá zboží Jest úředné zkonšeno a mačeno.

Správky se přijímají a levně zhotovají, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za lovné ceny.
Staré skvosty se kupují 4 vyměnňují.

AICC IICIICIC

jsou jakosti nedostižené bal. 26 kr.,
60 kr.

Lomnické suchary
1 kg 80 kr., 1— zl., 1920 zl,

Císařské suchary
1 kg 1á0 zl.

Čajové zákusky
L kg 150 21., 180 zl., 410 zl.



Stavba varhan a harmonii

Josefa Šturmy
odporučuje se P. T. farním a patro
nátním úřadům a pp. učitelům ku

provedení všeho druhu prací
v obor ten spadajících.

G" Rozpočty zdarma a franko. "SN

Ye Svobodných Drorech u Hradce Král,
nabízí

veškeré své do oboru cihlářského spadající výrobky
uznané nejlepší jakosti při nejlevnějších cenách.
Zvlášť upozorňuje na své trativodní trubky všech
rozměrů, dále na patentní faloové taše (nejlevnější,
nejúhlednější a nejosvědčenější krytina), na své li

rovná klenutí) atd.

Ctěnýmvodním družstvůma p.t.stavitelům po
skytnou se zvláštní výhody.

7 © k státní medal vyznamonavé

MO, první moravská výroba věžních hodin

M) FR, MORAVUSA© BRNĚ,Votesnám.č.0 1vyrábí a dodává
věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho-|

letou zárukou v dokonslé jakosti.
Hospočty zdarma.

nejesvědčenější, nejepelahlivější = nejlevnější hnojivo
pro všechny půdy

s přesně zaročeným obsahem Skog oeforečné ve vodě rorpustné od(—109,.
Zajlšťují rychlý účlnek a nejvyšší výmosnost

Wap“k podzimní setbě "Bf
nenahraditelnéani doojnáměnýe alekytoliny Sosforeční,

kostní moučku, chilský ledek, síran amonatý, soli
draselnaté, štassfurtský kainit, speotální hnojivo pro

stébliny a okopaniny (kolovatiny).
Poštoraskeou sádru superfosfátovon

ku vrchnímu bnojení jetelišť a konservování chlévské mrvy
ploní vápno (fesforečhanvápenatýprostýchloru a arsenu) std.

[dodávají správně za nejlevnější konkurenční ceny
Břeclavi-Poštorné

nitovan naěléknojivaA. SCHRAM “, Lisku-Rortokách.
Ústřední pisárna: PRAHA Jindřišská alice 27.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

se stříbra, bronzu a jiných kovů

dimi. V hostinci „u města Chicaga“čepuje se výtečné smíchovské pivoa od- vše slině v ohnizlacené a stříbřenézaěsorač
poručuje se výborná česká domácí kuchyně. Prostranná veranda a útulná Vlastnívýrobanmodňujeveškeré,Přjodnknk 09 nej
zahradajakož i kuželník,sklepi kuchyňposkytnouobecenstvuvšehopohodlí. Z P o o o

losti, Starý návod můj může se vykázati četnými pochral

LA UVĚTTuonuMiri

V PRAZE, Václavské náměsti, 32,
odporučuježupamy

velmi pěkně provedené 4 latek dvojí kraso:jitých
nou,bordeauxmodrounebšedou,Pa bo l. p 00,K

v jakosti vah župany
1 vělmi dobré, kuv po zl. 11'—, 18, 14*—=„ETV ao : , :u ný P

z dublunejlepšího, úplně viněusho,"ks po al. 16—, 18—, 20—,
župany anglické

z látek velice jemných po 21. 16 —, 20—, 28—, 24—, *8—,

: , župany
se srsti velbloudí zvláště lehké, teplé « příjemné dle velikosti sl.
36—3 20-—, 32—, 14—28

gap“ Vždy 200 županů na výběr.T =E iě

na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen

KXIODOOOOOOOVOGOOO IOOOOOOOCOA

Zádný prach
ve školách, písárnách a nemocnicích vice!

Zabraňuje znečisťování vzduchu prachem a nakažlivými látkami.

DUSTLESS,
olej na impraegnování podlah.

„Zastupování
Dustless oil et paint Co G. Hartmann 6: Čo.

"převzal pro Hradec Králové, Pražské Předměstí
a oelý kraj

ErLarvuaušEtioh.ter,
speditenr na Prežském Předměstí.

$XOODOODOOOOOOCCY/



Pan dr, EdvardGrógv Hlinsku

Český národ žije v dobách trudných, kri
tických, vyhlídky jeho do budoucnosti nejsou valaě
utěšené, V takóvé době měli by se adružítí ve
škerí synové národa našeho, měli by se sořaditi
a spojiti, páče k páži, abychom tvořili nerozborný,
pevný, jednolitý ik. V okamžicích takových má
mluviti vážná pravda, má přeatati malicherné škor

nedá se tak snadno dohoniti a napraviti a co se
stane dobrého, to má přece prospěti celému ná
rodu, všem jeho frakcím a členům, a co pak by
80 mohlo atáti pochy beného, to všem českým stra
nám, celému českému národu může se státi osudným.

Pan dr. Edvard Grégr, blavní řečníkv Hlin
aku. nedovodi se vyšinonti na toto povýšené ble
disko, oa se dle starého svého zlozvykn musil
svézti po Staročeších a klerikálech, sváděti na ně

čáře volné pole, takže tato může spěchati jako
Caesar od vítězství k vítězství, pak-lí jen na její
výtečnosti záleží. Nač svalovati vlastní nebody a
neúspěchy na chabou prý politiku staročeekou,
nač se otírati o klerikály, nač buditi nové roz
hořčení a negvornost v národě? Pan dr. Edrard
Grégr má nejmenší příčiny, ukazovati se v Hlin
sku s máslem na hlavě.

Z poslanců mluvil v Hlinsku především p. dr.
Edv. Grégr o nynější politické situaci, kterou
nazval nejasnou, nejistou, neutěšenou, která prý
má moněí důležitost pro osudy národu českého
nežli pro osudy naší říše. Nepřátelské brožurky již
mluví o rozkladu a rozdělení Rakouska, které
pokládá (?!) cizina již za stracené. Příčinou těchto
smutných věcí jest panovačnost Němců. Český ná
rod chrabře bojoval proti nespravedlivému aystému
Již od let šedesátých, ale následkem chybného (?)
postupu dřívější (!!/) české delegace memělprý
čento boj kýšeného výsledku, ba vedl naopak aš
k neblahým punktacím“.

Výklady p. dra Edvarda Grégra dlužno zde
buď doplnití anebo ještě lépe poopraviti. Učinfme
to bez vášně, klidně a věeně.

Pan dr. Ed. Grégr zapomněl říci voličům, že
pevoou půdu českého státního práva opnatil pře
devším Bám, že naše české státní právo prohi. *il
za starou veteš, která nestojí ani za fajíku tabáku.
Na půdu ústaráckého českého snému hnali Fran
tiška Palackbéo, dra Frant. Ladislava Riegra, dra
Brannera a Staročechy pánové Edrard a Julias
Grégr, Karel Sladkovský a Trojan, tedy otcové a
vůdcové dnešní vládnoucí politické atrany v ná
rodě. Titéž bnosli Riegra a Braunera do říšské
rady a byli vesměs pro bezvýminečné její obeslání.
Když se dr. Rieger se zvěčnělýmarabětem Clam
Martinicem namáhali, aby za obeslání říšské rady
dosábli pro český národ nějakých výhod a *dostali
zároky, že bnde splněno České státní právo, tu
pravil tehdejší předseda ministerstvu hrabě Taaffe
doktorovi Riegrovi: „Ale, jaké pak sáruky! Ne
půjdete li dobrovolně, tedy Vás Staročechy tam
Mladočeši došenou!“ A páni Grégři dohnali Sta
ročechy po Vídně; dr. Rieger na vládě stěží vy
mobl, že v trůnní řečí stalo se vášné prohlášení o
usnání státoprávního přesvědčeníposlanců českých
a usnání českéhostátního práva.

Toto české atátní právo uváděl od r. 1876
v největší novážnost pan dr. Edvard Grégr svou
brožarou. A co soudil o jeho státoprávní akci v r.1889.
nynější finanční ministr dr. Katel? Tento prozíravý
a bystrý politik napsal tehdy v „Česn“ doslovně:
„Kdyš naše strany dnes staví státní právo do po
předí, připadá ndm to, jako kdyš chuďaa, který
jem groš po groši pracně dovede si mastřádati, sní
otom,co si koupí,co udělá,aš bude boháčema
pololí ruce v klín. My máme leď dobývati státního
práva a domáhali se usmání jeho skrze všecky sá
konodárné činitele v říši: ale „platí 10 slatých“
na našich bankovkách, toho nesvedeme; vyrvati če
ské dítě německým školám, toho nesvedeme! Zjed
nati slesským krajanům jenompíď rovnoprávnosti,
toho nedovedeme| V tom je ta osudná romantika
celé politiky ení. Sen o velkém bohalatví
satemňaje zrak. Co vůkol jest, toho. nevidíme a
nechceme viděti, protože vedlo by to k trpělivé
mozolné práci, k nastřádání grošů, ku všestran

nému sosílení naší posice — a od té teprve bližší
potom krok ko státnímu právu bude lze vážiti“

A co Boudil zemřelý dr. Vašatý o státopráv
ní akci u státoprávní adresse avé strany, když
strana páně Grégrova přišla v celém počtu do říš
ské rady? Adresse její vytýkal, že jeat příliš op
portunní, že vane zní moc centralistický směr, že
Je skrátka tuse málo oposiční. V adrease té byl
jmenován zákon proti opilství a proti padělání
potravin zrovna vedle státního českého práva,
v státoprávní adresse nebylo příliš akcentováno
české státní právo. A k tomu dodal dr. Vašatý v
známé své řeči, xe dne 12. arpna 1891 doslovně:
„0 tom, jak se máme sachovati k adressám Bi
lidského a Plenra, nebylo pro mne jako Čecha
ani nejmenší pochybnosti, ale ona frakce (t. j.
mírnější oportunistická) klubu našeho přímo šádala,
aby po případě adresa Biliňského byla námi při
jata sa sáklad podrobného rokování, ačkoli usná
vala punktace a sám princ Schwarsenberg ji na
sval polskou adressou“. Dále prozradil tenkrát Va
šatý, že klnb arčil tehdy za řečníky dra Herolda
a dr. Edvarda Grégra a še se stal tehdy ten po
klesek, totiž, že páni vůdci českou státoprávní ad
resu z oportunních důvodů strčili do futrálku. —

na sněmovní státoprávní adressu z r. 1896
vláda sněmu lotos ani neodpovšděla, to každý ví.
A to pokládá p. dr. Edvard Grégr sa lepší úspěch,
sa lepší boj ea státní právo, kdyš Thum na jejích
adresu vůbecneodpověděl,kdyš hrabě Taajffevýslovně
vůči mladočeské státoprávní akci v letech 1889—
1890 odpověděl, še její provedení koruně vůbec
neodporučí a kdyš kníže Windischgrála mladoče
ským vůdcům j-šťě příkřejí odpověděl, úe české
otásky neusnává? Co pak jsou tyto strašné koše
a porážky proti vymoženostem strany Riegrovy,
která r. 1870 v reskriptu ze dne 12. září vymohla
výslovně uznání českého státního práva a slib ko
runovační, která ještě v trůnní řeči z r. 1879
uznala azoání statoprávních snab našich a která
naše státoprávní požadavkyr. 1889i teď důrazněji
tlnmočila a bájile, nežli strana Grégrova?

A jak se to má v pravdě e tím tvrzením o
punktacích? Poslanec p. Adámek a celá řada ji
ných byla výslovně pro ně a teprve později z
oportanních a strannických důvodů postavila se
proti nim.

Jest známo, že punktace vídeňské prohlášeny
byly za celek a Mladočeší měli nejednou moc
v rukou, punklace sničiti.

Připomínáme jen schůzí vyrovnávací komise

ze dne 15. října 1890. Tebdy byly Její členy:předseda kofže Windischgrátz, hrabě R. Clam
Martinic, hrabě Bedřich Karel Kinský, brabě Ka
rel Bogoy, nynější probošt dp. Hora, A. Fišera z
Mal. Barchova a kníže Ferdinand Lobkovic. Dále
tu zasedali Staročeši dr. Rieger, dr. Mattnš, prof.
Kvíčala a k Mladočechům se klonící dr. Škarda a
dr. Trojan. Tedy rozhodbých přívrženců vyrov
nání bylo 10 a 2 t. j. Čkarda a Trojan 8 pod
mínkou. Rozhodní odpůrci vyrovnání byli prý ten
hrát dr. Julius Grégr, dr. Vašatý, dr. Herold a
dr. Kučera. Dale zasedali ve vyrovnací komisi
Němci: dr. Schmeykal, dr. Plener, dr. Schlesin
ger, dr. Hallwich, baron Scbarachmied, dr. Herbst,
dr. Niteche, dr. Waldert a dr. Lippert. Měli tedy
Mladočeší hlasovati s Němci pro Sehmeykalův
návrh, aby porada o osnově zákona semědě'ské
radynej v 8dnechbylaskončenaa abypak
o poradu osat byl návrh o utvoření kuriá a pak
by bylobývalocelévyrovnáníi s punktacemi—
tem hrob národa českého, ta mová Bílá
Bera — zač je N. L. i Grégři prohlašovali —
rásem sabito, protoše pro přijetí toholo zákona ne
bylo by bývalo kvalifikované většiny ť. j. 182 po

mrd proti 60, které čítali tehdy Mladočeši a
staročeští odpůrci vyrovnání. Mladočeští poslanci
však — ku podivu všech — když měli proti punk
tacím věsti ránu smrtící, dostali najednou strach,
koncentrovali se statečně oa zad « ohražovali 8e
5. 49. jednacího řádu, o čé roshodné chvíli odro
čili Mladočeši rozhodnutí, s léto příčiny postavsli
se na stanovi. "0 staročeské, s této příčiny postavil
se i dr. Julius Grégr ma stanovisko vídeňských
punktací, aby se vyhnol útoku Schmeykalovu,
který chtěl punktace ubit, aby pak mobl Čechy a
zvláště Mladočechy prohlásiti za kazimíry, u aby
Němci dostali se k vládě. Pan dr. Julius Grégr

Inserty66počítajíloond.

opíraje ne návrhu Schmeykalovu, postavil se na
na stanovisko punktací a podal návrh, aby spřed
loh vzešlých s úmluv vídeňských, především polo
žena byla na pořad jednání oprava volebníhořádu,
která Čechům a české šlechtě alíbena byla jako
nábrada za veliké výhody, jež se vídeňským vy
rovnáním Němcům poskytnonti měly. Pravilť p.
dr. Julina Grégr dle „Národních lista“ doslovně:
„Vymí mají Němci již svou předlohu o
zemské školní radě uzákoněnon, mymí
má býti na nás řada, nyní se má také
nám Čechům něčeho dostati.

Tato fakta by si měli uvědomiti dnešní čte
náři Národ. a jiných mladočeských Listů, kteří o
obsahu puaktací buď ničeho nevědí anebo jen něco
zkomoleného a tendenčně upraveného. K tomu po
dotýkáme ještě, že professor Kvíčala při hlasování
o návrhu Schmeykalově tenkrát přítomen nebyl,
kníže Windiechgraetz, že jakožto předseda nehla
soval a princ Karel Schwarzenberg se několik dní
před tím členství ve vyrovnávací komisi byl vzdal
a že jeho nástupce do komise byl zvolen te
prve v sněmovní svhůzi dne 16. října 1890, tedy
den po hlasování o návrhu Schmeykalově.

Tvrsení, še Mladočeší hned s počátku byl
proti punktacím a proti jich ubití, jest historická
leš, o níž se kašdý ze sněmovních 1 výborových pro
tokolů přesvěděilů může,

S jakou ráší, basohlednostá a sásadnosté mla
dočeští poslanci ponktace hned pod jejich naro
zení“ potárali, o tom vypravoval pan říšský posla
nec dr. Žáčekmoravským voličům ve Zlíné v ne
děli dne 17. září 1893 velozajímavou bistorku:

Pravil, že moravští pošlanci již 6. února
1890 senedše se ve Vídni první v Českém klubu
upozornili na škodlivé možné následky punktací a
že také proti ním pozvedli varovného hlasu svého.
A psk vyzradil sepsační novinka: „Než pak
sme dotyčné vyjádření v Českém klubu
učinili, tu zejména také já osobně sdělil
jsem s jednim z poslancův mladočeských

ok, který proti punktacim v klubu uči
niti hodláme, a vyjádřil jsem naši nespo
kojenost s nimi, ale předák ten mne teh

dy zapřísahal, aby morsvští poslancitoho nečinili, že byto byla politická
chyba, še by odtud vyplymoati mohly
ro nás vážné polit. škody a žo národ
est s tím v Čechách spokojen. Tak tedy

stály věci před klubovním prohlášenim
naším, jež jsme v zájmu prospěchu ná
rodního učiniti za dobré a nutné uznali,
vzdor tomu, že se strany mladočeské nám
to bylo odrazováno a že na straně staro
české tehdejším prohlášením svým nemo
hli jsme počitati na zvýšení sympatii. Až
teprve později se věci veřejnězamichalo,
až poznenáhla odkrývaly se stinné strán
ky akce té a až vzrušení všeobecné odtud
povstávalo,pak teprve mladočeská stra
mazjevně a definitivně postavila se pro
ti pumktacím“.

Na obhájení historické pravdy 4 chybám v
řeči p. dra Edvarda Grégra viděli jsme se nucení
tato fakta uvésti ve známost českých čtenářů,
kteří politické události a skutečnosti snadno za
mínají.

Panu doktorovi Ed. Grégrovy, který má pa
trně jiš velmi slabou pamět třeba vůbec mnohé
připomenouti a poopraviti.

Pan dr. Ed. Grégr pravil dle „Nár. Listů“
v Hlinsku dne 16. července 1899: „Národní stra
na svobodomyslné, která z vůle národa přejala
vůdčí prapor © chabých rukou své sokyné staroče
ské, vytkla sobě v programu svém jako přední
úkol svůj snahu po dosažení samostatnosti a své
rávností země koruny české a zaujala stanovisko
jstě národnostní, v jebož rámci je místo pro všech

ny 8 národem naším poctivě emýšlející Strany.
Při tom domáhá se strana svobodomyslná naprosté
svobody občanské a vypověděla proto boj choutkám
spátečnictví, klerikalismu, vysoké byrokracie, nad
práví a výsadám šlechty, žádajíc prolo i rovné
volební právo pro všechny příslušníky a vrstvy
českého lidu. A uznávajíc tíži a neudržitelnost
panojících sociálních poměrů, všemi prostředky
odhodlala se působiti k jich nápravě. Na progra
mu tom stojí strana svobodomyslná i dnes a ne



opasti bo ani v dobách příštlob. Jak dalece strana
te k cíli svému konečnému se přiblížila? Praco
vale poctivě a svědomitě, čehož nejlepším důka
zem její politický postup (17) v letech minulych“.

Kdybychom jistě nevěděli, že p. dr. Ed. Grégr
si jezdí do Vídně od roku 1849 —1899 pro diety
a beretočoý plat přísedicího zemského výboru,
řekli bychom, že celých 10 let tvrdě spal a že
neví, co se zatím dálo ve Vídni a v Čechách.

Panu dr. Grégrovi nechceme zde každou re
správoost vypočítati. Nechutnou jeho poznámku o
zpátečnictví a klerikalismu pomineme mlčením,
neboť známo, že katolíci čeští a zvláště kněží tří
mají a třímali vždy hrdě prapor Františka Pala
ckého a že na př. v uzavřeném území hájí práv
českých menšin rozhodně důrazněji, než li strana
páuě Grégrova. .

Boj strany páně Grégrovy proti punktacím
nebyl ani opřímným, ani rozhodným, ani důsled.
ným. Rieger, Mattuš a Clam-Martinic formalovali
ve vídeňských úmlavách hlavně jen to, co žádali
dříve p. dr. Jul. Grégr, dr. Sladkovský a „Národ
ní Listy“.

Dělení a národnostní ohraničování Čech,
k němuž Rieger, Steročeši a klerikálové nikdy
nesvolili, vzalo přece svůj původ v reiakci „Nár.
Listů“. Dvě leta před vídeňskými punktacemi na
bízel zvěčnělý dr. Julius Grégr německé říši celý
kraj chebský a kus žateckéhoa mosteckého, právě
vwVL dopisu k raskému učenci Lamanskému:
(Zbývajících po darování německé říši) „něco přes
milion fNěmců by nám sotva dovedlo překážeti v
nárolvím našem rozvoii, tak jako by mírná slo
vanská povaha našeho lidu sotva v něčem křivdi
la německé léto minoritě a překážéla ji v společ
ném užívání této naší, nám oď věků náležející
slovanské půdy . . . Ponechiní Německu částí 2a
ochrannou hradbou k Německu spadajících, bylo by
jedině správným rosluštiním otázky české“. — Tak
doslovné napsal p. Grégr a uveřejnily „N Listy“.

V článku 1.e dno 8. března 1879 žádaly „N.
Listy“ dvě úplně samostatné zemské školní rady.
Tedy dvě zcela samostatné scmské školní rady, jak
ni je přály „N.L“ a také Němci, nezpamenaly
rozdělení království, ale jediná zemská škulní 1a
da 8 odborem českým a německým, jak stavá dle
punktací, to je rozdělení a — zrádal

Zřízení národních kurií se současnou změnou
volebního řádu do sněmu, kterou dle punktací za
bezpečena býti měla národu našemu většina, bylo
prý neštěstím, zradou a také rozdělením králov
etví! Avšak majitel Nár. Listů p. dr. Grégr dne
26. března 1879 hlásal takto: „My musíme míti
moc v ruce, spravovati své jazykové potřeby sa
mostatně. A garancie tato docíliti se dá toliko zří
sením samostatných národních kurií, v kterých by
každý národ spravovati mohl sarmostatné záležito
sti svě. Nám třeba tedy zákona národnostního a
ztízení dvou kurií. A když budeme míti zákon
národnostní, zřízení kuriatní, pak nebudou míti
Němci záminky, že bychom je utlačovali, pak se
věc úplně změní, pak nadejde možnost opravy
volebního řádu v erozumění a Němei — kdyby
jiaak oprava tato docílena býti nemohla“.

A když dr. Rieger a Staročeší přiměli v punk
tucích Němce, že títo byli ochotni povoliti nám
více, než-li žádal p. dr. Julius Grégr — pak byl
Rieger a jeho strana prohlašován za zrádce!

O provedení rovného práva psaly „N. Listy“
28. ledna 1879 takto: „Nastává otázka, zdali jest
rozumné a velenutné, abychom my Čechové na tom
neústupně stáli, že Čeština wnusí býti obligátním
předmětem na školách německých a že každý úřed
ník, a třeba byl někde v Chebu ustanoven, musí
snáti téš jazyk český, když, jak známo, z německé
strany proti těmto požadavkům zvedá se největší
odpor?“ — „Nám (totiž „Nár. Listům“) zdá se,
še nám Čechům může býti zeela lhostejno, zdaž na
střední škole v Uhebu nebo Liberci vyučuje se ja

ku českému čili nic a sdaš v Aši, Tachově neb
eské Lípě rozumějí političtí a soudní úřadníci

česky, jen kdyš v těch místech, kde žije obyvatel
stvočeské, vyučuje a úřaduje se česky a kdyš naše
školy veřejné zařízeny jsou tak, aby vyhovovaly
skutečným potřebám obyvatelstva českého“ A dne
23. ledna 1879 psal p. dr. J. Grégr neb jiný roz
bodující politik mladočeský v těchže „N. Listech“ :

Nepřejeme sobě, aby ma německých skolach v
Čechách vyučováno bylo českému jazyku jako po

vinněmu předmětu, nestojíme na tom, aby každý
úředník sde v semi smal oba semské jasyky a ne
chceme věru český jasyk v ničem vnucovati něme
ckým naším krajanům. Žádáme, aby v českých
krajinách a českých městech (tedy v tak zvaném
uzavřeném „území“ dle požadavku N. L. nikoli/)
s obyvatelstvem českého jazyka úřadovalo se při
místních úřadech česky a u vyšší stolice aby měl
každý jazyk své zvláštní aneb aby aspoň při kaž
dé vyšší instanci byl zvláštní senát pro každý
z obou jazyků. Žádáme konečně, aby každý z obou
národů v zemi měl své vlastní vzdělávací ústavy,
aby řízení těchto ústavů, zejmena veškero škol
ství, opatřil sobě každý národ sám. Sněm králov
ství českého nechť se rozdělí na dvě národní ku
rie, z nichž každá samostatně opatří veškery vzdě
lávací ústavy své národnosti a má 6 právo, na
potřebný náklad rosepisovati přirášky v krajích
svého jasyka“.

„ „Tak zněly doslovně požadavky strany Nár.
Listů r. 1879 a tehdy jim neznamenaly rozdělení

českého království. Edyž však k dr. Fr. L. Rieger tyto požadavky grégrovské daldo vídeňských
puktací, tu jej N. L. 4 strana páně Grégrů —
srádcovala/

Punktace nejsou naším ideálem, jsou dnes
překonaným stanoviskem a hledíme tedy na ně
jako na událost historickou. Jest pravda, jak do
znal p. dr. Mattuš, že v punktacích porušena byla
zásada rovnoprávností. Ale zdaliž tato v praxi ne
byla na celé čáře jiš dávno před tím protržena?
Rieger žádal r. 1889, aby Čech 1 Němec u kaž
dého soudního a správního úřadu v celém krélov
ství došli nezkráceného a plného práva ve svém
jazyku. Dnes r. 1899 jest stav náš horší v mno
hóm ohledu, než-li nám jej dávaly vídeňské punk
tace. Vypovídání českých úředníků z bostinců,
stravy a bytů v městech německých, pronásledo
vání,dr. Mifičky v Chebu a odpírání mu práva, affaira
libereckého advokáta dra Hliňáka, nedovolení če
ské řeči náměstku pražského starosty, panu dru
Srbovi a nejvyššího soudu ve Vídni, potrestání
důstojníků, kteří připouštěli české blášení českých
branců slovem „zde“, masreglování českých úřed
níků, protože zachovávali jazyková nařízení, jsou
toho nevyvrátitelnoým dokladem. O boykotování
českých menšin, o ničení českých živnostníků, o
pronásledování žáků českých škol v městech pře
vahou německých, 0 nedělní řeži sokolské ve Víd
ni ani nemlavíme.

Faktem nepopíratelným jest, že nynější po
selstvo nechalo české menšiny na holičkách a že
vůči stížnostem Čechů v Rakousích a ve Vídní
krčí rameny a říká: „ale dejte uám a tím pokoj,
máme důležitější věcí na starostil“ Ať ue jen če
ský lid zeptá předáků vídeňských Čechů, co sou
dí o nynější delegaci a uslyší věci, že hanba mlu
vit. To byl Rieger a Harrach pro Čechy vídeňské
docela jiným mužem!

Pan dr. Edvard Grégr shodil v Hlinsku se
sebe vládní kabát a oblekl na sobe opět oposiční
hazuku. Hrozil vládě obstrukcí. Pan dr. Edvard
Grégr odpustí, že jeho Blova nebéřeme vážně. Ro
ku 1589 vydával se za tygra, ale vídeňskou vláda
nekousal nikdy a nanejvýš se zahryzl někdy do
lýtka Staročechům a klerikálům. Ale ani z toho
nikdy krev neteklu. Jeho oposice se Vídeň nebála,
neboť jí neviděla, an p doktor v dobách pro če
ský národ nejkritičtějších — chytal v Čerčanech —
ryby. Když byl prohlášen v Praze výminečný stav,
dal se p. dr. Ed. Grégr na Žofíně první na retirá
du; a když chtělu české poselstvo vydati proti
řízné vládě ministerstva Windischgraetze-Plenera
a místodržitele hraběte Frautiška Thuna manifest
k národu, bál se pan dr. Edvard Grégr vytisk
pouti manifest své strany ve své knihtiskárně, to
též de bál učiniti p. dr. Julius Grégr v tiskárně
Národních Listů, které se třásly o svou existenci.
Manifest k českému národa musil býti až v Lip
sku — v Německu tištěn, protože žádný svobodo=
mylný tiskař a redaktor neměl k tomu kuráže.
To nebyl mužný, otevřený boj — až do těch brdel
a statků,

V dobách nejtěžší krise odpočíval ai p. dr.
Edvard Grégr v zátiší, mimo dostřel, daleko za
Prahou. Když osobní nebezpečí minulo, byl arcit
p dr. Edvard Grégr opět pro „ráznou oposici“ a
sympatisuje s pokrokáři, pravil diplomaticky: „Ne
škodilo by. kdybychom měli v armádě také pluk
husarů, jimž by se mobly svěřit kousky busarské,
na něž z ohledů strategických nemůže se odvážiti
celá armáda“. Před výminečným stavem byl pan
dr. Edvard Grégr pro politiku kauonýrskou a v
Slaném blásal, že celý národ musí v před, jako
koule z děla vystřelená a hlasovací lístek v ruce,
to prý je nejlepší puma. Od té doby změnil pan
dr. Edvard Grégr své přesvědčení inohokrát.

Vedení Grégrem velebné strany bylo vždy
obojetné, neupřímné vůči českému lidu, oportomní
vůči vládě. Jednou byl hlásán nadšený klid, po
druhé obstrukce, ale když bylo zle, tu si páni na
čas zkoušky uložili největší opatrnost a reservu
a dle „Vejdělních Listů“ bylo „lépe, když není
jiné pomoci, raději 3 jedním podvásaným křídlem
létati a snažití se, aby hlas národa (?) docela ne
umikl6

Možná, že se takováto politika panu Gré
grovi a mnohým libí, nám se však rozhodně ne
libí; rozhodovati o tom právoplatně přísluší však
voličům.

Dne 25. června 1889 předstupovala strana
mladočeská a v její čele páni Grégři před. voliče
těmito brdými slovy: „Národe český! Po mnohých
úradách a ve shodě s četnými voliči měst a obcí
venkovských vstupuje strana naše do nynějšího
volebního zápasu, aby plmila úkoly, ješ si
byla ulošila co samostatná, svých cílů a povinností
k národu vědomápolitická strana“. V sáhodlouhém
manifesté slibovala plnit výslovně tyto úkoly:

1. Ujmonti se vším úsilím starého, národní
ho programu;

8. domábati se neodvislost českého státu a
korunovace;

3. zjadnati našemu národu polilickou a ho
spodářskousamostatnost;

4. povznésti význam a zvýšiti váhu slavných
druhdy sněmů českých;

5. uskutečniti myšlénku naprostého rovného
práva jazykového;

G. vytrhnonti zastupitelstvo národa z područí
cizíchzájiů;

7. postaviti se vatříc dalšímu postupu zpá
,

. 8. pracovati k rozvoji ústavních řádů;
9. pracovati k rovnoprávnosti všech nábo

fenských vyznání v duchu pokroku;
10. pracovati ve prospěch polit. svobody;
11. pěstovatí vzájemnost s ostatními alovan

skými národy;
12. pracovatí k opravě nynějších nelibsrál.

ních, národnost českou zkraevjících voleb. řádů;
18. pracovatí k rozšíření volebního práva na

veškeré vrstvy občanstva;
14. zavésti přímévolení vobeích venkovských;
15. obmeziti kurii velkých statků;

16. odstraniti všeliké polské privileje;17. zamezit ztenčování selského majetku;
18. odstranit nespravedlivý systém volebních

přirážek;
19. rozšířit samosprávu zemskou, alei okres

bí a obeení;
29. autonomisovat politickou správu;

ky dat rozmnožit a zvelebít vzdělávací prostředidu;
22. vyprostit škola z nynějšího byrokratické

ho dozoru;
29. dostat školu výhradně do správy orgánů

samosprávných a zřízenců paedagogicky vzdělaných;
24. uskutečnit vydání zákona, jímě by české

dítě vráceno bylo české škole;
36. chránit mládež českou před další zbou

bou germanisace;
26. zrušit školné;
37. povznésti zemědělskou průmyslovou a

femeslnou výrobu;
28. umírnit velká nynější, nad to nesprave

dlivá břemena;
29. nenadbíbati Němcům čest našeho národa

poškozujícím a nezřízené požadavky německé vlá
dychtivosti podněcujícím způsobem;

30. neztrpět, aby české menšiny v tak zva
ném „uravřeném území“ nadále ponechány byly
bez ochrany surovým nátiskům národní nesnášen
livosti atd.

Toť hlavní sliby ve volebním programu mla
dočeském z r. 1889. Ku konci provolání nalézají
se věty: „Povolá-li národ dostatečný počet
mužů naší strany k parlamentární práci.
může očekávati od nich, že poslání své
naplní věrně a pootivě“ ...

Na sjezdu strany svobodomyslné doe 16. červ
na 1899, která tento manifest předcházela, označil
p. dr. Edvard Grégr stranu svobodomyslnou čili
liberální, jak) stranu mládců, stranu ráenějších,
kteří rychlejším a ráznějším tempem domáhají se
změn pro národ prospšáných. A snižuje tehdy po
litiku Riegrovu, pravil pan dr. Edvard Grégr:
„V politice rozhodují výsledky a nechť mluví kdo
chce a jak chce o politické moudrosti a opatrnosti,
o stálníckém roshledu, když pánové, výsledky jsou
špatné, tedy je veškerá politika,která těchto výsled
ků se dodělala, zajisté také špatnou“.

My ae tomato výroku pana dra Edvarda
Grégra podvolujeme a národ ať tedy přesně
suzuje politiku jebo strany dle výše uvedených
slibů, zda-li jsov tyto splněny čili nic.

Zbankrotělá veřejnost.
Na první pohled zdálo by se, že tato dvě

slova řekl nějaký klerikál, anebo dokonce „Obno
va“. Ona prý to jest, která píše neurvale, nadává
a uráží atd. atd. Zatím slovateto vyprýštilaz pra
mene všeho vzdělání a všeliké ušlechtilosti, z ča
sopisu liberálních učitelů, z „Posla z Budče““

Hrozné se totiž věci dějí v Rakousku. Pro
fessoři náboženství smí dle ministerského výnosn
při msturitních zkouškách taky hlasovati. Z toho
prý je patrno, jak se náboženství všude zase do
Škol dere a naše „zbankrotólá veřejnost“ prý
k tomu mlčí.

Jak se ten svět divně točí, říkával jeden sta
rý poctivec.Vzpomněl jsem sina něj, když jsem

tohle z Posla = Budče četl. Ano divně, divně Be
ten svět točí. Kdyš je v Europě světlo, jest v Ame
rice tma. To je tím, že se svět — vlastně země —
točí okolo sebe, půl jí jest obráceno k slunci, a
půl od slunce odvráceno. Tak jsme se tomu učili
v první „latinské“. Dnes se ale svět točí zcela
jinak. Dnes je po celičkém světě světlo ve dne
v noci bez přestání tam, kam zasahají paprsky
svobodářství, jež hlásá Posel z Budče, a kam ne
zasahají, tam jo tma.

Áno nejen tma — tam je i bankrot neb aspoň
veřejnost je sbankrotělá. A proto ubosí křesťán
kové! Vy to jste obzvláště, kteří zavíráte oči před
světlem Posla z Budče. Vy tedy jste v prvé řadě
ta zbonkrotělá veřejnost.

Kdo by byl tohle ještě před Jak to do časem řekl? Křesťané — a bankrot! Jak to jdedo

bromady? Právě křesťanébankrotu ve smysla ne
křesťanském brozně špatně rosumí, leda jen ti,
kteří pouze dle jména jsou křesťany, ale ostatně
obzvláště o sedmém přikázaní mají náhledy „svo
bodomyslné“. Takoví ovšem umí bankrot „dělat“.
N„Vyrovnají“ se 8 věřiteli, někdy se taky vyrovnají
8 panem státním návladním; odjedou na nějak
měsíč „do lázoí“. A pak?Inu — pak! Pak mají
krám, nebo dům lepší, než před tím: peněz hned



vase dost. Vše, co „srobodomyalně“, se jim brso

Masekojí aps Jejich jsomsaše 00nejdříve„most . milostpán pokřtěn, stane se
bei purkmistrem.

Tak se tedy dle svobodomyalnosti bankrot
dělá“. Ale jak pravím, pravý to neumí.

en chudioka často — jak lid říká — „pangrot
bývá“. A nebudu to vysvětlovati,co je to „vangrot
být“. — Domy na našich náměstích, selské statky
ve vesnicích, ano už | velkostatky šlechtické —
v rukou těch, kteří to se „nediným“ berou svobo

domysině, jsou tobo nejjepéím vysvětlením, co tojest „pangrot být“. Tolik však jest jisto, kdyby
nebylo té jisté „svobodomyslnosti“, výbri, kde by
všickni lidé v Boha dle víry kře. é něžně vě
řilí a vírou tou sněšnou avédomitostíse řídili, že
by se tolik bevkrotů nedělalo, ani delik lidi „pan
grot nebylo“.

A to jest taky jedna z těch příčin, proč my
ubozí křesťánkové té „svobodomyninosti“ vůbec a
tě z Posla z Budče zvlášť nijak rozeměti nechce
me a oto neilujeme, aby ne ti rozliéní „Poslové“
8 „Stráže“, ale Kristua sluncem byl, kolem něhož
by se celý svět čí vlastně náš život otáčel.

Ale takový bankrot, při němě se jedná o
peníze, Posel z Budče nemyslí, když o zbankro
tělé veřejnosti mluví. On myslí bankrot — juk
učecí říkají — mravní.

A vtom ohledu myalí, že jsme pavgrot všickni,
kteří jsme katolíky, ano i'tí jsou mravně zban:
krotilí, kteří k tomu mlčí, že se má de škol do
stati více náboženství.

Tak co toma říkáme? Inu tolik, Myslí-li páni
pvobodáři,že jen katolíci dělajímravní bankroty,
to se mýlí velice. — Katolici nazývají to, čemu
zde žertovněFkám bankrot, hříchem. A jejich
posvátné knihy dí jim: Pakli by kdo řekl, že
hříchu nemá, sám Bebe svádí a pravdy v něm ne
ní. — Ale náboženství, proniká-li člověka, vede
k tomu, aby člověk aspoň ob čas o svých mrav
ních ztrátách přemýšlel, je napravoval a sebe zdo
konaloval. A proto právě katolická církev vycho
vala a vykazuje v každém století celé zástupy
doší, světem třeba nepoznaných anebo ipotape
vých, z nichž každá v mravném ohledu atojí výše,
než deset Poslů dohromedy. Ano církev vykazuje
i skutečné velikány a hrdiny v ohledu mravném.
Ale jsou a byli to lidé, kteří to se zákony Boží
mi nebrali „svobodomyslně“, nýbrž naopak velice
nesvobodomyslně, jichž zásadou jest: Vůlelidská
náleží vůli Boží.

To byli ti, kteří neuměli dělati bankroty
mravní ve velkém.

Jak to umí liberálové a jejich odchovaaci
sccialisté, to bylo vidět při nespravedlivém obvi
něn! školského bratra Flamidieoa v Lillu ve Fran
cii. Tu se mravně zbankrotělá veřejnost tak roz
bořčila, že nadávala kněžím a plila na ně a obli
gátní vytloukání oken zařídila. A když se nevina
bratrova dokázala a on puštěn z novověké mačír
ny, kdež půl leta 8 do nebe volajícím bezprávím
držen byl, tu se zbankrotělá veřejnost rozhořčo
vala zas. Měla vztek, že bratří nejsou tak zban
krotilí jako ona. — A čím zbankrotěla? — Bez
božnon školou!

Politický přehled.
Rakouske-nherské vyrovnání schvá

lí se snad již tento týden na základě 6. 14. st. z.
z. Hrabě Tbun přijat byl v pondělí v slyšení u
Jeho Veličenstva. Pak-li v říjnu říšská rada bude
o rakousko-uherském vyrovnání jednati, tedy to
bude ovšem pouze formální jednání a na obsahu
vyrovnání nezmění se ani puntik. Hlinecké ohra=
žení pana dra. Edvarda Grégra třeba proto čísti
cum grano salis. Ze vyrovnání není trvalé, na 10
let uzavřené, dlužno arci l tovati. Naše zeměděl
ství a mlynářství trpí i na dále tím, že mlecí
řízerí není zrušeno, jak bylo slíbeno, a že uher
ská mouka a obilf budou i na dále zaplavovati
naše trhy, dokud ovšem mlecí řízení zrušeno ne
bude. Zemědělci očekávali také právem, že do
vozné a průvozné sarify ohledně cizozemských
zemédělských a lesních výrobků náležité upraveny
budou. Od rakouské vlády musí naši zemědělci
očekávsti, že při obnovování nových celních a
obchodních smluv r, 1903, bude zájmy jejich há
jit a že totéž učiní též vůči Uhrám,

Utvořeníkouservativní strany vČe
ckách jest velmi žádoucí, aby tato mohla vy
stoupiti v popředí, kdyby snad umírněné živly
mladočeské radikálními a pokrokovými živly k ne
rozvážné a boucbaronské politice zpět strženy býti
měly. Protože mladočeské mandáty sněmovní plat,
do r. 1901 a říšské dc r. 1903., tedy: ovšem ni
komu dnes nenapadne rozvážnějším mladočeským
poslancům jejich politickou akci kaziti, Staročeši
by dnes jistě neměli chuti, převzíti neutěšené dě
dictví po Mladočeších, a co se katolíků týče, tedy
tito budou čeliti jen všem prolikatolickým aproti
dynastickým snahám a stranám, ale jinak jsou
ochotni rozvážné politiky české podporovati, V bu
doucnosti bude zajisté nutno utvořiti konserva
tivní českou stranu, P níž budou míti místa umír
nění Mladočeši, Staročeši a katolíci, Který odstín
více ve veřejnosti pronikae, to záviseti bude na
čilejší agiteci a důkladnější organisaci. Tyto dvě
věci nesmíme pustiti nikdy ze zřetele, pak li chce

me, sby se s námi ve veřejnosti počítalo. Pokusy
katolické organisace politické vztahovali se dosud
jen na pétou kurii. Ponévadě vásk nebylo ani řá
dně promýšlené agitace, ani organisace, ba ani
vrchního přehledného vedení, tedy ovšem úspěchy
nebyly valné. To se mladočeské pětky mnohem
lépe osvědčily, ačkoli to všady neklarafo. V bu
doucnosti to bude v svobodomyslné straně ovšem
tím méně klapati, en učitelé, hlavní činitel v mla
dočeské organisací a agitaci, nyní buď k pokro
kářům aneb socialistům přejíti chtějí,

Při českém mistodržitelatví dlezpráv
německých listů z Vídně chystají se důležité osobní
změny. Vynikajícího úřadu dostane prý se při tom
známému mladočeskému stranníku.

Výkonný výber českých říšských a
semských poslanců měl 17.červencev Praze
schůzi. Rokováno v ní o politické situaci a usne
eno svolati konferenci poslanců na konec mě
síce srpna,

Narovosti ma Češích vídeňsvých
v meděli páchané za slavnosti Sokola vídeň
ského bujnými nacionály německými jsou zjev
ným dokladem, jak daleko vyhýčkání Wolfiánů a
Schěnererovců dostoupilo. Veškeré časopisv české
ostré přinášejí kritiky, Jediný Vaterland a Arbei
terzeitung ve Vídni zastaly se týrané české menšiny,

V Bavorsku dosáhl při pondělních sné
movních volbách katolický střed absolutní většiny,
totiž 83 ze 159 poslanců. Vláda jej bude muset
nyní respektovati, Mimo to zvoleno 45 liberálů,
4 konservativci, 13 přívrženců selské strany, 11
socialních demokratů, 1 jihonémecký demokrat a
2 divoši,

Na Čermné Hoře zavedl kníže na oslavu
sňatku svého s princeznou Jutou Meklenburskou
ve větších obcích obmezenou obecní samosprávu,

V Srbsku pokračuje se v zatýkání. Milán
se chce svým nepřátelům patrně pomstit,

Rusko. Sjezd ruských spisovatelů a novi
nářů bude letos v září neb řijnu v Petrohradě
k úradě o postavení a potřebách ruského tisku,
zejmena o upravení poměru mezi vydavateli a
spisovateli a o hmotném postavení těchto. Sjezdu
súčastní se též zástupci haličsko-ruského tisku.

Konference míra v Hagu zasedsjící,
skončí prý své práce 25. července, Vtěchto dnech
jednala o tom, že strany mohou žádati revisi
smírčího soudu.

Drobné zprávy,
Purkmistrovský úřad královéhra

decký oznámil místnímu c. a k. vojenskému voli
telstvn výtržností, které způsobili minulý úterý v noci
důstojníci zdejší posádky. Pakli se s) měst, úřadu
nedostane zprávy 0 zakročení proti zmíněným důstoj
níkům, nčiní u vyšších úřadů další kroky, aby po
dobné výtržnosti se neopakovaly a zabránily. Ku konci
minulého zasedání, jemuž následkem uutných prací
redakčních nemohli jsme býti více přítomni, podal p.
JUDr, Paltner dotaz stran provokace tří německých
důstojníků, kteří z okna č. 146 (pana Jeřábka) dne
1). července po 11. hodině večer vykřikovali prý na
dávky urážející českou národnost. Pan dr. Foltner
žádal, aby pan starosta rázně zakročil proti pohané
českého obyvatelstva, Dle udání ponocný Josef Rů
žička i strážník Jan Růžička napomínali důstojníky
ke klidu, začež prý se jim dostalo nadávek: Bóhmi
ache olende Honde, pakáž, wenn ich binuntergehe, 80
kriegst du paar ber die Kasche, Policeimann muss
schón bitten, wenn er mit einem Herrn Offzier apre
chen will. Výroky tyto slyšeli medik p. Čínský a
právník Basa a tomuto prý se do-talo nadávek „bóh
mischer Hund“ a „dreckíges Haadsrieh“; hrozili prý
mu též rozpoltěním hlavy. — Český národ platí na
armádu milivny zlatých a právě se požadají miliony
na zlepšení důstojnických platů. Na zvláštní ohledy
z vojenské strany nebyl sice český lid zvyklý, ale byl

by ným kdyby se nechal od rozjařených neb fanatických Jidíurážet. Čest armády vyžaduje toho, aby
velitelství zavedlo důkladné vyšetřování a aby vin
níky co nejpřísněji potrestala a umožnila takto lepší
styky obyvatelstva s vojskem.

Pan J. U. C. Bohuš Tolman z Hradce
Králové, rodem z Kuklen, auskoltant při c. k. atát
ním zastupitelství v Hradci Králové, byl dne 18 čer
vence 1899 o 11. hodině polední na českém vysokém
učení Karlo-Ferdinandově na doktora veškerých práv
veřejné povýšen.

Ministr obchodu a průmysla bnron

Dipauli, navštívil právě průmyslovámísta na severní Moravě, Za nedlouho zavítá též do Čech, aby
seznal hlavní průmyelové závody v království. Navětiví
jmenovitě střediska průmyslu: Prahu, Plzeň a Liberec.

„Osvěta lidu“ můřezávoditi « kterýmkoli
Šmokovským časopisem CO se prolhaností a nepocti
vostí zbraní týče. Tak uveřejnila 8. července konfoaní
článek „klerikalismas živitelem vzpovry.“ O Belgii

rý to platí především. Kdo pak tam dělávzponra?
atolíci tvoří jádro měšťanstva a rolnichva a v sně

movně mají tříčtvrtinovou většina. Ti přece vzpouru
nedělají, nýbrž dělají ji židovští a protestantští ka
pitalistó ve spojení se sociálními demokraty a s ton
částí křesťanských socialistů, která čelí autoritě círe
kve i krále. Ti volají, ať zhyne král, at zhyne bur
žoasie, ti chtějí zvrátit občanský i církovní pořádek.
Ve Francii prý opět klerikalismna ve spojení s kruhy
vojenskými a monarchickými rozdmýchal dlouholetá

nepokoje a zmatky známou afairou Dreifassovou. Kdovidí na zadních stranách téhož čísla inseráty [ppena,
Bergra a Munka, dajčnacionála Bayera z Górkau, Jo

sefa Lówyho, Z. Baasa, J. Picks, ten se nediví, de
osvětový Jeiteles A Pereles hájí francouzské
misty a smečka vydřiduobů, která v posledních pade
eáti letech obrala francouzské živnostníky a rolníky ©
polovici národního kapitálu. Attentátem ne zdravý

rozum jest tvrzení Devět lidn, žc vláda Pelonxovav Italii jest zpátečnicko=klerikáluí. Ani jediný klerikál
v ní nezasedá, ale naopak vůdci její Feloux a Son
nino jsou prototyp moderních literalů s svobodných
zednářů, kteří zabrali církevní fondy a lidumilné na
dace a kteří nedávno milánské kapucíny, rozdávajíce
chudině polévky a jídla, chtěli postřílet jako velo
zrádce. Měli jsme před několika nedělmi příležitost
mlaviti s bývalým rakouským a později garibaldian
ským důstojníkem, který řekl, co o vládě lid a zvláště
Miláuští soudí, jakji nazývají katanem a vyssávačem
lidu. Žáci a přátelé Crispiho, jenž usvědčen byl s dvoj
ženatví a úplatnosli, jehož syn stíhán pro zlodějetví,
jehož žena si dala od bank a syndikátů vyplácet ti
síce — ti jsoa dle Osvěty lidu — klerikálové A pak
ze otírá Osvěta lidu o Španělsko. Kdo pak vedl válku.
Byli to klerikálové? Nikoli. Bylo to liberální mini
sterstvo, které na Kubě a Filipinách nechalo španěl
ské královatví vykrváseti a prodlažiti. Katolické mi
nisterstvo má teď potěšení platitdluhy a napravovat,
v čem pochybily liberální vlády. Ty zadlažíly Špa
nělsko, ty obšťsetňují jej občas vzpourami i repabli
kánskými úklady. Don Karlos ten nadělal Španělska
méně starostí, ten není také Stolicí papežskou pod
porován. Jak viděti, Osvěta lidu dorede si důkladně
zaprášit. Včemjí neodporujeme jest, že nejhouževnatěj
ším odpůrcem katolictví ve všech zemích jest soc. děl
nictvo Tím jeet též u nás, poněvadžstejně juko
Osvěta lídu, stojí ve službách židovetva

ně počaly minalý týden na Kolínsku,místy
v okolí Prahy a Č.Badějovic. Rolnictvo utrpělo na
mnoze velikých škod silnými lijáky a větry, neboť
mnoho obilí lehlo v době, kdy kretlo neb nalívalo,
Jakost zrna i slámy utrpěla tím velice a místy jsou
obavy, že rolníkům sbnije na poli obilí, pak-li budou
lijáky déle trrati. Pokud obilí nebylo poškozeno, ali
buje znamenitoa úrodu a rolníci by mohli čítati le
tošní rok * lepším. Senoseč utrpěla letos velice deští.
V nižších polohách sena zaplavena, podkalena, jinde
shnila neb se zapaříla a jen málo sen dostali rolníci
v čas domů. Jetele jest téměř všady nedostatek.

Za psích dmů. Uf,uf, fí. ... tak sténá
teď mnohý, který palčivými paprsky alunce stíhán,
prchá za svým povoláním a potí ae ve vlastním potu.
A což, musf-li seaět, přemýšlet, pilaě pracovat a při
tom konat a přijímat ty nejpodivnější návštěvy a po
slouchat často ly nejnudnější řeči. Býti samotnu v
naprosté samotě, po několik dnů, tof jednon z nej
větších slastí v červenci, kterých jsern kdysi okoudel.
Neslyšeti od nikoho opakování hloupostí, které zní
člověk ode dávna, nezříti žádné známé tváře, jejíž
myšlenky člověk vytuší z ponhého vzezření očí, jejíž
alova uhodne, od níž člověk očekává vtip, úvahy, do
mněnky — toť pro daši jakousi osvěžující, atišoj'cí
lázní, lázní ticha odloučenosti a klidu. Není to všuk
každému a všdy přánoa dáno, každý normůže toulati
se po skvoucí, mladistvé trávě v stínů olší a emrků.
každý nemůža vykoupati se v oavěžující kříšťalové
vodě a natábnouti se na kyprém z>leném mechu,
osnovati tam plány do budonenosti a pokochati Re
půvaby přítomnosti, Každéma však volno baviti se
cestováním a zábdavamíjiných. Co tu vtipů a žertů
smavych, dravých a hravých, co pohnatých scen a
výstapů. Jak šikovně nadbánějí teď matinky dospělým
dceruškám ve venkovských zátiších nic zlého netuší(
ženichy, jak naopak vykonkaní krajští a říští mlá
denci na tengunkou niť chytají ty nejtěžší rybky.
S pohnotím, skoro se slzami vočích četl jsem pohnu
tlivou historku, jak i jeden francouzský pes učinil
jeden páreček šťastným. Stalo se to takhle: Před ně
kolika lety byla jistá vdova pa úředníka v Provenci
poměry nacena se rozloučiti se svým psem, Učinila
tak nerada a s velmi těžkým srdcem. Vyhledalavěak
dříve svému miláčku příjemný nový domov v Nor
mandii, kdež ho jistéma statkáři prodala. Teď však
její poměry se tak zlepšily, že si opět mohla psa cr
žeti; zajela si tedy do Normandie a nabízela statkáři
hezkou sumičku, aby jí oblíbeného psíka prodal. Pes
jevil velikou radost ze shledání s dřívější svou paní.
Nový vlastník zdráhal se psa prodati. [o dlouhém
smlouvání shodli ae oba na form,jíti společně na nej
bližší pahorek. Tam rozešli se každý různým aměrem.
Pes měl dle ujednání náležeti tomu, za kým poběží.
Když se však oba rozloučili, běžel pes brzy kus cesty
za vdovou, brzy za statkářem. Poněvadě však ani vdo
va ani statkář od psa opnažiti nechtěli a oba věrností
psa velice dojati byli, nč.nili všemu rázem konec —
a vzali se. — Nu, není to pohnutlivé a dojemné af
k pláči? Což, aby naše dámy si vzaly z toho prakti
cké poučení a vydressirovely si své Amidorky a Hek
tory tak, aby jim také sňatek s hezkým a bohatým
ženichem sprostředkovali? „Věda“ veliká teď pokra
čaje a vtipná hlavička může konečně nynalézti vše
cko. Za nynější pokročilé doby lze též vykurýrovat
všecko, Srdce, portmonky i zkažené žaludky, Jen umět
to masí a trochu snggerovati. Mnohý by Demueel ani
do Karlových a Velichovských lázní, Na německé jedné
universitě stal se následující případ hypnotisování
želudko. Na klinika dostavila se dama, která nemobla
absolutně žádné potravy v žaladka podržeti. Když
všecky používanéprostředky selhaly, hypnotisoval pro
fesror dámu a kázal jí, aby jedla a sněděná aby po
držela. Když však domu přišla k plnému vědomí, ta
všecko zase vyvrhla. Professor vzdal se této léčby.
ule jeho asistent pokračoval v léčení jiným spůsobem:
Hypnotisoval dámu, poučit jí, aby jedla, a když .to
učinila, přikázal jí, aby zapomněla, že jedla, s ak
ji probudil. Dáma prý opravdn zapomněla, že jedla,

održela potrava v žaludku a úplně ji atrávila. Ta
kovýmto spůsobem byla krmena několik dnů, při čemž
jí ještě napovídali a suggerovali, že jest nemocna a
že absolntné ničeho sníst nesmí. Dáma neměla ani
při plném vědomí ani tušení, ženěco jí, když je hyp
notisována, Poznenáhla, když si žaludek ná ztrávení
jidel navykl, zmenšovali jí dávku potravin, které v
stavu hypnotisování enědla a dovolili jí, aby v stří
zlivám stava, jsouc při plném vědomí něco pojedla,
Když se ukázalo, že žslndek i tyto potraviny sneel,



zvětšovaly jí dávky jíde), které při vědomí snědla.
Dáma zvykla si konečně na eněsení. a strávení jídel
úplně a ravila se docela. Z toho viděti, de téš
bypnotická kůra má své jemnosti a de poubým su
gerováním se ještě všecko neučiní. Co by to pomohlo

suggerovati Českému národu, fe se mé dobře? Když
by se probudil, poznal by, že má pořád kapsy prásd
ny. Páni poslanci a ministři by to měli konečně skou
šet s vydatnější hypnosou, měli by národ tajné krmiti,
regulovsti mu řeky, meliorovati pozemky,nenadňovati
úvěr, výrobu i odbyt, uskotečňovati jiš dávno slibo
vaný palác blahobytu. Já myslím, že by takovouhle
kůra snesl český národ konečně i bez hypnose.

IX. Sjezd Jednet Cyrilských konati
se bude za spolupůsobení kutnohorského kostelního
abora v Kutné Hoře ve dnech 8., 9 a 10. erpna .899,
Sjesd koné se bezplatně. Noclehy bude lze obdržeti
buď zdarma anebo v hostincích za mírnou cenu. P. T.
účastníci nechť se přiblásí v čas, nejdéle do 4. erpna,
s udáním, jakého noclehu si přejí, u Václava Hartode,
steršího kaplana na arciděkanství v Kutné Hoře, po
příchodu pak do Kutné Hory v restauraci „U slovan
ské lípy“, kde jim byty blíže naznačeny budou.
V témže rostaurantu obdrží P. T. účastníci obědy po
40 kr., neb v mírných cenách dle jídelního lístku.
Také o večeře bude tamtéž postaráno za ceny mírné.
Ku cvičení chorálu jest třeba, aby každý z účastníků
měl v rakon: 1. Theoreticko praktickou rakověť cho
rálu římského od Dobruslava Orla. Cena nevázaného
150 zl., vázaného 180 gl. 2. Epitome e Gradaali ro
mano, vydané od B Pusteta v Řezně. Cena neráza
nébo výtisku 1:08 zl, váz 168 zl. Ku cvičení v ko
stelním zpěvu lidovém užija so nápěva k „Oltáři.“
Cena výtisku brož. 15 kr., váz. +x kr. doplněk: Li
tanie k Nejev. Srdci Páně, cena % kr. Tytoknihy,
jakož i jiné bndebniny pro reformu církovní hudby
potřebné v době sjezdu bude míti na skladě knihku
pectví Karla Šolce v Kutné Hoře. Aby se mohl do
statečný počet výše nvedených knih v čas objednati,
Zádoucno jest, by P. T. účastníci při přihlášce své
na sjezd spolu poznamenali, ktorých knih si přejí a

dne 7. srpna. V 8 bodin večer uvítání P. T. hostů
v restanrantu „U slovanské lípy“ (v Roháčově ulici
č. 566). Na to dle zvláštního programu pěvecko-hn
dební zábava. V úterý dne 8. srpna. Dopoledne:
O půl 8. hod. zpívaná mše sv. v erciděkanském chrámu
Páně av. Jakuba, při níš řízením místního ředitele
kůra, Al. Strébla, zapěje kutnohorský abor chrámový
čtyřhlasou měi pro smíšené hlasy s průvodem varhan
a čtyř trombonů (ad lib.) „im hon. sc. Luciae“ od
dra Fr. Witta, op. 14. a) (vyd u B. Pusteta v Řezně).
Introit: „Timete Dominum“, Gradnale: „Timete Do
minum“, Offertorium: „Laetamini in Domino“ a Com
munio: „Signa autem eos“ chorálně, „Pange lingua“
od Al. Strébla. Po měi sv. přednese ještě chrámový
sbor zpěvy: „O bone Jesn“ pro smíšené hlasy od G.
P. Palestriny, „O salataris hostia“ pro smíšené hlasy
od Al. Strébla a „Salvam fac regem“ pro smíšené
hlasy od G. P. Palestriny. O půl 9. hod.: Zahájení
sjezdu megr. F. J. Lehnerem, předsedouObecné Jed
noty Cyrileké. Od 9 do 10 hod.: Přednáška P. Emi
lana Paukmera, kněze ryt. řádu křišovnickéhoz Pra
hy: „O vlastnostech dobrého ředitele kůra.“ Od 10
do 12 hod.: Přednáška P. Dobroslava Orla, docenta
církevního zpěvu při bisk. kněžském semináři v Krá
lové Hradci: „Accentne a concentua při mši ev. zpí
vané, přednes chorála ayllabického jubiloraného.“
Dopoledne: Od 1 da 2 hod.: Poradná schůze vika
riátních jednatelů církevní hodby. Od 2 do půl 4. h.:
Přednáška P. Jos. Vomočila, staršího kaplana z Ji
čína: „O vývinu a významu lidové písně chrámové“,
spojená s praktickým cvičením dle nápěvů k diecés
nímu zpěvníku „Oitář“. Od 4 do 5 hod.: Přednáška P.
Václava Fayksa, katechety měšťanských škol v Ho
Bicích: „Církevní zpěv a škola.“ Od 6 do */,7 hod.:
Přednáška Čeňka Lilaře, ředitele kůru z Hořic: „0

polphonii spojené s praktickým cvičenímspěvu vícehlasých. O 7. hod.v kostele sv. Jana Nep. zpívané
litanie k Nejsv. Srdci Páně (dle doplňků k nápěvům
„Oltáře“), na to požehnání Nejav. Svátostí oltářní a
na konec „Te Deum laudamas“ od dra Fr. Witta,
op. 10 a) pro čtyry smišené hlasy s průvodem varhan

a malého orkestru (ad lib.), přednese místní sbor
chrámový. O 8. hod. večer po ečná pěvecko-hudebnízábava „U slovanské lípy“ dlezvláštního programu.
Ve středu dme 9. srpna, votivní slernost av. patronů
semekých. Dopoledne: O půl 8. bod. zpíraná měs av.
v kostele sv. Jakuba, při kteréš řízením ředitele
Al. Strébla chrámovým sborem provedena bude pěti
hlasá, cenou poctěná měs pro smíšené hlasy (S. A.,
T., I a II. B.) « průvodem varhan „in Aon. sc. Eu
gemii“ od Jos. Nešvery, op. 74. (vyd. ve Vídni n F,
Hóricha). Introit „Sapientiam“, Graduale „Exenlta
bunt sancti"“, Ofertoriam „Exenltabunt sancti“, Com
munio „Dico autem vobis“ chorálně. „Pange lingua“
od J. Pleyers. — Po mi av. přednese ještě chrámový
sbor: Píseň „Svatý Václave“ pro čtyry smíšené hlasy,
harmonisoval Al. Strébl, „Agnus Dei“ ze mše „in
hon. sc. Francisci Xaverii“ pro čtyry amíšenéhlavy
od dra Fr. Witta, op. 8. b) a „Are verum corpna“
pro čtyry smíšené hlasy od W. A. Mozarta. Od půl
9. do půl 10. hod.: Přednáška Fr. Jiráska, ředitele
kůra = Jičína: „Stručné pojednání o varbanách se
stanoviska historického vývinu varhanářství varha
nictví “ Od 10 do 12 hod.: Přednáška P. Dodrasla
va Orla: „Padijový týden a zpěvypři zpívané měi
sádnění“ s praktickým cvičením spojenď=Odpoledno:
Od půl 2. do půl 4. hod.: Cvičení chorálních více
hlasých částí zpěvů x zítřejší mši av., při níž účast
níci sjezdu čině vystoapí. Fo 4. bod. prohlídka umě
leckých památek Kutnohorských za vedení analce vdp.
arciděkana Karla Vorlíčka. O 8. hod. večerní spo
lečná zábava dle zvláštního programa. Ve čívrťek
dne 10. srpna, ovátek av. Vavřince, jáhna a muče
nika. Dopoledne: O půl 8. hod. apívaná mše avatá
v chrámu sv. Jakoba, při ktoréš účastníci sjezdu
provedou skladby rozličného druhu, jež v době sjeadn

nastudoval. půl 9. do půl 10. hod.: Přednáška
Jos. Mělsra, varhanáře v Katné Hoře, „O vacha

nách“, vníš násorně na modelech ukážepokroky ve
varbanářetví a prakticképokyny podá, kterak hoditel
kůru menší oprávky varhan sám prorésti můde. O půl
10. hod. sakončení sjezdu doslovem dra Josefa Mr
Šika, předsedy diecésní Jednoty Cyrillaké. Po skon
čeném sjezdu následuje problídka uměleckých závodů
P. T. pánu Mólsra a Tačka. Železniční řád umodňuje
kašdému P. T. účastníku před odjezdem čas na oběd,

Vejáci ma šmě. Německélisty z říše ozna
mují, še vojenských velitelatev dochází hojně žádostí
od venkovských hospodářů, aby vojákům n plaků
sloužícím bylo dovoleno vypomoci na poli v době žní.
Vojenská správa povoluje pro vojáky 14denní dovo

lenou a na výpomoc ro práci ve šních posýlá ochotněony vojáky, kteřídobře odbyli svůj výcvik a blarné
ve střelbě se vyznamenali. Vojákům přichásí dovolená
pro dobu ční velmi vítanou, ana znamená změnu
V přísném šívotě vojenském a peněšitý příspěvek;
hospodáři pak se těší, že mladé síly jim na polí po
mohou. V nynější době, kdy po venkově jest tak vo
liká nouze o polní a hospodářekou čeleď a kdy o
šních v mnohých obcích jen staří lidé doma růatá
vají, jest vojenská dovolená činem záslužným a spa
mená alašný ohled, který vojenská správa báře ku
hospodářakým potřebám země. Pematuji se“ že hulán
ští důstojníci na Hané dovolovali v letech šedesátých
svým vojákům, aby po ranním cvičení si na šních
něco přivydělali. Vojáci sekli a svášeli s chutí. V Ru
sku pouštějí vojáky ležící ve venkovazých košarech
vůbec na žně, Letos by vojenští pracovníci zvláště
byli rolníkům vítáni, neboť rolníci musí využitkovat
každého okamžika, kdy neprší. Doporučovalo by se
i v Rakouska k následováníRuska...

K otázce patronátní. Početvikariátů,
které žádají změnu patronátních poměrů ve smyslu
rosolace Kostelecké, množí se ustavičně, Dopoaud při
hlásilo se 27; pravímedvacet sedm vikariátů,
s nichž mnohé mají patronáty velice výnodné; a hle,
přece i tyto vikariáty prohlašují se jednomyslně pro
navrhovanou změnu, ponóvadě usnávají, že žádá toho
spravedlnost, aby nejen někde, ale všude v diecesích
beneficia dle stáří a zárluh byla udělována. — V po
sledních 14 dnech oznámily své souhlasy vikariáty:
Skutečský, Náchodský, Turnovský, Rakovnický, Jaro
měřský a Lakavický. Další souhlasy zasýlány buďtež
vldp. Jos. Kaplanovi, vikáři v Cuslaví u Brandýsa
nadOrlicí.

© vmrestu mehtů uveřejňujevědeckýje
den časopis zajímavá pozorování. Nechty rostou více
v létě neš v zimě, více u člověka zdravého než ne
mocného, více u aterého než mladého, více na pravé
než ne levé race. Nejvíce roste nehet na prsatě pro
středním než ne palci a malíku. Ročně naroste nehet
skoro 4 centimetry a 7Otiletému starci naroste nehtové
roboviny 288 metrů, tedy pravidelně o polovici více
než-li obnáší jeho tělesná výška.

O zřízení mlékařské školy přičiňují
so mlékařská družetva na Moravě. Dr. Perek byl pro
zřízení mlékařské školy při hospodářské škole v Kro
měříži; družstva se však vyslovila pro Velkou Senici
u Litovle. Učitel mlékařetrí p. Pavelka = Brna pravil
v této příčině ve schůzi družtev v Olomouci. Kdyby
Senice stavěla svou parní mlékárnu, vydá 15.000 2l.,
ne škola však nabízí 32.000 zl, dává tedy dražstvo
na škola mlékařskou dobrovolně 17.000 zl. V celkovém
nákladu dala by obec a družstvo senické '/,, země '/,,
stát '/,, přispěla by všecka rolnická družetva morav
aká až na 3. Na mlékařskou školu v Dol. Rakousích
dal stát 40.000 zl., může tedy pro 40 mlékařských
dražstev na Moravě 30—40.000 zl. také poskytnoati.
Na dotazy ohledně dlouhé vyučovací doby a malého

pošta šáků odpovídá předseda, že na tak obsáhlouátka o mlékařství není možno, by žáci v krátké do
bě vše pochopili. Dokaszuje, če ve Švýcarech a Fran
cii se nepřijme do mlékařské školy žák, který delší i
víceletou praxí v mlékárnách se vykázati nemůže a
trvání školy (běhu) není kratší. Konečně na české
mlékařeké škole bude 10 měsíců jeden běh trvati, pak
budou jen měsíční běhy kašdým rokem a bospitanti
se vědy a na dobo jakoukoliv přijímají, tedy může
na škole zůstati každý, jak dlouho se mu líbiti bude,
Vysvědčení úplné dospělosti, úplného odborného vadě
lání v miékařetví se může a dájen navštěvovatelům
JOměsíčního běhn, kteří se koncem běhu zkoužce po
drobili a obstáli. Další jednání týkalo se pronikavého
pokroku mlékařství. K otá:ce, co by české rolnické
mlékároy na Moravě ještě potřebovaly, odpovídá před
seda, že potřebí jest stálého inspektora mlékárea, jenž
by problídel i chlévy. Na vydržování inspektora a sil
učitelských na škole mlékařské přispívala by země,
Po děbatě o této věcí, jíž se aúčastníli dp. Al. Fícek,
farář z Blasic, p. Balák = Malostovic, p. K. Zapletal
2 Tištína, přijata byle jednohlasně resoluce: „Všechna
česká rol. ml. drušstva x markrabství Moravského,
shromážděná ne echůzi, pořádané odborem mlékař
ských epolečenstev dno 36. července 1899 v Ulomonci,
uznávají sa nutné, I. Domáhati 60 společně o sařízení
samostatné české mlókařeké školy, která by a větší

ní mlékárnou v Senici u Olomonce spojena byla a
terá by našim rolnickým mlékárnám nejen theoreti

cky, ale blavné prakticky odborně vzdělané dílovo
doucí a dělníky odchovávaln.V kratších kursech, po
řádaných v simní době, má ae též rolnickým syn
a dcerám odborného vedělání v mlékařstri na této
škole poskytnouti. My shromášdění delegáti všech
rolnických mlékáren na Moravě vítáme vřele nanesení
zemského sněmu, jímž uznává se důlešitost odborné
české mlékařské školy v markrabství Moravském, avšak
žádáme zřízení samostatné české mlékařské školy, ne
přejeme vi ji míti jako vedlejší školu a jinou školou
spojenou, proto doporučujeme pro zařízení školy té
Senici jako vhodnější místo nešli je Kroměříš. II.
Všechna česká mlékařská drožetva markrabství Mo

aby co nejdřív pro průmysl mlékařský na Moravě byl
inspektor ustanoven, který by nepředvídaně inspekcí
v mlékárnách rolnických prováděl, odbornou rada
mlékařským družstvům bezplatně uděloval a byl pod
řízen českému odboru zemědělské rady. III. Žádáme zo
mědělskou rada a zemský snům aby se o vydání sí
kona dle vzora cizozemska ka ochraně průmyslu mlé
kařského na Moravě postarati ráčil. Po delší debatě

bylo useseno zvolit k otásky
mlékárom uvláštaí výbor a sice ku 6 členům odbo

ru tmlékárního přibrat ještě 8. Zvolení bylípp JosefPospíšil = Příkaz, K. oštůlka
a Palonína. Dále jednáno byloo reklamě pro vý
robky mlékařekých družstev. Přijatbyl návrh
p. Veselého a Zapletala, aby k účelům reklamním po
ušito bylo úroků, které plysoa s podílů od družstev
mlékařských do ústředního svazu hospodářských druž
stev složených. Kdyby úroky nestačily, přispéje kašdé
jednotlivé dražetvo peroentnelné z hrubého příjmu.
O této věci však mají se zástupci doma s výborem
družstva poradití a výsledek odboru mlékařských spo
opolečenstev sděliti. Při volných návrzích vysloveno
bylo přání, aby silnější mlékárny slabším pomáhaly.
Doporučena byla výroba tvrdých pecnovýchsýrů. Zda
Hilou sohůzi ekončil předseda díkem za hojné úča
stenství a radostí nad sájmem pro mlékařetví na Mo
ravě. — Při výletu ne Moravu zajímala české rolníky

otázka stizování a organisování mlékáren. Přál bychom ei, aby kdo jest půda pro ařízení mlákáren pří
zniva, přičinily se obce, hospodářeké besídky a spolky
O její uřínení.

Elekorická dráha v Hradel Král
Jak známo udělilo s jsra c. k. místodržitelství nazá
kladě zmocnění, jehož we ma dostalo vynesením c. k.
ministerstva železnic ze dne 19. ledna 1899 č. 44011/8,
obci Hradci Králové povolení ke stavbě elektrická
dráhy s nádraží do města dle původního projektu.
Toto povolení stavební vejde v moc až po udělení
koncesse samé ministerstvem deleznio a také teprvé
psk budou moci býti tydány nálezy vyvlastňovací,
jichž snad by bylo třeba. Výnosem ze dne 31. května
1899 č, 19149 vzalo totéž ministerstvo výsledek re
vise tratě a politické obchůzky odbývané dne 7. a 8.
března t. r. jakož i svrchu uvedený výnos místodrši
telský se souhlasem na vědomí a uložilo mimo jiné
menší konstraktivní detaily, parkmistrovskému úřada

v Hradci Králové, aby připranil a ministeretvu předJožil projekt varianty ILI. totiš o vedení tratě z ná
dreží kolem skladiště záložního úvěrního ústavu v
Hradci Králové a továrny p. Jane Hutly přes most
erární silnice Litomyšl-Jičínské ke Špici na Praškém
Předměstí. Současně schválilo ministeretro zřízení
zastávky „Grandhotel“ v km. 3.5 hlavní tratě, ješ
bylo navrženo při politické obchůzce a uložilo, aby
se porkmistrovský úřad v Hradci Králové dohodl se
s rak. severozápadní dráhou o detailních podmínkách
saústění elektrické tratě k jejím kolejím ve stenici
Královéhradecké. O eventuelních otáskách, o nichš by
ee snad obě strany nemobly shodnouti, vybradeno je
roshodnontí ministerstvu. Konečněslíbilo totéž ministar
stvo, že svého časn vezme příznivý zřetel na žádost pro
jektante, sby v erární silnici Litomyšl-Jičínaké (dle
varisnty III. před prvními lázněmi p. J. Štorcha na
Pražském Předměstí) měl býti pro trať zřízen nikoliv
drahý most železný, nýbrž úplně postačitelný inun
dační most dřevěný. Jak se nám sděloje, jest projekt
jmenované III. varianty úplně hotov, současně s ním

pracnje ae na projektech vyušitkování vodní aíly Orice a Labe a zřízení příslašné centrály pro elektrárnu
v Hradci Král. Tím bude současně rozřešena otázka,
jež má pro zlevnění u tedy pro zdar projektu význam
rozhodný. V Plsni podařilo se firmě Ktišíkově vyu
žitkovati daleko menší vodní aíly k pohonu tamní,
nedávno otevřené elektrické dráhy. Projekty využit
kování Orlice a Labe budou dle zprár došlých během
tohoto měsíce dokončeny a na to bezodkladně s vari
antou III ministerstvu železnic předloženy a stanou
se tedy za krátko předmětem konečné revise tratě a
politické obchůzky. Můšeme tedy konstatovati, že se
0 elektrické dráze v Hradci Král. pilně a e urychle
ním pracuje a že i tato otázka blíží se bezpečněsvé
mu brskéma vyřízení.

Dp. farář Uhlíř nám píše s VelkéJese
nice: „Osvěta lida“ tedy přece uvořejnile mou opravu
avšak s omáčkou ovařenou u nás, aby účinek byl se
slaben. Die sákona to nemá býti. Proto ji trochu
rozředíme pravdou. Tak prý SI. sám se nazval „pravou
rokou mou“. Kdo chce, ať tomu věří, ale já jsem
s ním o těch volbách nemluvil, aniš ho viděl. Také
prý sama „nepadle zde strane ovobodonesmyslná“,
poněvadž prý ne nestavila v záložně kaodidátní listina,
a posel jí voličům dodal. Ano. Ale nechť nezapomene
„03v. L“, že nazvsla volbu to „maďarskou“, a po
něvadě netekla ani krev ani pivo, proč ji nazvala
maďarskou? Že prý naší lidé měli Ď (sad 2 toliko)
ploých mocí, a oni toliko 3 v drohém sbora. Ale já
jsem tvrdil, še strana nesmyslné shdněla po obcích
vůkolních všecky plné moci, kdešto z Lašich nebyl
nikdo nikde. Jestli v obci někdo plnou moc dostal,
o to se nejednalo, nýbrž o to, že jsme se, Menama
holi porasit“. Že te namabala strana ta s bídou
velikou projití ve třetím sboru, Ze k vůli tomu I
v noci, jsk slyším. schůze se konaly, to vědí pázi
sami. A kdybychom“ si jen trochu bylí chtěli ve třetím
aboru zaagitovati, i tam by naprosto padli ti 3 a
snad jen 2 nesmyslníci. Co se tkne podpisu p. Fry
drycha z Dolan: Napsal jsem, žepodpis takový v zá
ložně se nechod, ovšem přístapný k nahlednutí, jako
u členů. Podepsal-li se kdo z věřitelů na poukázce,
ta se poukázky svážou, sa měsíc, pak ze rok a uloží
nejprvé v almaře a za Ď let v bedně ne uloží na půdě,
Pan Fr. se podepsal dlo jeho účtu v hl. knise str.
1412 posledně 1./7. 1890; jest tedy jehopodpis na

na půdě v bedně. „Osvěta lidu“ tedy ne
rada, ale musela opustiti od tvrzení, jako bychom
měli účastenství na tom, še SI. na plné moci podpis
cisí ni odělel. Také Ibala „Osvěta“ v čele předpo
ledním (28.), jako bych dříve než 30. června o její
úteka na manověděl; tím celon věc končím. Jak vidět
také nyní pozdě přicházím 6 opravou, nebo zde
„Osvěta“ nelso sobnati,

Osební. Do VIIL hodnostní třídy byli pový
žení pp. professoři: P, Bohuslay Neumenn v Něm.
Brodě, P.Matěj Dušek a Václav Sládek ve Vysokém
Mýtě, Alois Groman, Frant. Hoffmann, Ignéc Svobo
da, Bedřich Konvalinka s inepeksor Jan Donovský,



Aáslav -Voverka'(s Vlkova) vPraze, dr. Tomáš Řehoř,Jaa Bighotti, Alexandrkřase an . Albert
Dohnal“ Josef Maternaa dz. Dušánek v Chredimí, P.
Fraat. Syllaba, Václav , Jan Kreuza, dr. Jan
Prašák v Kolíně, Otakar Jendečke, Jan Konupek,
Aug. Krejčí, Jan Wolf s Jan Honza v Bydžově, Jos.
Branié, Josef Honsák a Jen Novák (s Košic), Jan Ma
chášek, Vojtěch Hrnčíř,Maxm. Mencl, Jan Roubal a
Jos. Moraveo v Č.Budějovicích.

Sbirka k s války = r 1866.
Městskou spořitelnou a obcí Královéhradeckou zakou
peny byly dvě soukromé oabírky památek s r. 1606
nelezených hlavně ne bojišti Královéhradeckém. Sbír
ky ty rosmnoženy byly ještě četnými dary s arovnány
přehledně a vkusně p. Frant. Waldekem ve dvou
místnostech k tomu účelu obcí vedle historického mu

sea propůjčených. V jedné místnosti jsou sbroj azbraně rakouské © ve druhépruské a saské. Památky
tyto, jskoš i dvě figuriny rakouského a praského vo
jáka, vykopaniny s brobů, velká plastické mapa bo
jiště, pohledy na ně s různých stran, výjevy válečné,
otografie pomníků a různé listiny a tiskopisy ivě

připomínají neblabý rok 1866 a svláště bitvu u Hradcerálové. Katalog sbírky čítá přes 600 čísel. Otevřena
bude od 28. července do30. října t. r. každou nedělí
od 9—:2 hodin dopoledne a ve věedny dny na při
hláška u parkmistrovokého úřadu v Hradcí Králové.
Vstupné za osobu činí 10 kr.

© nálese mamata ve Svob.Dvorech
přednášel v posledním sezení c. k. ústřední komise

pra umělecké a bistorické památky, pan kontrolorchneider, kterýž rovněš jakop; prof. dr. Woldřich
pronesl náhled, že v cihelně p. Morávka celá kostra
mamuta se najde a že v starší kamenné době žil člo
věk v severovýchodních Čechách sončseně s memutem.

Na vemkovské knihovmy dále přispěli
tito P. T. vldpp.: prof. J. Voverka 1 sl., J. Jenšík,
děkan v Jičíně, pěkné knihy, Josef Šmejkal, kaplan
v Novém Bydžově 6 sl., Jos. Moravec, kaplan v By
strém 1 si., J. Mikan, keplan v Přelouči 1 zl., Jos.
Váňa, koop. ve Štokéch 1 zl. Zaplať Bůh.

Sleva damí. Nákledem A. Lendfrasa Syna
v Jindě. Hradci vyjde praktická brožurké „Klíč“,
obsahující tebnlky, na hichž vypočteny jsou procenta
a síce od 10'1 proc. až do 16 proc. Brožarka tato
právě nyní, přinařízeném odepisu realní daně, dojde
zajisté valného rosšíření.

Ústav hrab. Pěttinga v Olomouci
otevre příštím školním rokem dvouletou dívčí obchodní
škola první a jedinou toho draba na Moravě a v če
ských zemích vůbec.

Z české techmilky. Dne 19.červencepordrobili se II. odborné státní skonšce z technické cho
mie na c. k. české vysoké škole technické v Praze
s dobrým výsledkem pánové Josef Kratěna ze Sla
tiny u Hradce Králové a Jos. Ve selka s Hoděšovic.

Sjezd čoskoslov. hostinských konal
ne v neděli v Plzni. Zahájil jej předseda Ústřední
jednoty p. Jan Vorlíček « Prahy. Za místopředsedy

k svolení pp. Frank z Planě, Sýkora z Javi a

Beneš z Budějovic,zapisovatelype Haratický z Pardubic a Klíme s Říčan. Jmenem Plsně uvítali hostinské
pp. Keseler a Frank. Paa K. Šindelář pojednal o sjezdu
budějovickém roka 1898; o obchodu piva v lánvích
p. Siříště s Praby, k věci mluvil p. Haratický z Par
dubic, posl. Vorlíček, posl. Hořice a Krofta. Posl. Ho
žica promlavil o nápravě zemských financí a přirážce
na pivo. Posl. Březnovský vidí spásu v sesamostatnění
naší korany; pan Krofta 2 Libně jest pro dat pře
pychovou a zabíbá do socialistických theorií, ješ na

preron míra přivádí posl. Hořice; dále mlavil k věcíukup, Šindelář, Zelenka (navrhl konec debaty), Filip
s Vídně proti politice široké. Pan Zelenka pojednal
o pojišťování hostinských pro případ stáří pomocí zem.
fondu císaře Františka Josefa I.; o poměrech živností
hostinské p. Šťovíčekse Žiškova; ne to povetává bouře
proti řečníku social. Kroftovi a odňalo mu poslóze
slovo. i ředseda ke 2. hodině ukončil sjezd, načet hosté
šli k obědu společnému do měšť. besedy, odtud k ná
větěvě měšť. pivovaru; večer byl koncert v měšť.
besedě.

T Anmenských slatimných lázních v Bělehradě
byl dle lékařských ordinací at do 19 července 1599 po
čet hostů 453.

Zvěsti z východních Čech.
Z Chrasti. Sestra nejdůstojnějšíhop. bi

skůpe, sl. Aloisie Bryoychova, na němž celou duší
svou Ipěla, jejž jakož ostatní sourozence pravou
láskou sesterskou milovala, skonala v úterý před

em tak tiše a klidně, v takové vroucnosti,
oddaností a důvěrou v Nejvyššího, jak po celý
život svůj žila, Byla to prostá, skromné česká žena,
ale srdce její bylo dJaté, které trpělo s trpícími a
radovalo se s radujícími, které plálo pro všecko
šlechetné a vlastenecké,které skýtalo pomoc a úlevu,
kdekoliv možnost a příležitost se k tomu naskytla.
SL Aloisie Brynychova vedla nejd. p. biskupovi
skromnou jebo domácnost přes 20 let, od té doby,
když jako prostý venkovský kaplan povolán byv
do Hradce stal se zde katechetou a profesorem
v bohosloveckém semináři, Od té doby měla přátelé
v Hradci i na venkově, kteří rádi vidali její ná
větěvu, kteří ji zvchovali své přátelství, když se
s nejdůstojnějším panem bratrem odebrala na po
avátný Čechům Vyšehrad, i když se odtud pře
stěhovala do zdejší biskupské residence. Jakou
byla, tak skromnou i zůstala v posledních letech,
kdy tolik trpěla stále se zhoršující vadou srdeční,

ila jen tiché domácnosti, na veřejnost aniv Hradci
ani v Chrasti nevystupovale, ač jevila veliký zéjem
pro veškeré záležitosti našeho života. Přátel měle
mnoho, nepřátel žádných. Zpráva o její úmrtí
dotkla se všech bolestně. Vždyť věděli, že zvěč
pělá trpěla v poslední době mnobo. Nyní sladce

dřímá s blabým klidem kolem skrání, duše její
sluní a blaží se všsk v okolí Onoho, jenž je ve
škerým zdrojem blaba převého Ilásky věčné. Úča
stenství připohřbu bylo nesmírné z Chrastii diecése.
Především zapěl sbor smuteční zpěv. sbor v zámku
v pokoji, kde byly ostatky zesnulé vystaveny na
katetalku ve vkusně ozdobeném pokoji. [Smuteční
obřady vykonal J. M. adp. kap. děkan Dr. Al. Frýdek
za asistence 63 knéší, načež ubíral se imposantní
průvod do děkanského chrámu Páně. Průvod za
hájila katolická jednota jinochů a mužů s hoří
cími svícemi. Za nimi pěvecké jednoty s prapo
rem pěly 50. žalm. Za pěveckými jednotami ubí“
relo se duchovenstvo tvořící assistenci. Tělesnou
schránku zesnulé doprovázela Jeho Bisk. Milost
v hlubokém zármutku s četným příbuzenstvem a
nepřehledným zástupem občanstvachrasteckého.
Pozorovali jsme mezi jinými p. ředitele Dysmasa,
okresního starostu, p. Mařánka, c. k. okresního
hejtmana, pana Siegla purkmistra se členy měst
ské rady, deputace »Sokola«, všech živnostenských
spolků. Spolek vojenských vysloužilců, hasičské
jednoty z Chrasti, z Podlažic a z Horky tvořily
pohyblivý špalír, jej: aranžoval místní policejní
komisař, p. Svoboda. Úřednictvo bisk. velkostatku
s p. inspektorem Novotným a p. nadlesním Hru
bým prokázalo svým účastenstvím poslední čest
všeobecné vážené slečně. Ve chrámu Páně oběto
val ndp. biskup nejdražší oběť za spásu zesnulé.
Mši sv, obětovali ještě vsdp. kapitolní děkan dr.
AL, Frýdek a vdp. b. vikář Kopecký, Čtyřhlasé
reguiem přednesly precisně pěvecké jednoty za
ochotného spolupůsobení četných pp. učitelů. Prů
vod na hřbitov chrašický vedl ndp. biskup, jenž
vykonal posvátné obřady nad otevřeným rovem.
Dojemným zpěvem »Dřímej sladce« rozloučili jsme
se s dobrotivou slečnou Aloisif.

Účastníci pobřbu z klerubyli: Ndp. kapit.
děkanDr. Alois Frýdek, kanovník Josef Burian
z Prahy, vys. důst. pan kanovník Jan Barták,
vsdpp. rodové Dr. Jan Soukup a Fr. Kerner,prof.
theol. Dr. Mrštík, vdpp. představení b. semináře,
b. Boromea, b. Rudolfins, dp. ředitel Hrubý, vdp.
prof Veverka, vdp. vikář Sehnal, Schreiber, Ko
pecký, Vacek, vdp. arciděkan Walter, vdpp. vik.
sekretáři: V. Uhlíř, Fr. Vohnout, Ant. Kaška, J.
Vlach, Eng. Starý, Vančura, Kobr, Ant. Dvořák,
Richter, vdpp. farář Letošník, J. Hlavsa, Al. Sou
kup, Marek, F. Barta, důstojní OO, kapucíni, cti
hodné sestry z Chrudimi, Slatiňan i z Chrasti.
Kněžstvo vikariatu pardubického mělo týž den po
radu. Nechf odpočívá v pokoji!

Z Libnikoviec. Dne 9. července pořádaný
výlet u široko daleko známé naší lípy ne vzdor celo
týdenníma deštivému počasí skvěle vydařil. Sešlo so
výletníků z blízka i z dálí nad očekávání, a ti všichni
se- mile pobavili při dobrém opočenském pivečku a
krásné budbě Třebecbovické. Mládež věsk tím více
ae pobavila,jelikož pro tanec upravena byla veliké

podlaha, na které přes :80 párů tančilo. Také pošta
ve prospěch „Ústřední Matice Školské“ vynesla 3 zl.
60 kr. Mezi zábavou přednesl p. Václav Vach ml.,
rolník z Horního Černilova jako na pamět desátého
výletu vzletnou národní řeč, kteráž tuto podána: Ve
lectěnó shromáždění! „Pracaj každý s chutí úsilovnou,
na národa roli dědičné, cesty mohou býti rozličné,
jen vůli mějmo všichni rovnoul“ — Tak pravil neza
pomenutelný, veliký Čech, ač rodem Slovák, ideální
básník, pěvec „Slávy dcery“, Jan Kollár, jehož até
narozeniny před šesti roky jeme slavily. Dra roky
dříve slavili, či vlastně měli jsme slaviti památka
jinébo, rovněž tak zasloužilého muže, slavného našeho
krajana Váceslava Hanky. A roku loňského? Zdaž
nebyl to úchvatný dojem, když ze všech stran ozý
valo se jméno František Palacký v nadšeném provo
lání slávy? A také četné ty ohně slavnostní, ježu večer
dne 13. června m. r. zaplápolaly všech návrších,
veškerých krajů českoslovanských skvělým byly dů
kezem, že lid zemi tato obývající blásí ne wvým
mužům velikánům, ku svým křísitelům « poroby du
devní, čo hlásí se dosud k tomu staroslavnéma ná
rodu českoslovanskému, jehož všichni ti buditelé věrní
byli synové, neb byli vše vynaložili ku blahu a sve
lebení národa. Tím teké jen vynikli, že všichni měli

vůli rovnou, povsněsti ten utýrený, ueonšenýnárodnáš, který následkem událostí pobělohorských hluboce
poklesl, še všichni chtěli ten lid povznésti v jasné

výšiny bývaléslávy. Jedinou jich snahou bylo, abvzájemnou láskou Inuli k sobě nejen Čechové vespole
jako bratr k bratru, ale i veškeří slovanští národové,
at bydlí již v Sibiří, na Balkáně aneb pod Sudety,
jako větve jediného kmene, jediného mohutného utro
mu, atroma Slovanstva! A jak také lépe měl bych
vás osloviti, jak jinak měl bych k vám promlaviti
drazí přátelé, jenž sešli jste se dnes pod tímto sym

bolem Slovanstra, pod toutostaleton národní Nponstromem, jená býval již naším pohanským před ům
stromem posvétným. — Konáme-li památka mužů

úctyhodných, o vlast a národ zasloušilých, proč neměli bychom se aspoň pozastaviti, aspoň chvíli svojí
přítomností poctíti pomníky časů minulých, jako němé
avědky zašité alávy i bolu a přestálého u níl A
jedním takovýmto svědkem s uplynulých dob, jest
i tato lípa. Není sico určitě známo její stáří, snad
dvěstěpadesát i vícekrát zazelensla se vždy ns jaře,
rovněš se neví, kdo ji sem vsadil, ale tolik jest jisto,
še mnoho jiš věků přečkala, dobrých i slých a at byl
jiš kdokoliv její pěstitel, který jiš dávno a dávno
věčný sen dřímá, kdyby sem popatřiti nyní mohl, za
jisté de zaradoval by se nad oslavou svého díla ná
vštěvou naší tak Četnon, snad slza radosti akanula
by s oka jeho v sebovědomní,že nerykonal práci na
darmo, že útlý ten stromek jim zasazený, šastně
projde věemi bouřemi přírodními i časovými s do

spěje v mohutný strom, a že lidstvo, po dlouhých lezde dijící nezapomene těch oplynulých, častokrát

tak trpkýchdob, še vášítí si bude upomínok ne předky
své! Vepomeňmejen, jek těžké byli to dny, k | Mpa
tato jako malý stromek počala se zelenat. Byliť to
chmůrné doby robotní, kdy rolníka přetíženému klo
potnou prácí,nezbývalo častokrát ani času, aby vlast
ního pole obdělal, natož aby mohl přemýšleti o zá

jmech národních, o bídnosti svého stavu. šěťané po
němčenipohrdní venkovanem česky mlavícím, šlechtapak rovněž k národnosti německé se hlásící, nikterak
na probuzení lidu neúčinkovala, ba opíše v jeho jařma
jej utvrzovale. Ano byl to hrob, v němž dlouhý spá
nek dřímal ubohý národ náš! Však nezhynoli jeme

v něm, my je zde dosud,a jako tato lípa kaddýmjarem znova odíváse v nádherné roucho listí a květů
tak i na nás po bouřích zasářilo opět ono jasné elunko,
kteréž na sláva předků naších patřívalo. — A tážeme
se snad v dachu sami sebe: Proč právě naší předkové,
jiměto budiš všeliká čest a sláva, proč právě lípu
vyvolili sobě za strom oblíbený, proč dávali mu před
nost před ostatními? ... Jak známo, byliť oni mi
lorníky pilné ušitečné práce, obdělávání rodné půdy,
nebylič krutí sabiječi svěře, aniž jim kdy napadlo
drsou rakou a brannon mocí sáhnouti ne cizí, vo
dlouhá léta těžce nastřádaný majetek, oniť žili
v skromnosti a spokojenosti, byliť národem sice mí
ramilovným, ale i adatným, a proto lípa jako strom
nevysoký, však košatý a stínný, jehož květ je stejně
léčivý jak medonosný, jehož lýko dalo se upotřebíti
sa obuv i oděv, jehož dřevo dalo se výtečně upotře
biti k výroně veškerého domácího nářadí i náčiní,
mělooznačiti náš národní ráz, jekošto odznak skromno
sti, pilnosti a nevypínavostí sice, ale též jako odznak
mohutnosti. Řekové ctily svůj cypříš, jako odznak
vášnosti a moudrosti, dub měl značit Germánům per
nost a adatnost, lípa pak Slovanům mobutnost, mír
nost a ušitečnost. Na konec pak připomínám: Vždyť
v dávné minulosti naší došla lípa pocty královské,
neb když Přemysl oráč, od pluhu k vladařetví povolán,
vystoupil na trůn v trepkách z líka lípového a trepky
tyto po dlouhou řadu let čeští panovníci při avóm
nastoapení obouvali. — Byloť to dne 6. července r.
1890, kdy zdejší vážený hostinský p. VáclavGrošek
půsen jes duchem národním, ponejprv výletem oslavil
stařičký tento strom, a tklivou řečí již tenkráte při
pomenul její význam národní, dnes paksešli jsme se
jiš desáté na nepovšímnutém, drahdy návrší. —
Jak patrno, bylať lípa tato před dávnými, snad před
ato lety až příliš nelítostné ořezána, takže po dva
roky jako holý, suchý peň státi zůstala, Nezhbynul
však celý strom, on vypučel znova a tím krásnější
korunu utvořil. Není-liž to krásný obraz našeho ná
rodu? Jak jsem již podotkl,i on byl před dvěmasty
osmdesáti roky osekán v jádra svém a zničen téměř
domnělými přátely i nepřátely, avšak ani on nezby
nal, nadšenými skatky a hosly našich buditelů byv
vskřísen, k novému povstalživotu. My pak, kteří již
z příma stojíme, kráčejine vytrvale v před, do nárači
pramáti Slávy, neustapujme oď oněch nadšených hesel
a příkladů, jež jako zázračný elixir nového života
ném dodávají, spojme hesla: Kollára, Palackého, Riegra
a Sladkovského! Chybou bylo již u našich předů,
že nedrželi vždy ovorně a dvakráte běda, že neavor
nost ta jest i údělem naším. Nebo jako synové Sva
toplakovi lehce zlámali rozvázané pruty, tak může se
státi s každým spolkem, a každým národem, nestojí li
avorně maž k muži, páže k páži, nemají-li všichni
vůli sobě rovnou. Protož něme se i my od naších
nepřátel té krásné vzájemné shodě, učme se svornosti,
upřimnosti a bratretví sami k sobě, jen tak založíme
pravý domácí blshobyt a skutečný zemeký ráj, pak
zajisté jinak se bade na nás poblížeti, jak v parla
mentě, tak v cizině, aniž snad bude úpěti nám tak

d pantofiem germanismu, neboť z vlastní historie
víme, že dokud Čechové mezi sebou evorní byli, moc
ným byli národem a nikoho se nebáli, ano celá Ev
ropa třásla se strachem před obyčejným palcátem
i cepem prostičkého třeba rolníka českého; jakmile
však mezi ně vnikla nesvornost, tu titíž hrdinové a
vítězní Čechové sami sebe porazili, svojí slávu zničili,
sami sobě hrob vykopali. —Neavornost jest to i v do
bách novějších, která nás a zástupce národa ve dva
tábory Staročechů s Mladočechů rozdělila a která
v dobách nynějších ještě ve více navzájem Be potíra
jících táborů dělí, což jest na posměch a škodu vlast

ního našeho národa a posměch nepřál Za podobných okolností nelze doapěti k cílům vyšším, vzneše
nějším, ke kýženým cílům národ povznášejícím. Jen
svorností síly národa rostou, jen svorností domůžeme
se práv našich. Já pak konče slovy slavného našeho
básníka Boleslava Jablonského volám: „Stůjte svorně
k národu zas svému, dokažte akutkem, že jste ové,
a národu vzejde opět sláva, kteronž se skvěli slavní
předkové.“ Tak volám všem opravdovým upřímným
ve prospěch národa samýšleným snahám a všem plod
ným skutkům i úmyslům naším 2 hloubí srdce volám:
Na sdar!“

Ze Suchdola. (Neštěstí.) V zájmu veřejné
bezpečnosti třeba upozorniti na. novou vymoženost
venkovských poutí, na tek zvané vzdachoplavecké
houpačky. O pouti dne 16. t. m. rozbila také u nás
tato attrakce svó sídlo a fantastičtí „matrosové“ v čele
s „kapitánem“ div ei hrdle a race nepotrbali, ab
venkovany přivábili do vzdušných výšin. Dělník J.
Lupínek připletl se k jedná loďce v té chumelici 8
byl adeřen s takovou silou do čela, až polomrtev klesl
k semi. Teprvé po dlouhém namahání přiveden byl
k sobě s dopraven k lókaři, který ránu mn sašil a

v domácím ošetřování ho ponechal. Případ podiak vyšetření. Budiž to výstrahou všem, kteří ku každé
nesmyslnosti se hrnou. — V neděli dne 16. t. m.
v poled. hodinách adořil při nepatrné bouři blesk do
usedlosti p. Kotvalda ve Lhotě. Vyhořelýbyličástečně po
jištén a utrpěl snačnov škodu. Přičiněním obyvatel
sva sousední obce a hasičského sbora byl pořár ob
mezen jen na jediné číslo.

Od Sázavy. V winulých dnech snesla se
nad krajinou naší hrozná bonře provázená průtrší
mračen a krapobitím. Rolnictvo Zbraslavic, Čestína a
Uhlířských Janovic zmařeny má nejkrásnější naděje,
ješ letošní poboda uksxovala. Bída bude údělem zase
chuďasům našeho Posásaví. Snad urychlená akce nové
dráby Posázavské poněkud aspoň tu hrosící bídu sa



debná poskytnatím práce stífenému dělnictva i rol
nictvu.

Z Bystréhe a Poličky. Dne14.t. m.o
8. hod. večer utopil se v rybníce t. zv. židovském p.
Hynek Fiala, vrchní geometr I. tř. z Litomydlska,
jenž zde právě za úřední povinnostidlel. Pan Fiala
svého času byl též v Hradci Králové úředníkem. Byl
Byl to « každém obleda řádný a postivý muž.

"Tržní zprávy.
V Aredoci Králové, dne 15. července 1890. 1 bl.

přenice si 7-25aš 8-00, žito sl. 5-25 až 6-50. jedmona
410. až 450, ovne sl. 2-70 až 300, sl. 470 až
4 90 vikve el. 5'00 aš 540, brachu zl. 700 až 900,
čička zl. 12-00 až 14:00, jáhly zi. 9-00 až 900, krup
8 50 aš 31:00, brarahorů si 220 až 850, máku 22 zl.,
lněného semene 7:60 sl., 100 kg. žitných otrap 660 si,
1 kg. másla čerstvéko U 90 sl., 1 kg. tédia vepřového
080 zi., 1 kg. tvarohu 0:14 El., 1 kopa zelí 000 sl,
1 kopa kepusty 0'00 zl., 1 bl. cibu'e 660 zl., 1 kops
drobné zeleoiny 150 sl., 1 bl. mrkve 1920 ci., 1 kopa
salátu 0'00 aš 0:00 zl., 1 kopa okurek 3:60 až 600 zl.

(Zasláno.)
Jeho Blahorodí

panu Josefovi Stěpánovi,
majiteli závodu pro „poslacovačství a malířství písma“

v Pardubicích,
Královaká třída, dům dr. Černohorskýho.

Timto projevují úplnoa svoji spokojenost 8oprav
nými pracemi Vašidovednon rakou na hlavním oltáři
ev. Vácelava ve Ždánicích,na kazatelně a na vedlej
ších chrámových objektech provedenými, a sice tak
vkueně, krásně a po zákonech gotického vyzdobení a
při tom za cena té skvostné úpravě přiměřenou.Mám
za to, že se oltář náš Jeho Bisk. Milostizamlouval,
ba jeden pán z dražiny J. M. ee domníval, že by byl
úplně nový.

AZ něco nasbíráme peněz, dáme ví ještě v po

dobnépolzebromíí ozdobiti také druhé dva pobočníoltáře P.Marie a av. Anny.
Tadíž odporačnjí Vaše Blahorodí, který Jste

též odbornou v tom eměru školu v Mnichově částečně
prodělal, pp. duchovním bratrům k milým zakázkám.

Farní úřad ve Žďdánicích 30. května 1899.
Frant. Sedlatý, farář.

(Zasláno.)

Díikůvzdání:
Sbor dobrovolných hasičů v Hradci Králové

vzdává touto cestou nejsrdečnější dík veškerým
svým p'íznivcům, zejména: slavnému městskému
zastupitelství král. věno. města Hradce Králové
ta ochotné převzetí protektorátu při hasičské
slavnosti, dne 2. t. m. pořádané, jakož i za při
spěvek k uhražení výloh slavnému c, k. místní
mu vojenskému velitelství za laskavé propůjčení
c. k. mužstva ku strojům s kordonu při veřej
ném ovičení, slavnému pravovarnímu měšťanstvu
za dar na uhražení výloh slavnosti, jakož i všem
i všem bratrským sborům a deputacím, které
svou přítomnosti vzájemnou sdroženost hasičekon
osvědčily, a konečně každému, kdož jakkoliv ku
lesku slavnosti a k utužení vzájemnosti hasičské
přispěl.

V Hradci Králové, dne 16. července 1899.
Za sbor dobrovolných hasičů v Hradci Králové.
Josef Hiedi, Alols Soukup,

t. č. jednatel. t. č. předseda.

RMášliterární týden.
Tento týden vyjde mimo běžné:

May, Po stopě zlého činu, seš. 87.. . . - zl. —'15
Puškin, Piková dáma, deš. 11., + < « - + * zl. —15
Tůma, Z českých mlýnů, seš. 18, . . . - al. -16
Rais, Západ, se. 13, © © © <- + >> zl. -.16
Češský lid, seš. 6. © © + © + +++ + zl. —80
Rais,Výminkáří,deň.Lx- - -o al. —16
Mach,Dějinyumění,seš.7, « <- - - « - sl.—20
Ottova laciná knihovna, seš. 29... - « « » zl. —"10
Heyduk, Spisy, Be. 67., < © < -+ + + + * xl. —'12
Tolstoj, Vzkříšení, seš. 5, < < < < + + + * zl. —'12
Světlé, Spisy, Beš. 14, © © « + + + + * zl. — 15

Turgeněv, Spisy, seš. 74., -< < < + + + + * al. —'12
Pfleger, romány seš. 34... © < © + © < + * zl. — 12
Ottův slovník naučný, seš, 328., . - < - - - zl. —36
Světová knihovna, č. 113/115, <- -+ + « zl. —30

Díla úplná:
Prag, Faraon II, < © z. 1
Kurz Dr., Sportová kniha, - « - > < + zl. —50
Rais, Pantáta Beroušek, 2. vyd,. . « « + « zl. 180
Vřešťál, Lichva a úrok.. - © + < + « < - al. —77
Slova pravdy č. 12., (Pravda a lži o papežích) zl. —'0%
Kardinál Fr. de Paula Schónborn, . . . - - zl. —10
Kafka, Pojizeří a Prachovské skály zl. —60
Bystřina, Hanácké figurky < < < < + + + * zl. 120

Veškeré sde uvedené, jakož i jiné kdekoliv ohlá
šené knihy má stále na skladé a na ukásku oa požádání
posílá36 let olávající knihkupectví

í B. E. Tolmana,
v Hradoi Králové, Vol. nám. č, 26, blíže lokárny.

(Založeno r. 1863.)

|soukeník
0

Jan Horák, <iemmen.k
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
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!

Starý závod. 1909

Pneumatické varhany

Antonína Mělzra vedením Synů
v Hoře Hutné.

Dlouholetá zkušenost nabytá v zahraničních zá
vodech umožňuje nám stavěti stroje nejdokonalejší.
Ozev tonů jest precizní, žádné předznění a okamžité
uzavření. Nejrychlejší hra a trilkování i u těžko ozý
vajících se rejstříků, jako u pian 8 anglickou mecha
pikou. Hmet pružný a lebký, stejný u 1. man. i3
man. stroje. Poslední stavba pneumatických var
han Domažlice, Staňkov v Čechách. Počasí neb vlb
kost kostela bez vlivu nu etroj. Nejnovější intonace

Opravy a stavby všech soustav sepřijímají.

O přízeň prosí

Ant Mělzra synové.OY
RÁ KŘ ÁÍÍÁCÍCÍCÍCÍCH

Krásnéa cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbeník, přísežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí ©.77)

doporučaje ct. obecenstvu svůj hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra. ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové bodiny a budíčky
různých drahů se zárakou 1—3 roků za ceny

levnější než všade jinde.

Veškeré zboží Jest úředně zkoušeno a račeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za lorné ceny.
Staré akvosty se kopojí 4 vyměnňují,

a

1659.

M- Prvníčeská "fi |
specielně na americké cottagoová harmonilazaří

zená továrna

Rudolf Pajkr © spol,
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylonděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy ge doporučaje
sám. Daleko levnější než li im

portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 +1. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka
pětileté. — Illustrované cenníky

franko a zdarma.
Ě

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rosměrech

varhan, pro kostel, školu, i kncvičení.

Fr. Šanda,
(Eliška Šaodová)

prvnía nejstarší výrobna

* Sodové VVŮY*

a šumivých limonád
v Hradci Králové,

(založena r. 1873.)

odporoučí své uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám i Co nej

z'ravější nápoj domácí.

PT, Veladůstojnámudachovenslů
doporučaji :

KÁV velkosrnoujeronéadobréchoti

B kl. balíček nepražená zi. 7-50
franko obal a franko každou stanici rak.-nber.

všech přísad prostá.

Zvláště posorna činím veled. duchovenatvo, že

odváděti 8 proc. na zhotovení vyhořelého
chrámu Páně sy. Prokopa ve Vamberku.

U velectěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARÁASEK,

Menado-Liberii

B ki. balíček pražená | 2i. 8-50,

říše, všdy úplně čerstvě pražená a zarnčeně

buda na farní úřad z každé 5 kl. zásilky

Každá zásilka bude od farního úřadu potvrzena.

VAMBERK, král. České.

O VPLUPOSOP
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

T Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb uměuí církevního; též shotovuje sochy světeů ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír
mějších. 8 úctou veškerou

Antonin Sucharda.
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Hospodyňskáškola č

ve Stěžerách
U HRADCE KERÁLOVÉ.

Nový, XIII. školní rok na této první české hospodyňeké
úkolezapočne16. zářím 1800 a končí 15.červencem 1099.

Rolnické dcery doplňují zde na obecné neb měšťanské škole
nabyté vědomosti ve směru praktickém a odchovávají se v řádné

bospodyně. Nabývají odborných vědomostí o vedení domácnosti avýchové mládeže, o chovu domácíchzvířat a drůbeže, o zpraco
vání a zužitkování mléka, přidržovány jsou ke všem pracem do
mácím: uklízení, vaření, praní,pracem ve chlévě, zahradě, zdoko
nalují se ve všech pracech ručních, a vyšívání střihu ašití, zkrátka
učí se všemu, co jednou jako hospodyně věděti mají a musí.

V nové vzdušné budově dostane se chovankém za 16 zl. mě
stěně bytu a celého ssopatření. Školné na celý rok obnáší 30 al.
Ku přijelí vyžaduje se vysvědčení propouštěcí ze školy obecné,
lékařské vysvědčení a pro starší i vysvědčení mravů vystavené
obecním úřadem.

Bližší zprávy podají se ochotně, Kdož dcery své ústavu na
šemu svěřiti hodlají, přihlaste se co nejdříve, pokud lze místo
dostati.

Za řiditelství školy:

v Marie Trachtová.
W)

KOGDGOGOGE
Ha VAN V

Vyšší ohobodní Skola
(obehodní akademie) i

ES13
v Hradci Králové

sestává ze tří ročníků a přípravky.
O

JE
OT

ji. Do (I, ročníku přijímají se absolventi přípravky vyšší obchodní

školy a ti, kteří IV, třídu reálky nebo gymnasia odb li, bezzkoušky při:jímací. Dobří žáci ze III. třídy školy měšt. konají zkoušku přijímací.
Do přípravky přijímají se žáci ze III. třídy škol středních a

škol měšťanských bez zkoušky přijímací.
Přiblášky nové na ústav vstupujících žáků dějí ae u řiditelství

od 15. do 31. července a od 1. do 18. září. Třeba přinésti
poslední vysvědčení školní (s poznámkou na odchodnou', křestní list
8 nejsou-li rodiče a sebou, svolení otcovo ku studiu na vyšší obch. škole.

Přijimaci zkoušky jsou16. září.
Zápls žáků v studiuna ústavépokračujícíchjest dne17. zál.
Všichni absolventi mají výhodu jednoroční služby dobrovolnické

v c. a k. vojeku.

Bližší zprávy ochotně sdělí a prospekt sašle řiditelství.

S,
hÁ

AM

Za kurateriam školy:
J. Lončný.jdERAEJ

Jos. Pazourek, JUDr. Fr. Ulrich,
řiditel. předseda kuratoria.

(651365855BGE
A ý h a JeVANAAYSVŠAA,
Pe C P M Ď

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimion „U MĚSTA CHICAGA“
náčiní bohoslužesbného + Odporučujise velect.obecenstvusvouodbornouznalostí, které jsem

Dovoluji si P. T. obecenstvu v Hradci Králové, na Pražském Předměstí
a v okolí oznámiti, že jsem převzal chvalně známý hostinec na Pražském
Předměstí pana Tvrdíka

nabyl od mládí v předních hotelích a restauracích pražských i v městech
se stříbra, bronau a -jinýchkovů krajských a zvláště jako dlouholetý obchodvedoucí v Měšťanské Besedě v Chru

dimi. V hostinci „u města Chicaga“ čepuje se výtečné smíchovské pivo a od
poručuje se výborná česká domácí kuchyně. Prostranná veranda a útulná

uše slině v ohni zlacené a stříbřené začzeruč
Vlastaf výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
znovuzlacení a atříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již avěcené ge styrzením Jeho biskupské Mi

nými Sar nod můj mdíe se vyhámatíčetnými pochralnými přípisy P. T. zákazníkůa odporučuje80 tedy kza- I

koupení a opravé kalichů, monstrancí,ciborií, relikviářů Pražské Předměstí,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, avícnů, pacilkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

zahrada jakož i kuželník, sklep i kuchyň poskytnou obecenstvu všeho pohodlí.
Odporučuje še do přízně P. T. obecenstva, prosím zároveň o hojnou návštěvu

Karel Vydra, hostinský.

FR, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 8
vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. 8 dlouho
letou zárukou v dokonalé jakosti.

Mozpočtyzdarma.

V PRAZE, Václavské náměsti, 32
odporučuje

ŽZŽuUpamy
velmi pěkně provedené a latek dvojitých, s okrasou červenou, zeles

non, bordesux modrou neb šedou, kus po ti. 7-—, 850, 10—,

e látek v

38—4 nejosvědčenější, nejspolehlivější = nejlevnější hnojivopro všechny půdy

s přesně zaručeným obsahem Myeliny, fosforečné ve vodě rozpustné od— 200.

Zajišťují rychlý účinek a nejvyšší výnosnost

pap“k podzimní setbě "if
nenahraditelné ani dvojnásobným mnolotvím kyteliny fosforečné,e:

8 v citrátu rospustné; — dá

10—, 32—, 24-28

kostní moučku, chilský ledek, síran amonatý, soli
draselnaté, štassfurtský kainit, speciální hnojivo pro

stébliny a okopaniny ikulovatiny).
Poštornskou sádru snperfosfátovou

ku vrchnímu bnojení jetelišť a konservo“ání chlévské mrvy
plení vápno (fosťorečňanvápenatýprostý chlora a arsenu) atd.

dodávají správně za nejlevnější konkurenční ceny

továrny na kyselinu v Břeclavi-Poštorné
sírovoua uměláhnojivaA. SCHRAM a v Lisku-Roztokách.

Ústřední pisárna: PRAHA Jindřišská ulice 27,

eškerépůvodníšicí strojeho
pro domácnost a živnostníky

dodává pod G-letou zárukou, též na splátkyAlbert E. Sťourač,
ve Svitavech.

Cestující se přijímají na stálý plat a na provisi.

O0O000000000
© Cenníky zdarma.
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šemohoucímu se zalíbilo povolati na věčnosť duši sestry mé

ALOISÍE BRYNYCHOVÝ.
Svatými svátostmi vícekráte posilněna, zesnula' v Pánu po dlouhé nemoci vadou

srdeční — vyslovivši jako své poslední slovo jméno Ježíš, v Nějž pevně věřila i doufala, —
o půl dvanácté před polednem v úterý dne 18. července 1899.

Tělesné pozůstatky její byly v domě biskupském v Chrasti ve tři čtvrti na je
denáct dopoledne ve čtvrtek dne 20. července t r. církevním obřadem vyzdviženy a na hřbi
tově chrašickém ku slavnému z mrtvých vstání uloženy.

Věnců ku pohřbu si nikdy nepřála a proto za ně děkuji, za to však o modlitby
a dobré skutky za duši její prosím.

V CHRASTI, dne 18. července 1899.

Edvard Jan Nep. Brynych,
biskup královéhradecký.

Všem, kteří dne 17. července t. r. pohřbu mého nezapome
nutelného bratra, důstojného pana

P. Adolfa Dvořáčka,
duchovního správce v Kuksu,

se súčastnili a tím ke zmírnění hlubokého žalu našeho přispěli
zvláště veledůstojnému duchovenstvu a jmenovitě vdp. vikáři o
sefovi Beranooi, ve Dvoře Králové, vdp. Vincenci Doořáčkovi, dě
kanovi v Červeném Kostelci, strýci zvěčnělého, vdp. Janu Otčenáš
kooi, faráři na Hořičkách za dojemnou řeč, pak vysoce urozen.
panu Gustavovi hraběti $p07k-Swerfs-ovi a jeho vysoce urozené
paní, panu administrátorovi kukského panství Heřmanu Reslerovi,
velectěným lékařům MUDr. Vimcenci Kirschovi a MUDr. os. Fi
scherovi, za laskavé ošetřování v době nemoce, p. t. úřednictvu
a učitelsvu, sl. představenstvu obcí a j. vzdáváme z hloubi srdce

Sed sné nejořoucnější Diky. vě

Majitela vydavatol Politické družstvo tiskové v Hradoi Králové. — Zodp. redaktor Frant. Štáb — liskem bísk. knihtiskárny v HraduiKralově,



Potřeba a důležitost odborného
vzdělání doer rolníků.

Čhednele ve schůzí rolníků a hospodyní ve Vrdech uvi Mditelka hospodyňské školy ve Stěšerách paníMarie Trachtová.

Jest sajlsté výsnaču u snámkon naší doby, še
otázka ženského vzdělání dere se mocným rozmachem
do popředí, tak že zaujala pozornost všech myslících
Udí a že činí se různé pokusy palčivou tuto otázku
rozřešiti.

A ta, jak to ve veřejném šivotě ani jinak býti
nemůže, utvořily se | zde dra tábory; jeden borlí
pro úplnou emancipaci ženskou, kdežto druhý odka
suje šena pomze ns kruh rodinný. První míní, le má
dívka právo na takové vzdělání jako muž, sby po
případě dosábnouti mohla I hodnosti akademické;
drazí pak myslí, že úkol ženy je jen ten, aby se stala
oddanou družkou svého manžela, starostlívou matkou,
svých dítek a pečlivou bospodyní a k tomu bned do
dávají, še prý k dosažení toho lepšího vzdělání netřeba.

S tímto posledním náhledem vlak žádný roz
umný myslitel souhlneiti nemůže. Úkol ženy v rodině,
ať náleší stavu jakémukoliv, jest velmí důležitý a plný
zodpovědnosti. Á má-li žena vyhověti všem třem svým
porinnostem, má-li totiž býti oddanou manželkou, peč
livou hospodyní a aterostlivou vychovatelkou svých
dítek, jest ji k tomu potřebí nejen určitých, ji vro
sených schopností; ale i důkladného vzdělání a vě
domostí. Neboť jenom žena opravdově vzdělsná do
vede náležitě pochopiti svůj úkol, povinnosti a práva,
která jí v rodině přísluší a dovede je také správně
plniti. Proto bylo by cbybon velikou, kdybychom při
výchově dívčí ubíraly se pouze za jediným z dříve
uvedených směrů.

Dle výkazů statistiských zůstává veliké procento
dívek neprovdaných, o jichž existenci u věku aterším
jiš tolik napsáno bylo. Jsou to většinou dívky z ro

"din středních, mnobdy velice nadané a jest proto
oprávněný požadavek, aby jím veškeré obory samo
statné výživy přístapny byly. Ale i při tomto směru.
vedoucím k samostatné výživě, nesmíme zapomenouti,
že dívka při všem tom, má zůstati dívkou, šenou
především a le jest Ijí třeba poučení ve vědomostech
a pracech, jež s vedením domácnosti souvisí, neboť
nemůžeme již napřed tvrditi, že ony nikdy si krb
rodinný nezeloží,

Tím pečlívěji pak vychovávati máme vo směru
tom dírky ony, o nichž předpokládáme, še určeny
jsou k šivotu rodinnému. Blavní mužové národů všech
tvrdí,že budoucnostnárodůvelikýchi malýchspočívá
v rakou nvědomělých, vzdělaných žen! Jsonc bybnou
sílou a středem celé domácnosti, klade tu vzdělaná
žena, matiza, símě dobré v útlá srdce dítek a vycho
vává syny a dcery své za řádaé členy lidské apoleč
nosti. Proto, právem tvrditi můžeme, že pokrok šen,
vzdělání pohlaví ženského, jest pokrokem národů a
veškerého lidstva. Nyní volá každý stav po svých
školách odborných, a to ne nadarmo,

I stav rolnický vymaniv se před 5Ů lety s po
roby tělesné, dychtil vymaniti se z poroby duševní a
pamětiv jsa slov velikého svého sourodáka a přítele
Fr. Palackého, který se za jediné podmínky o tivot
národa českého nestrachoval, totif bude lí se vzdělá
vati ve všech oborech lidského vědění a práce; sa
kládal čkoly, v nichž by se synové jeho vzdělali na
uvědomělé, dobrá a praktické hospodáře. Natila jej
k tomu ještě také ta okolnost, že všeobecnýmpokro
kem doby, zdokonelením průmyslu, obchodo, zdraše
ním práce atd. kladly se na hospodáře požadavky
čím dále tím větší a chtěl-li těmto dostátí, musclo
polní hospodářství přestati býti věcí pouhé skušenosti
a náhody; ale vyžadovalo správu oduševnělov, ovlá
dání pravidel přírodovědeckých a zásad hospodářských,
jež přihlížejíce ku všem odvětvím hospodářství ven
kovakého docílují, že výnos z hospodářství jest vpří
mém poměru s nákladem s s námahou e řízením spo
jenou. Tak vzaly původ svůj školy hospodářské,

Než není-li i žena nemalým činitelem v hospo
dářství? Nezávlaí-lí i od ní rozkvět a výnosnost ho
spodářetví? (Není zajisté třeba dokazovati toho A
svláště zde ne, kde tolik přítomno je zkušených ho
spodářů a hospodyň.) Jestliže usnáns je pravda, že
žena, hospodyně jest středem, bybnou eilou každé
domácnosti, že na ni spočívá blaho a štěstí celé ro
diny, platí to o ženě rolníkově dvojnásob. Zde nej
více přichází k platnosti staré české přísloví: „Zdár
ná hospodyně zlatý sloup v domě“ a „Nehospodyně
vynese v klíně víc, než hospodář na voze, sveze. Ne
boť v rukou ženy rolníka spočívá celé vedení domá
elho hospodářství. Kdešto muž sl hledí řízení polí a
jiných prací, hoapodyňce svěřen veškeren hovězí skot,
brav vepřový, drůbež, mlékaření, pěstování zeleniny
atd., při čemž bospodyňka ještě kuchyň pro celou
rodinu obstarává a dítky ošetřuje a vychovává.

Áno, vsorná, pracovitá a Šetrná hospodyně jest
tim úhelným kamenem hospodářetví venkovakého, na
němž blaho všech členů rodiny závisí. O0 v tekové
vsorně řízené Šivnosti rolnické praménků příjmu,
které dorednou rukou hospodyněv jeden tok svedeny,
nejáčinnějším prostředkem ku založení blahobyto jsou.
A praménky ty vyhledati a využitkovati, toť umění
největší. Veškery pokusy hospodářovy vo příčině té
marnými by byly, kdyby mu k race nestál vzorná a
Šetrná bospodyně, Vedle těchto porinností přímo ku
prospěchu vlastní rodiny směřujících má novověká

hospodyněčeská jiné povinnosti. Nynější těžká doba
vyšadaje toho, sby každá žena alespoň poněkud do
vedla chápati ty různé zjery života veřejného, aby
alespoň ponětí měla o zápasecli, jež za právo svoje
vedeme, neboť co vychovatelce příštího pokolení zá
leží na ní, sby ducha pravého umění rlasteneckého
tž v mládeži sobě svěřené pěstovala.

Proto naše dívky, příští to hospodyňky, musí
se nyní učiti mnohem více, než dříve bývalo zvykem.
Nová doba klade na ženu nové požadavky a ješto
každý stev do tohoto boje existenčního dobře vyzbro
jen se pouští, má zůstati jedině Zena rolníkova bez
brannou? Má jedině ona zůstati se svými vědomostmi
spět, kdežto vše a obratem ku předo se ženo? Či má
pouze jí sůstati nedopustným tajemstvím to Boží po
Žebnání, které znalost věd přírodních lidetvu přinesly ?

To vše bylo pohantkou pokročilému rolnictvu
okresu Královéhradeckého, že o tom důkladně pře
mýšlelo a nznavši notnost odborné školy ku vzděláví
boapodyň, první českou hospodyňskou školu v r, 1887.
ve Stěžerách zřídilo. Po příkladu jeho zřízeny byly
v poslední době podobné školy hospodyňeké a to v
Lounech a v Něm. Brodě. Avšsk jako každá nová
věc, nedocházelo | toto odborné vzdělání dívek rol
nických právě v těch kruzích, pro něž zřízeny byly,
toho povšimnatí, jak by tobo pro avůj krásný účel a
důležitost zasluhovaly. Neboť co jest to na to velké
množetví dívek rolnických, vadělá-li ae jich ve ško
lách hospodyňských ročně ka 60? Kde zůstaly ty
drahé?

Muozl namítají, že vše, co dívce jednou konati
bude, má se od své matky oaučiti. Ona má, ale
wůše li vědycky, tobo neuváží, Mnohé matky a ho
apodyně nemají bohužel ná'ežitého vzdělání s zkoše
nosti. Což neznají rčení: „Může-li slepý slepého vé
sti, neupadnou-li oba do jámy?

Může-li matka poučiti dceru o tom, čemu sama
neměla příležitost ae vyučiti? Čí má snad zůstati vše
při starém tak, jak to naše babičky a prababičky
konaly a jak tehdy před sto lety to postačovalo?
Tenkráte byly prý „zlaté časy“, ale ty minaly a doba
naše žádá docela něco jiného. Proč posílá rolník synka
do školy hospodářské, proč si ho nevynčí sám? Proč
činí tak 1 ten, který sám podobně ústav navštěvoval
a tudy těch vědomosti má? Odpověď tu na snadě:
„Proto, še co praktický muž nahlédnu!, že doba naše
vyžadaje v každém oboru lidí celých, odbornými vě
domostmi ozbrojených, še nahlédnul, kterak vědy ho
spodářské v netašených rosměrech se vyvinuly. Věda
zasabuje do všech obo Ů, ona zmocnila se nejen půdy
polní, chléva, píce, mlékaření, ale i kuchyně, prádla,
celkem celého hoapodářatví.

Každá | sebe nepatrnější věc, kterou každodenně
do rukou béřeme, nepodléhá jak se domnívámo modě,
ale i praktickému upotřebení objevů, jež vědy pří
rodní učily. A že dovedou lidé objevů těch i ku
poškození obecenstva, za to ale ku svému prospěchu
využitkovati, o tom netřeba se Bířiti. Ty falšované po
traviny, ta vína bez vína, ty laciné a na pohled pěk
né látky Inóné, vlačné u hedvábné, bez hedvábí,
vloy atd. a všechny ty trety, jimiž v nynější době
zaplavovány jsme, jsou tobo důkazem. A na koho
mejí všichni ti prodávači namířeno?

Na lid venkovský, hlavně na hospodyně.
Počítají, že tomu nerozumí. Může-li kdo lidu

našemn ve zlé vykládati, že na vše nové s nedůvě
rou pohlíží, že s opatrností vše skoumá a dlouho
uvažuje? Starých zvyklostí neradi odkládámo,

Jednou takovou zvyklostí bylo a bohužel u pře
mnohých dosud je, že ten,flkdo byl s to dceři své
trochu vzdělání roskytnouti, myslel, že nejlépe učiní,
dá-li ji někam do města, aby se tem po německu
vzdělala, vlastně několik německých frází v paměť
větípila.

Že se tak přemnobo dívek národu našemu a
stava rolnickému odcizilo,jest dostatek známo. A jaký
byl praktický výsledek nákladu.často dosti velikého?
Opačný tomu, jaký bychom ei přály. Děvče odnaučilo
ee pracovati, pohrdalo práci vůbeo a bylo so stavem
svým nespokojeno. Toužilo jen z toho „dření“ pryč
do měste. Nerozumná matinka pak se Častokráte pra
nic o to nestarala, rozamí-li dcerka její domácímu
hospodářetví, ba ona raději vše sama za ní učinila,
anebo udělati nechala, aby se jen elečinka leboun
kých ruček neotlačila. A když pak to „až bude star
ší“ skutečně se dostavilo, nebylo k uaučení se jim
více času © chuti. Kdo neumí pracovati, nedovede
poroučetí a stane se tak hříčkou v rukou nesvědo
mit čeledí.

Kde hospodyně sama ko všema uodoblédne a
sama v čas potřeby roukou svých k dílu nepřiloží,
tam hospodářství hyne, vydáno jsouc libovůli a plýt
vání čeládky.

Jest proto nutno, aby dívka všemu tomo, čeho
jednou jako budoucí hospodyně potřebovati bude, již
záhy zvykala a aby se tomu všemu učila v čase, kdy
duševní její schopnosti nejvyvinutější jsou, t. j. mezi
14—24 rokem stáří.

Bylo by velíce narozumno, přitěžovati paměť
dívky věcmi, kterých nikdy potřebovati nebade, Nechť
učí se jen všemu tomu, co jednou jako hospodyně
potřebovati bude, tedy tomu, co obor její vyžaduje.
Vědomostí těch může opětně nabýti jedině ve škole
odborné s to v hospodyňské.

Zpráva o měst. historickém museu
v Hradci Králové za r. 1898.

Městská a krajinská musea v Čechách většinou
založena byla k tomu účelu, aby sbírala a zachraňo
vala před zničením pro věky budoncí starobylé pa
mátky. Bez nich mnohá cenná památka byla by bý
vala zmařena, pohozena neb do ciziny prodána.

Sbírání a zachovávání starožitností bylo i prvot
ním úkolem měst. musea v Hradci Králové založeného
r. 1861. Čásť jeho archaeologická obsahuje starožit
nosti, listiny, rakopisy, kniby, mince, pečeti,sbraně,
kroje a památky starší vůbec. Úkol ned plnilo měst.
museum po celou dobu, co spravoval je vlastní pů
vodce jeho Ladislav J. Pospíšil. Po emrti jeho ujal se
osiřelého musea p. Jaroslav Červený, továrník a ná
městek starostův, který od r. 1898, co je předsedou
odboru munasejního,snažil ae nejen, aby sbírky musejní
byly rozhojňovány a potřebné prostředky k účelu to
mu zjednány, nýbrž pojal půrodně i myšlénku, aby
nákladem měst. musea vydávány byly publikace hlav
ně o důležitějších památkách v něm uložených.

„o Kjeho podnětu r. 1805 vydána byla první pu
blikace o památkách královny Elišky, manželky Karla
IV. Publikace ta vyšla jako první číslo sbírky pojed
nání historického a průmyslového musea, kterášto
obě musea tvořila jeden celek až do r. 1895, kdy ror
dělila se na dva ústavy samostatně epravované, Po
jednání svá však pod společným názvem vydávají
dále. Historické maseum od r. 1895 vydalo již čtyři
publikace. Jedna z jeho nejcennějších publikací je po
slední číslo „Pojednání historického a průmyslového
masea v Hradci Králové“ spis J. Dašky, „Přehistoti
cké nálezy v kraji Královéhradeckém“, o němž praco
váno bylo v 1. 1897 a 1898. V něm aneseny jsou bo
haté, většinou dosud neznámé zprávy o nálezích před
historických v kraji Královéhradeckém, které později
v té úplnosti eotva kdy bylo by možno sehnati. Na
sedmi tabulkách, ústavem fotocinkografickým J. Vilí
ma v Praze provedených, vyobrazeny jeon četné ná
lezy, které roztroušeny jsou po museích a po sbírkách

soukromých, Mapu kespisu p. Daškovu přiložená jeprvní toho druhu v Čecháchvydaná; provedena je v
barvách a poskytuje názorný přehled o hojnosti ná
lezů z různých dob předhistorických v kraji Králové
hradeckém. Spis p. Duškův bylo možnu vydati teprve
za dvě lóta a náklad na jeho krýti se musil z příjmů
téměř za tři léta, neboť výlohy za tisk, tabulky, ma

po a honoráře byly daleko znučnější, nežli při publiacích předešlých.
Vedle spisu „Předhistorické nálezy v kraji Krá

lovéhradeckém“ vydalo historické museum zprávu avou
za r. 1898. Příští publikace musejní, která vyjde ke
konci letošního roku nebo na počátku roku příštího,
budou zajímavé latinský psané paměti rodáka Králo
véhradeckého Martina Uhlíře, děkana Holohlavského
z roku 1741—1778, z nichž vyňatky přeložil a úvo

dem opatří L. Domečka.ro přípravy k vydání musejních publikací ne
byl však zanedbán prvotní účel historického musea,
ubírání památek. Předhistorických starožitností darem
a koupí získáno bylo 69, nejvíce z Chlumu a Hořenie,
některé i z Uher, středověkých 73, mezi nimiž je nej
více nálezů pocházejících ze základů nových budov a
ze zbořených hradeb v Hradci Králové, mincí 48, fo
tografií a map 13, časopisů 8 a listin a starých knih
Bv. Zvláště cenného daru dostalo se hist. museu p.
Adolfem Ruseem, akdemickým malířem, který věnoval
mu na plátně provedený obraz pevnosti Královéhra
decké. Obrazten zavěšen je v zasedací síni městské
ho zastupitelstva, poněvadž stěny v hist. muasi pro
něj nestačily.

Pro archiv musejní opsány byly v zemekém ar
chivě v Praze některé listiny, týkající se hlavně kul
turních dějin Královéhradeckých. Na opisování listin
mohl se jen malý obnos posekytnouti, ježto příjmy
musejní vyčerpalo značně vydání episu p. Dačkova a
koupí starožitností,

Sbírce památek = války z r. 1866 dostalo se
konečně vlastní místnosti. SI. obec Královéhradecká

přenechala pro ni bývalý byt školníka školy chlapec6 vedle místnosti mueejní a dala jej i uvnitř upra
viti. Byt ten sestává ze dvou místností, * nichž v jed
né uloženy zbroj a zbraně a jiné památky Rakonské
a ve druhé Saské a Pruské z války roku 1866. Nově
získány byly pro sbírku tuto dvě figuriny,Rakouské
ho a Pruského pěš. vojáka z roku 1866. Letošním ro
kem celá sbírka byla za laskavého přispění p. Frant.
Waldeka instalována a obecenstvu přístupnou učině
na. Sbírky tyto budí podiv znalců, kterámužto samý
šlení dal tyto dny výraz plný uznání také zdejší bri
gádní velitel, p. generalmajor Chizzola. V museu se
nalézá jeko vzácnost ordre de bataille bitvy u Krá
lové Hradce, podepsaný nešťastným vrchním velitelem
Benedekem. Za sbírky tyto nabízely Berlín, Vídeňi
Trutnov sumy obrovské,

Knihovna muzejní obsahuje dnes již nejdůleži
tější české spisy historické, archaeologické a ethno
grafické. Jent přístupna všem, kdo pracovati nebo po
nčiti se chtí o českých dějinách, starožitnostech a
lidovědě. V r. 1838 rozmnožena byla hlavně dary ve
leslav. Zemekého výboru, el. městské rady, vdp. prof.
Th. Dra. Beneše a p. Dra. J. Hellera, který věnoval

ji veškeré historické a archaeologické spisy českouakademií vydané, Nových děl zakoupeno bylo30. Pro
knihovnu odebírají se: Památky archaeologické, Hi
storický sborník, Časopispřátel starožitnosti, Věstník
Českoslovanských masef, Časopis vlasteneckého muzes
v Olomouci, Národopisný sborník, Sedláčkův slovník
topografický a Vlastivěda Moravská.

Největšího daru dostalo se však knihovně hist.
musea obecním zastupitelstvem Královéhradeckým. Dle
usnesení jeho ze dne %. Čorvna 1898, zakoupeny byly
totiš za příčinou uctění památky Františka Palackého
veškeré spisy, pokud bylo lze je dostati a věnovány
byly historickému museu. Intencí měst. zastupiteletva
při tom bylo, aby umožněno bylo každému, kdo by



si toho přál, poznati Frant. Palackého a duševní jeho
práci s vlastních jeho spisů.

Výstavy architektů s inženýrů v Praze súčastnil
se odbor musejní: plány Hradce Králové do r. 1419
a do r. 1758, plánempevnosti a regulačním, průře
sem zbořeného kostelaminoritského v Hradci Králové,

lánem kostela a špitálu av. Antonína na Novém
radci, plánem na zavedení pitné vody s kopečku sv.

Jana s výkresem reservoiru tamtéž, plánem zámků
Pardubického a 30 plány týkajícími se stavby per
nosti Králohradecké.

Museum oterřeno po celé léto a bylo Četně na
vštěvováno. Z hromadných návětěv uvádíme návštěva
hospodyňské školy ve Stěšerách a feriální osady v
Cerekvici. Účastníkům. obou těchto návštěv rozdána
byla publikace musajní „Památky královny Elišky“.

Správě musejního odboru svěřené knibovna li
dová čítá přes 1000 svazků. Přikoupeny byly všecky
opisy Hermannovy a Klostermannovy a většina v r.

1899 nově vyšlých episů belletristických a poněných.Odbírány byly: Laciná Ottova knihovna, Raská kni
hovna, Libuše, Matice lidu, Knihovna Švandy Dudé
ka, Modrá knihovna, Slezská knihovna, Z říše vědy
a Slovanský přehled. Půjčeno bylo 19660osobám 5699
avasků, ode dne pak otevření lidové knihovny 4. října
1896 6089 osobám 16.223 svazků.

Příjem historického munea r. 1896 činila aub
vence al. obce Královébradecké 660 zl. a příspěvek
al. apořitelny na vydávání pablikací 200 zl. a přeby
tek z r. 1897 1415 gl). Celkem obnášel tudíž příjem
874'16 zl. Vydání však hlavně n-sledkem vydání spi
su „Předhistorické nálezy v kraji Královéhradeckém“
činí o 17839 zl. více než příjem a částka tato uhra
dí se z příjmu r. 1899. Na lidovou knibovna al. obec
Královéhradecká poskytla subvencí 200 zi. úrok ob
nášel 4-80 zl. a příjmem tímto uhražena byla i vy
dání za nové kniby n vazbu v r. 1898,

V musejním odbory zasedali r. 1898 pp.: M.
Bílý professor, Jaroslav Červenýtovárník a náměstek
starostův (předseda), L. Domečka městeký tajemník
(mus. tajemník), J. Dunovský, okr- školní inspektor,
vys. dp. Dr. Al. Frýdek kapitulní děkan u generální
vikář, B. Konvalinka professor, Jan Klampar gymn.
ředitel, MUDr. Ot. Klumpar, Vojt. Lešetický Školní
rada, Th. Dr. Mrátík professor, Ih. Peřina měst. dů
chodní (mus.pokladník), Em. Pippich professor, JUDr.
K. Procházka advokát, Boh. Ryba učitel a B. Spise
professor.

Zvěsti z východních Čech.
Z Polmé. Zahadná vražda polonská, která

v celých Čechách s v celém Rakvnsko spůsobila tu
kovou sensaci, má se dostati v srpnu neb v září před
kotboborský porotní soud. Poněvadž se však objevují
stále nová momenty, jest dosti možno, že celá zále
žitost bude odročena až do listopadového porotního
zasedání. Obyvatelstvo polenské i soud stejně usilují
o zjištění všech podrobností záhadné vraždy. A mnohé
se stává teď nápadným, co dříve nepovšímnnto zůstalo.
Pan pnrkmistr náš, ve vypátrání epolavrahů velmi
energický, poslal do Jeníkova p. Fůricha, klobouč
níka a p, Koudelu, obecního strážníka. Pan Ffirich
po vraždě polenské pozoroval cizího žida, jenž s ně
kolika domácími v rozmluvu zabrán byl. Neorčitým
tušením puzen, všiml si žida onoho určitěji a slyšel
zřetelně též slova: „wie vorbargt?“ Odpověď: „wie
voriges Jahres.“ Jsoa-li slova tato ve spojení s vraž
dou, nemožno říci, Pan Fitrich e p. Koudelou přišedše
do Jeníkova, zašli bned do Četnických kasáren. Ježto
vlak nikoho doma nezastali, odešli na náměstí, kdež
ohtěli nějakou chvíli čekat na p. trážmistra, o němž
jim řečeno bylo, že se dopoledne ještě vrátí, Popo
cházejíce sem po náměstí, spatřili žida, do něhož p.
Fňrich takořka oči úžasem zaryl. Poznal v něm onoho
cizince z Polné. Ihned spěchali do kasáren, ale na
cestě jiš aotkali se s p. strážmistrem jemuž vše 8
chvatem a nedočkavě oznámili, Pan Fůrich zejmena
chtěl alyšeti zvok hlaen, na nějž se dobře pamatoval.
V krátké době přiveden byl košerák Kurzweil. „Tito
páni chtí a vámi mlavit,“ oslovil p. strážmistr koše
ráka. „Já jsem nebyl v Polněl“ ozval se hned koše
rák. Tu však p. Fůrich již vybuchl: „Áno, vy jste
v Polné byl, poznávám nejen postavu vaši, ale i blae.“
Kolerák protestoval hroze žalobou, židé to umí tak
vědychy, ale lapal slova, hrdlo měl stažené a obry
sek se mu pobyboval tak, jakoby nemobl slinu polk
nouti, Známky to děsného duševního pohnutí. Ale p.
Ffrich důrazně prohlásil, že ho v Polná viděl a že
chce bned na to přísahat. Kurzweil se chvěl, ba třá i
na celém těle. Mimo to dokázáno bylo košerákovi
poatilionem z pošty, že r úterka na středu, den to
vraždy k vlako se vezl, bývalá eložka Korsweilova
dosvědčila tomuto, že mu neslg na nádraží vak. V čase
tom musil zaň košerovat v Jeníkově cizí, ale proti
tomu všemu židé jenikovští mu doavědčili, že v Je
níkově v den vraždy byl. Dále jsou četní svědci, kteří
viděli po velikonoci, kterak košerák přidržoval si
černý šátek na tváři, která byla poškrábána, Za ton
příčinou byl zatčen a dodán ko krajskému Bouda v
Katné Hoře. Očekává se, že bude zatčen polenský ra
bin, dr. Goldbergor, jenž jednoho dne měl cizího
žida na obědě a drahý den házel mu cosí s pavlače.
Vše to úplně popřel, ač svědci ma to tvrdili a souda
do očí a chtí na to přísahat. Lid očekává, že 20
nělní všecko k vypátrání vrabů a dohoní 66, co snad
dosud odročeno neb opomenuto bylo. Kdyby se vše
cko nevyšotřilo, velice by utrpěl právní cít a právní
přesvědčení v obyvateletvu, neboť svatou pravdou jest
a zůstane, že „spravedlnost jest základem států“
Proč nebyla zatčena matka Hůlenerova, n níž Šaty krví
lidskou potřísněné, nalezeny byly? Divíme se též, jak
správné měl přesvědčení o košorákovi jenfkovském
poslanec Schneider, jenž věděl dávno před tím po

drobnosti, které dovídáme se v Čechách teprve nyní.
Co dělá naše žarnalistika? Spí? Jen af lení dále, až
bude u všech lidí v opovržeuí. Budeme také zvědaví,
jek budou sl počínat naši poslsuci na říšské radě, až
věc předneson poslanci antisemitští! Lid očekává od
nich v záležitosti polenské skutky a noučiní-li jich
dobrovolně, donutí je k tomu. Proč nepřijel s nevy=
šetřil věci v Polné elavený obbájce dr. Herold, Pacák,
Vlasák, proč sem nepřijel přítel židů p. Adámek a
Stránský? My chceme spravedlnost a rovné právo na
všecky strany, pro žídy i křestany.

Z Chlumu n Hlinska. Na densv.apošt.
Petra a Pavla, konala se v naší obci památná slavná

poh nebol týž den byl náš krásně nově opravenýoatel požehnán. Opraven byl velikomyslným nákladem
Jeho biskupské Milosti Eduarda Jana, jakožto patrona
tohoto chrámu Páně. A biskupská Milost ve avé známé
štědrosti a obětavosti nešetřila žádného sebe většího
nákladu, jen aby kostel náš chudý a sešlý, atal se
kostelem důstojným a slušným. A tak děkujeme co
nejsrdečněji biskupské Milosti za to, že kostel náš
má veškerá okna nová a to barevná. Nejkrásnější
z nich jest okno nad hlavním oltářem, v němž umě
lecky v renaisanci provedena jest malba svatých apošt.
Petra a Pavla — patronů to Chlumského kostela "
místo titulního obrazu na oltáři. Cetatní okna jsou
velmi pěkná mosaiková. Ukna provedla a dodala
chvalně známá čoská firma B. Skarda z Brna. Dále

dala Biskapská Milostpořídit veškeré kostelní předměty čili celou výbava kostelnínovou; opět vše v pře
sném uměleckém slohu provedeno. Tak jest zcela nový
blavní oltář, a krásným tabernakulem, na němž zvlá
ště poutá pozornost dovedná malba a sloupky z pra
vého Horentínského mramoru, — s vysokými schody

ro drahocenné zlaté avícny, na nichž v reliéfu a po
ychromii provedena řezba dle staročeského vzoru

oami patronů českých. Nad tubernákulem umístěn

rovněž umělecky prorodený trůnek na čtyrech zlatýchsloupech, v němž kříž s krásným tělem Kristovým.
Jiným ekvostným předmětem jest kazatetna s řezbou,
čtyřmi evangelisty v zlaté půdě, v reliefa u polychro
mii, víko se sochou Pána Ježíše účícího; naproti ka
zatelně jest veliký v pravdě amělecky provedený kříž
s tělem Páně. Noví jsou i postranní oltáře s cennými
svícny, tabernakuly, sochami: Panny Marie Lardské
a Spasitele Božského Srdce, nová překrásná jest i zpo
vědnice se svými řezbami, dále důkladně opravený
Boží Hrob s polychromovaným drahocenným Tělem
Páně v přirozené velikosti. Loď okrášlena novou hří
fovou cestou, jež svou krásou vzbuzuje obdiv všech.
Jest z kamenné maasy, v reliéfa a polychromíi 8 or

namentálními stříbrnými rámy. Veškeré tyto práce
pocházejí z ruky skušeného a všady oavědčeného če
ského umělce p. Antonína Suchardy z Nové Paky.
Konečně kostel náš také přiměřeně vymalován. Pre
sbyterinm jest polychromováno, loď natřena ve dvou
tonech stejné barvy a provedena štakatura. [ v malbě
této zcela dobře se osvědčil p. Aht. Chlouba z Chrasti,
jenš ukázal se býti sraživým a doredným začáteční

em v malbě chrámové. Poněradž pak barvy oken,
předmětů kostelních i malby v souhlasných odstínech
Be doplňují, jeví v celém kostele tichý klidný ton,
zvláště mile jímající celkový soulad. Obmyslil tudiž

velkomyslně a štědře; než připravoval nám ve svém
šlecbetném, zbožném srdci ještě jinou radost. Chtěl
koranovat toto své bohnmilé dílo tím, žo samýšlel
osobně na den sv. apušt. Petra a Pavla na Chlum za
vítat a zde apoštolskou svou mocí krásně upravený
Dům Boží požehnat,věrné pak své slovem Kristovým
posilnit. Tomuvšak zabránila jednak nemoc, jednak
cesta J. M. na pobfeb zvěčnělého ndp. kardinála
Schěnborna. Z nařízení Jeho Milosti předsovzal bene
dikci v chrámu Páně Chlamském rdp. vikář Alois
Kopecký s NovýchHradů za assistence všech soused
ních kněží a rovněž v delší případné, poutní řeči
k shromážděným promlavil. Poněvadž pakpočasí toho
dne bylo překrásné, dostavil se naChlum nesčísln
počet poutních hostí, jež na ato a snad na tisícečí
tati se mohli, Zvláště však dlužno uvésti, že poctili
nás evou velectěnon návštěvou veleblahorodý panFr.
Novotný, inspektor biskupského panství m Chrasti;
vysocectěný pan F. Seidl, rada zemského soudu s Hlín
ska a dp Karel Bláha, farář ze St. Louiv v Americe
dlící na návštěvě u svých rodičů v Žamberku. '

Ze Stěšer. Slavnost ukončení školníhoroka
na hospodyňské škole ve Stěžorách, odbývána bude
dne 80. července 1899. Program: 1. O půl 8. hodině
ranní služby Boží. 2. Po návratu z chrámu Páně
zkouška z některých předmětů, 3. Děkování chovanky,
4. Proslov ředitelky a rozdávání vysvědčení. 5. Pro
hlídka vystavených písemných a ručních prací. Odpo
račujeme rolníkům i měšťanstva z nejširšího okolí,
aby se slavnosti této aúčastnili, aby se o úspěších

Pospodyňské školy na vlastní oči přesvědčili a abyšířily ve svém okolí poznání, če našim dívkám jest
třeba odborného vzdělání.

Vycházka na bojiště. Ohlášenájiž vy
chárka tovaryšské jednoty na bojiště pořádá se teprv
dne 80. července. Přihlášky ku oběda (36 kr.) a k jízdě
povozem (30 kr.) nutno učiniti do 27. července u do
movníka „Adalbertina“.
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Svatodušní program německý.

Pod tímto titulem vyšel nákladem Františka
Řívnáče kritický rozbor svatodušního programu
německého. Spisovatel uvažuje v úvodu i doslovu
0 postavení celého našeho moenářetví. Pravi, že
Maďaři spějí důsledně k celní a obchodní rozluce
a k personálníunii.Tu nastáváprozeměv Hšské
radě zastoupené povinnost, aby se na nové poměry
zařidily. Rakousko mosí se snažiti, aby se nepoměr
Dých břemen, které na nás uvalovali Ubři, zbavilo;
nastane přirozeně rozdělení obou armád, uberské a
rakouské i samostatné zastoupení sahraniční a ob
chodní Rakouska i Uherska. Zahraniční ministři
obou států, majících společného panovníka, budou
80 maeit ovšem stále dozozumívati a dohodovati.
Pro Rakousko nastáva nutnost, aby se oba nej
mocnější a nejvzdělanější jeho národové, skoroB a
půl mil. Němců a přes 5 apůl mil. Čechů, dohodli.

Pravili jeme již dříve, že rozhodající krahy
ve Vídni, vláds, vůdcové Poláků a katolické ně
mecké strany lidové považují program Němců za
schopoý, aby se na jeho základě vyjednávalo dále.
S těmito poměry počítá též spisovatel, jenž mezi
jiným praví:

V boji o státní právo, autonomii, práva ná
rodní, chtějí li se strany atavěti na půdu histori.
ckou, musí program nabýti vrehu, čemuž
ze strany druhé až dosud bránéno tím, že šmahem
zavrhováno, co bylo několik stoleti staré a histo
rické. Germanisace a centralisace z1Čula teprve za
Marie Terezie, přiostřila se za císaře Josefa IL
Soustava ta padla ku blehu celku a přerodila ae
za doby naší ve svobodu všech národů — reakce
čelící k obnovení starých křivdje nemožnáa byla
by ku zkáze naší říše. Nikdo nebude popírati, že
— beze všeho ohledu na minulost příliš dalekou
— Němci zaujímají v přítomnosti v královetvích
a zemích na říšské radě zastoupených, zvláště
však v Č:chách, na Moravě a ve Slezsku, velice
důležité postavení, že v oboru průmyslu a obchodn
dosud daleko vynikají nad Slovany, že svou zá
možností a některými vlastnostmi mohli by buditi
závist jiných národností a mohou jim po této
stránce býti vzorem, Při plném všeho toho uznání
nedopouští však civilisace evropská a demokratický
proud vyrovnávající napořád společenské nerovno
sti, aby jistý aristokratism neb plutokratism činil
rozdíly v národech, aby jedny ustanovil k pano
vání a jiné pouze k sluibě.

Na to probírá spisovatel národně-pvlitické
požadavky Němců — větu za větou a sice pře
dovším národně politické poladavky v devíti kapi
tolách, pak všeobecné sásady pro upravení otásky
jasykové a konečně svláštní sásady pro jednotlivé
semě: A. Čechy, Moravu. B. Slezsko a C. Dolní
Rakousy a doslov. Spisovatel píše vážně a stříz
livě, odmítá většinu požadavků Němců, některé
v pozměněné formě přijímá, vyžaduje ale za to
ústupky pro program český. Brožurku tuto lze po
suzovati se stanoviska všech stran, subjektivní kri
tika ať kterékoliv strany v národě dovede učinit
brožuře výtky, ale byla-li by kritika skutečně ob
jektivní — našli by se v ní věci, kterých ne sta
noviska českého všemi stranami přijati lze. Spiso
vatel však tuto objektivní kritiku velice znesnadnil
tím, že se — nejmenoval a polemisovati a posu
zovati včeně, aniž bylo lze útočiti na autora neb
lichotivě pohladiti ho, to u nás dosud neumíme.

Nejstřízlivější náš denní časopis — Hlas
Národa — přinesl kratičký výtah z brožury, ale

jinak mlčí, protole: ic 9 Čechách besohlednouu smamend, sratiti abonenty,postavení
a třeba smičení celých existencí. Úplné pravdy 0
svých poměrech normální český člověk dosud ne
snese a proto strčí raději hlavu buď do písku
anebo snaší ge nkonejšiti sebe planými vlesteneckými
frisemi; celý národ jde při tom s kopce, z louže
-do bláta. Česká a německá Politika se stanoviska
finanční opatrnosti svého družstva, vytáhly něco
2 brožury, řekly, že by se snad leccos dalo namí
tati, ale považnjíce věc za soukromý nábled ne
známého spisovatele, učinily si rovněž pohodlnou
a proto mlčí. Vlk se nažral a koza zůstala při
tom celá. Orgány německé jako kočky kolem horké
kaše běhají, očekávají a — mlěí. Dokud není
Wolf, Schůnerer atd. odevšad vyhozen, nesmí se

o

ani Němcům říci střízlivá, holá pravda. Ukřičeli a
srádcovali by její hlasatele. Jen Vejdělní Káča
z Marianské ulice promluvila, láteřila a křičela
dle povahy jen jí vlastní a odsuzovala anonymního
spisovatele do heroucího pekla a označila ho hned
jako staročesko-rakouského punktatora.

Že Národní Listy hájí často v témže článku

trojí náhled a že „přesvědčení své" o téže věci
stále mění a svlékají je Jako špinavou košili, jest
snámo. Známo, že „N. L.“ uveřejňovaly hlasy pana
dra. Pacáka, který předloní i v loni byl pro ra
kousko-uherské vyrovnání i pro zvýšení dané z cu
kru, piva atd. Když se lid bouřil, nastala obvyklá
abonentní politika, lid ge šálil, ale když byl na
vzájem si odporujícími články zmořen a spleten,
řeklo se mu: nemají li se poškodit zájmy národa,
masí zájmy bospodářské ustoupit vyšším „poli
tickým“ a jinak blasovati nelze. :

Stejné sc to má i a čeekoněmeckým vyrovná
ním; celou dávku holé skntečnosti by frázemi Ná
rodaích Listů odchovaný český lid nesnesl, začne
se proto otravovati menšími dávkami. Jednou se
bude tvrdit to, podrubé Be to popře, pak se na
poví více a konečně se řekuo celá pravda a do
datkem: jinak to nejde. Když se dává malým dě
tem odporný cicvár proti škrkavkám, okyselí se
jim povidly nebo oeladí se jim medem. A takó
národ náš skládá ge z velkých i malých dětí. Pan
dr. Herold nebo Pacák něco řeknou, tu začne do
nich bušit Březnovský, Sokol nebo Baxa a pak se
do toho vloží pan doktor Kašička, konejší, krotí,
domlouvá, zapřísahá, prosí, jednomu 8e pomaže
cicvar medem, druhému se dá studený obkladek
neb šumivý prášek, třetímu se dá klistýr, čtvrtému
zácpa, opentlí 8e to a, když je národ tím kurýro
váním udřen, řekne se mu: jo, holenku, jinak to
nešlo, proč jsi nechtěl slyšet smutnou pravdu
hned?

Tak to bude i s tím avatodušním programem
Němců a novým česko-německým vyrovnáváním.
Napřed se řekne národu: Nikdy! Pak se řexne:
Ale což, abychom to zkusili, abychom si udrželi

čeli sa nesmířlivé a svárlivé? A teď vezmou české
Vašky do kurýrování doktoři, apatykáři, koželuzi, ru
kavičkáři, šenkýři a novináři atd. atd. atd. Vaši
ček může nad tím kurýrováním sebe více křičet a
lamentovat, pilulky a lektvary jej mohounadýmat až
k puknutí, musí kurýrovou proceduru prodělat, až
celý utrmácený uvatosvatě slíbí, že už pány do
ktory, vůdce a rádce poslechne.

Kurýrování již počalo. Uveďme si na paměť
toto: Dr. Engl, předseda klubu mladočeských
poslanců na říšské radě a v sněmu zemském při
poslední své schůzi voličské k obecnému udivení
sdělil všem, kdo alyšeti chtěli, že poslanci čeští
dobodnuvše se s vládou opustili opěl kus starého
českého programu, který kompelenci v řešení olásek
jasykových přisusoval ve shodě s $ 18. sákona
o říšském sastupitelstou výhradně sněmům a še
svolili k tomu, aby vydán byl jasykový zákon
„říšský“, jeně by chránil ve všech semích národní
menšiny. Dr. Engl opatrné zamlčel, zda li říšský
zákon bude míti jen tento obsah, či bude-li v něm
ještě měco jiného, co by nám snad nebylo tak ví
táno jako obrana menšín. Nuže, kdo po česku
vezme rozum do hrsti probíraje brožuru Řivnáčo
vu, musí uznati. še Alavní Úresťspisu jest obra
mou říšského sákona, jenž má býti ochranou ná
rodních menšin, ovšem brožura napovídá, že dy
asi sákon ten měl ještě další obsah nám méně
vátaný a lím se co do opatrností a upřímnosté líší
od *prohlášení předsedy klubu svobodomyslných
poslanců. Kdo přečetl brožuru, souhlasí 8 „Jize
ranem“, který se táže, není-li brožura co do těto
části obranou svobodomyslných poslanců u řešení
jazykové otázky a nemá-li připraviti lid na to, co
so asi chystá Klacky „Nár. Listů“ v tomto mínění
zvrátiti nás nemohou, neboť žarnál ten je „neod
vislým“ ode všeho i od zdravého rozumu a mlátí-li
do myšlénky předsedou svobodomysiných poslanců
pronešené a brožurou bájené, řídí se jedině ně
meckým příslovim: do pytle brožurového bušíme,
dra. Engla míníme.

Obnavěvyelásio páteko poledne. V. Ročník.

Za naše peníze.
Každá věc má svou zlou i dobrou stránku.

Přísloví toto platí i o — klerikalismu. I on má
svou dobrou stránku. Jsou to jeho peníze. Radikál
i liberál, bocialista i anarchista „staví bráze proti
přívalu klerikalismu“, jen ne proti přívalu kleri
kálních peněz. Klerikál či vlastně katolík, ten ať
si jde do kostela, a kostel ať si udržuje sám, ale
na všecko možné, čím nás liberalismus obšťastnil
a obšťastňuje, na to ať platí.

Na prvém místě atojí tu liberální škola,
„Kněžím školu nevydáme“; — tak se křičí nablas
i po tichu mluví. Škola patří dle náhledu libera
lismu — jen a jen liberalismu. Ale platit musí
ovšem i katolíci.

Kde jaká vesnička, všude v ní epatřujeme
výstavnou školu. Liberalismus totiž zavrhl škola
nedělní, ustanovil chodění do školy až do čtrnácti
let; proto se musí rozmnožovati počet tříd. —
Třídy ty jsou — jak už vrabci na střechách zpí
vají — od května do zimy polo neb skoro úplně
prázdoy. Ke cti a chvále liberalismu postavily se
Damnozs ty Školy; liberalismus vytruboje do světa,
jak on školství zvelebil, ale že má třídy prázdny,
o tom mlčí. A katolíci platte na čest a slávu li
deralismu. Za naše peníze dává si hrát liberalis
mus, a ještě k tomu nás ani do kola nepustí; jen
on má — „sólo“.

Liberalismus podkopal mravnost lidu, nejen
školou, ale tím, že z vořejného živoťa vyhnal Bo
ha, že rozpoutal všecky zlé vášně a vyprázdnil
kostely. A následek toho? Máme nstavičně nedo
statek kriminálů ve formě donucovacích pracoveu
a polepšoven. Ubohým tmářům za dob otců na
šich se ani nezdálo, jak ge bude liberalismus sta
rati o „povznešení mravnosti“, o nápravu mladých
zločinců a jak z nich bude dělati „užitečná členy
lidské společnosti“. Tuto slávu liberalismu hlásají
ty palácky těch polepšoven. A slávu tn si liberá
lové neplatí sami; mají ji za naše peníze.

Slávu svou rozmnožil liberalismns — „80u
dem lidu“ — porotou. Porota jest ovšem mnobdy
ochranou proti možné předpojatosti soudců v ohle
da politickém. Ale jsou státy, kde právě poroty
jsou „předpojaty“ z ohledů politických. Proti po
mluvě tiskem spáchané nedovolá se katolík v lec
kterém státě nikde práva, Zkusí-li to přece, za
platí si „špás ten“ sám. Cti se nedovolal a ješté
si za to zaplatil.

Ve Francii Dreyfuss žid, co už stál a co je
ště bude státi peněz. Liberálně bezbožecká repo
blika vyhodila již a vyhodí ještě na tuhle „avo
bodomyslnost“ hezké sumičky. Nekřtěné „dreyfus
ství“ bude míti slávu, ale platí na ni i — kato“
lei. Právem povídají lam katolíci: Opravdu je ve
Francií lépe býti židem, než nejsvědomitějším ka
tolíkem; lépe býti rábinem než biskupem.

Zbožná, katolická, ale chudá obec vychová
dosti dobře mnohé děvče, mnohého chlapce. Děvče
nebo chlapec jde hledat živobytí do světa, do
města. Děvče přijde domů zkažené, souchotivé atd.
Je to taky jedna aláva liberálního života velko
městského, ale, když už děvče k ničemu neni,
pak musí do rodné obce. Slávu liberalismu vel
kých pánů platí — chudá křesťanská obec.

Chlapec zdravý, věřící, zbožný a mravný
odešel. Ve světě oavítil se čtením toho, co libera
lismus proti náboženství tisknouti dovoluje; a když
ge tam v cizině z něho stal darebák, socialista a
anarchista, pošle ho pan liberalismus do rodné
obce. Tam átre a kazí lidi, provozuje volnou lá
sku. Na konec buď do sebe střelí anebo umře
souchotěmi a následky jeho volné lásky zůstávají
břemenem obce. Slávu liberalismu platí katolíci.

V krajinách zliberovaných jest již nouze o
zdravého junáka; nehodí se k vojsku ani desátý.
Kde se však ještě po křesťanska žije, tam rostou
hoši jako jedle. Ale musí za to šmahem k vojsku.
Doma ubyl statný pracovník. A tak zase slávu
liberalismu platí křesťané.

Ale jest něco ještě horšího. Kde v srdcích
mnohých vládne liberalismus, tam je taky nouze
o charaktéry. Nedávno jsme se až zbrozili, jaké

poučení přinesl odchovancům učitelských ústavů
„Skolský Obzor“. Nadává tam professorům kan
didátů učitelských „plešatých kantorů“ atl. atd



Jaká to spousta a akleslost: Ale když katolíci jen
maknou o mutné opravě ústavů učitelských, tu

use hnedvšecka stavidla, a všecek kal
jakéhosi špinavého Botiče valí se na blavu ubo
bého klerikála. Písnička liberální zní pak tím sil
něji: Naše čkolství stojí na kterou mu kato
líci závidí. Sláva našemu školství. A tuto sláva —
ovšem přesmutnon — dělá si liberalismus za naše

ze.
Páni poslanci„svobodomyslní“ nejen na sně

mích, ale i doma na schůzích a ve svých listech
jsou nejáblavnějšími nepřáteli „klerikalismu“, to
jest pravého, do života zasahujícího, nezbabělého

katolicismu. Při tom jim plynou desítky do kopesnejen belvetské, svobodomyslné a židovské, nýbrž
i naše. A tak na ten „věhlas“ leckterého velevá
ženého pana říšského i zemskéko poslance platí
taky — katolíci.

-| Jest tedy zajistéikatolíci sjednotili a řekli:
taky my trochu muziky.

svrchovaný čas, aby 80
Za své peníze chceme

Politický přehled.
Baron Achrental nástupcem Thu:

movým? Německé časopisy nesou velice těžce
výpověď přátelství, kterou jim tyto dny daly vůd
ci maďarské vládní strany, majitel a chefredaktor
Pesther Lloydu, Mex Falk a hrabě Vojtěch Appo
nyi. Hořkou pilulku oslazuje si N. fr. Presse tím,
že císař přijal již po druhé v delším slyšení ba
rona Achrenthala, rakouského velevyslance v Pe
trobradě a že s ním mluvil neien o zahraničné
nýbrž i vnitřní politice. Baron Aehrenthal, přívr
ženec ústaváckých velkostatkářů, stane prý se dříve
nebo později nástupcem Thunovým(!) Die zprávy
mladočeské odstoupí naopak místodržitel hrabě
Coudenhove, pak li se udrží hrabě Fr. Thun.

Německá oposlee zahájila společněse
socialisty boj proti $. 14.,na jehož základě schvá
leno rakousko-uherské vyrovnání schváleném
císařem nezmění ani puntík a totéž platí
o těch mladočeských poslancích, kteří ještě nvní
namlouvají lidu, že pro vyrovnání hlasovati ne
budou. Ať si hlasují tak nebo onak, dopadne to
vždy stejně; vyrovnání je schváleno a balamucení
je zbytečné,

Vyrovmávací výbory, které mělypra
covati o dohodnutí moravských Čechů s tamními
Němci, jsou odročeny a vyrovnání, s nímž to ba
ron Chlumecký a dr. Fux nikdy upřímně nemy
shili, jest vlastně pohřbeno.

Baský ear dovolil, aby na středních ško
lách směli se Poláci ve své mateřštině po polsku
vadělávati; jinak zůstane ruština i na dále vyučo
vací řečí, ale smíru s Poláky jest carským úka
zem položen aspoň základ.

V Srbsku trvá zatýkání, zavírání a sou
zení dále. Několik předáků odsouzeno do těžkého
mnohaletého žaláře. K věšení a střílení nemá Mi
lan přece kuráže a propustil by asi mnohé pře
dáky radikální, kdyby se vystěbovaly z Ruska
anebo kdyby chtěli zraditi stranu radikální a při
dati se k němu. Milan sesadil srbského generála
Savu Gruiče, který jako vyslanec srbský bylz Pe
trohradu současně odvolán. Car Mikuláš vyzname
nal jej vysokým řádem a ruští ministři ostenta
tivně se s ním rozloučili. To je Milanovi me
mento, aby Gruičovi nezkřivilani vlasu na hlavě,
Rakousko hledíc k carskému projevu dá svému
vyslanci v Bělehredě asi přísné instrukce, aby Mi
lana varoval před smutnými následky jeho politiky

+ +
+

Naše doba © škole. (Liga+ 18.)Včerv
novém čísle „Naší Doby“ referát o stavu školství do
poračujeme věem těm, křeří duševní fysiognomii této
revue posnd úplně nepoznali. Z namahavé a lopotné
snahy zpravodajovy, pod zorným úhlem protikatolic
tví zjevy naprosto si odporující a vzájemně se vylu
čující eměsnati a urovnati, vyplynulo kostrbaté nedo
chůdče, které věru pramálo slávy přidá „logickému“
prý a „vědeckému“realismu, jenž robí nová nazírání,
nové pojmy a miluje zásadní rozhovory. Jakmile se
dnes jen o školství zavadí, již samo sebou se roznmí,
že musí se troubiti do pozounu klerikalismu, který
mižto prostředky neopovrhuje ani „Naše Doba“, která
vždy tak zřetelně vystrkuje svoji delikátnosta aristo
kratisem. Podívejte se, prosím, na způsob a methodu,
kterými odpravuje zmíněný měsíčník náboženské vy
učování ve škole: „Poráška rakouských vojek u Hrad
ce Králové r. 1806, byla přičítána přímo zhoubnému,
nicotnému klerikalismu, nesnašícímu se v konfessio
nelní škole podávati nejnutnější míru vadělání dě
tem všem a nensilujícímu rosvíjeti v nich harmonicky
všechny schopnosti duševní. Okřídlenými stala se po

„porášce Rakouska slóva, dle nichž pruský učitel po
razil rakouského kantora. Králové praští vyhledávali
a navazovali styky s největšími dacby své doby (Vol
tairem a m. j.), neopomínali povolati k sobě i nej
většího po Komenském a Ronsseanovi reformatora
vychovatelekého, Pestalozziho ze Švýcarska, aby pru

ské učitele výní pokrokovými zásadami proniknul“.Tedy vlastně Voltair a Pestelozzi nám připravili po

p v roce šeat a šedesátóm!? Vida, zase padl jeden historický blud. Jak ještě mnohé vědomosti své
budeme masit přičiněním našich realistů měnit! Vy
dány jsou dva důkladné spisy o válce té v českém
jazyce. Z nich dovídáme se v největších podrobnostech,
kterak vojíni naši bili se jako Ivové, ale jejich podi
vuhodné udatnosti neschopní generálové nedovedli

využit. Dočítáme se o úžasné neznalosti terréna při
štábu rakouském a chybách st tých v onmých

a te adbla žel lakůpruskýchnepochybna až v yla přesílaplu oh,

uaalost všechP“ silnic a Přechod, zešlopanoníjehlovek a vůdcovské genialnost Moltkova. Io vše
nyní musíme sočrtat. Tehdy bojoval Voltair a Posta
lozsi. — Ano, navasoval Bedřich s Voltairem styky,
jemdenavazování to mělo mnobé a četné vsly. A když
„Naše Doba“ na beznáboženské násory Voltairovy
tekový důraz klade a ve spojení se školstvím je při
vádí až k bitvě u Sádové, jest počínání takové histo
rickon neprardou a zřejmým násilně vedeným výkla
dem. Vojtnir, ad své náboženské a mravní vlašaosti
netajil, přece vědy bránil se, aby neovládis život;
vždyť známe jeho obavu před vlastním krejčím, kdy
by byl atheistou. Sám Bedřich Voltairovou filosofií,
možno-li tak říci pro její roztříštěnost a nejasnost,
byl sice proniknut, ale okolí svému aai poddaným za
nic nechtěl ji větěpiti. Omlouval své dekadentně mrav
ní zásady svým nezoabošetvím, kterými utišoval i
výčitky svědomí z věrolomnosti a nepoctivostí jak v
soukromém obcování tak i ve právních atycích mezi
národních, v kteréš příčině říše Rekonska má s ním
smutné historické zkušenosti. Při tom věak úzkostně
dbal, aby jebo neznabožství poddaný lid neznal s
zejména vojáci, kteréž vědy chtěl míti hluboce zbož
ně. — Tolik o navazování s Voltairem, jenž nebyl
škole pruské o nic bližší neš severní točna jitní. Pe
atalozzi pak praské učitele svými poktokovými záza
dami ani neproniknul, ani ve způsoby své výchovy 8
učby jich nezas+ětil. Tak tvrdí „Naše doba“, s není
to pravda. Pestalozzi to jednoduše učinit nemohl.
Utvořilt si vyučovací methodu příliš umělon a sloši
tou. Již její prohlášení ve spisech vyvolalo prudké
odpory nejčetnějších paedagogů. Mimo to neoavědčila
ee ani v ústarech Pastalozzim řízených ani v ústa
vech, které ji přijali. Může býti na nejvýš předmětem

kritik a duchaplných úvah, nikdy včak všeobecnýmučebným pravidlem aspoň v zásadě trvalým. Nemobla
býti tedy fixována majíc na čelo znamení, žehlavní
věcí jest jí rozamovati a diskatovati. Patrno tedy, že
předpoklady, kterými „Naše doba“ pruského kantora
okrášlila, aby porazil voje rakouské, jsou násilně při
taženy. Ostatně nomen, omen; pravila sama, žemí
nění to jest „slovem okřídleným“. S okřídlenými slo
vy máme avé zkušenosti; co lítá, nemá aolidního zá
kladu a movhé to okřídlené slovo moderní jest ozdůb
kon bez ceny a pouhým rozmáchnutím fráne. Jent tře
ba, aby i okřídlenému slova o vítězství praských
kantorů křídla ustřižena byla, nemá li zvrácena býti
věda vojenská a tytéž podmínky počta, síly, terrénu,
zdatnosti fysické a duševní nemají-li vyloučeny býti
z obora neklamných zkušeností. Či nemohli bychom
také říci o vítězství zbraní rakonských nad velkou
přesilou u Castozy, že byli vojíni ze školy konfesio
nelní? A přece vojíni italští již byli ovzduší, kterého
si přeje „Naše doba“, velice blízcí. Co máme říci o

slavných bitvách, které provedl zbožný Eugen Savojský proti turecké přesile, co říci o konfossionelním
Radeckým? Proč poražení v roce sedmdesátém Fran
couzi, kteří duchem nábošenské avobody byli již pro
syceni? Mnoho, mnoho mohli bychom nvézti snalogi
ckých dokladů evědčících, jak ubobá a nicotná jest
argamentace „Naší Doby“ n jak průzračné jest její
augarství. Přestáváme na uvedených, ješto i jinak
člověku vzdělanémn jasno jest, že romantické ty kom
binace nároku nemohou činit na projev dacha prosí
rajícího. Jest to krátce řečeno provaz, za který táh
nou 80 sociálními demokraty i realisté „Naše Doba“
aepoň radostně konstatuje projevy socialistů pro další
rozvoj školství ve směru nekonfeseionalnoati, rozuměj
bezbožectví, Pochopujeť dobře sociální demokracie, že
Škola bezkonfessionelní jest úrodným pařeništěm jejich
přívrženců a vyznavačů. Jaký pustý šlendrián jest
to stále vykřikorání o pokroku, osvícenosti a vzdělá
ní anebo o tmářství a zpátečnictví tam, kde vyačaje
se náboženství. Kdybychom se ptali „Naší Ďoby“,
proč a v čem výuka náboženská ve škole vsdělání
škodí a pokroku brzdu utahuje, proč a v čem bez
konfessijnost oavětou jest nazývána, vehnali bychom
ji do úzkých a myslíme, de by neodpověděla zásadnou
disekuasí, nýbrž všeobecnými frasomi, které snad po
atačiti mohdu nemyslícímu davu. Intelligentovi však
fráse nestačí, protože mu jest život záležitostí velmi
vážnou a protože pro život třeba mravnosti v nejšir
ším slova významu. Mravnoati životní pak vystaviti
nemohou všechny ty mechanické experimenty od ná
boženství neodvislé a způsobem akademickým trado
vané od nejetarších filosofů až k „Naší Době“ se so
ciální demokracií. Jobbraké protesty „Naší Doby“ proti
náboženství ve škole a chvalořeči na Voltaira a pra
ské krále divně ae vyjímají vedle fakte, že Jesnité
jako onvědčení učitelé a paedagogové do téhož krá
lovství povoláni byli a že učili již tehdy předními
methodami doby přítomné. Jak praríme, „Naše Doba“
chytá se velmi starých věcí, ač jindy v sofismatech
proti katoliciemu jest velmi tvořiva.

Zprávy dlecésní. V Pánu zesnul: pan
Adolf Drořáček, špitalský kazatel v Kuksu j dne 14.
července 1899. (naroz. 1845, vysv. 1869.) Vyzname
nán jest: p. Ignác Lhota, apiritual milosrdnýchsester
v Obořeobdržel Exposit. canon. Ustanovení: pan
Váci. Fremuth, farář « Staršové, za faráře do Jedlové,
p. Frant. Novák. kaplan za administratora ve Žlebích,

k Jos. Trnka, kněz ústavu sv. Aug. za koop. do Sv.žíže, p. Rom. Balonechek, admin. Jedlovský, za ad
ministr. do Staršova. Uprázdněné místo: Staršov
(Dittersbach) fara patronátu Jeho Veličenstva, od 7.
července Žleby, fara, patron. kníž. Františka Josefa z
Auerspergu, ode dne 1. července h. r. Na odpoči
nek vstoupil: p. Frant, Vomáčka,bisk. vikář em.,
děkan ve Žlebech.

Za kněze byli v úterý ráno ed Jeho
Biskupské Milosti posvěc. mivelpp.:RudolfDafek z Čechtic, Jan Dvořák z Č.Kamenice, n. L.,
Josef Filipi z Pnsté Kamenice, Ant. Gróger z Heřma

nova Městce, Václav Gyarkovics = Kutné Hory, Fr.
Horelka u Bybětví,Vósláv Havran s Litomyile, Fr.
Holelek ae Šedivče,Fr. Hovorkas Brtvi, Fr. Hrabant

z M Cerekve, Jos. Jižíček = Chomutio, Bdrani Kasal
z Polné, Fr. Kaha s Pecky, Jos. Klement z Č.Kojetína, Adolf Morávek s Chvojma, Alois Noži
Procházka z Nového Bydžova, Jiří Bahula ze Skutče,
Maxim. Sarčke = Hamapolce, Autonín Sturm Val.
Borovice, Loom. Sybra z Ústí m. Orl., Vincenc Betina.
z Blehů, Jan Tošorský z Vel. Jesenice, Jos. Valenta
z Bsdimi, Václav Vaněk s Meziříčí, Jan Veselý u
Meidling a Antonia Vobejda s Proseče. Někteří no
vesvěvenci obětovali první mši evatou již ve atředu,.
někteří pak včera.
" Ertvola šuraalisty V. Mayorhoffra

malesema. Před několika nedělemi oznamoval bratr:
Žornelisty p. Mayerboffera ve Vysokóm Mýtě, že bratr
Vojtěch trpící těškomyslností zmizel neznámo kam. V
neděli o 5. bod. odpolední obíral se voják králové.
bradecké posádky a dírkon od Pajkrovy továrny emě
rem ke Střebší, Když přišel k známým močálům, cí
tili oba procházející ne strašný zázech, dívka div ne
omdlela, voják došel však až k příkopu, kdež spatřil
lešetí mrtvolu, Cestou potkal dělníka Josefa Bareše,
který čel ze Střebše ku Hrad, vypravoval mu O
příšerném nálezu a Bareš udal pak v Hradel všecko
policit, Obličej nebyl sice k poznání, ale dle oděva,
hodinek a fotografie rvého otce 8 dle rosmolených
zápisků, poznal bratr pana spisovatele Mazerboffera,
jehož překlady s maďarštiny jsou Širší veřejnosti
známy, že to byl pohřešovaný apisoratol, Zdá se, že
p. Mayerhoffer, bloadil v pomateností mysle po vý
chodních Čechách a raněn byl u močálovitého příkopu
mrtvicí a de padl do vody, kdež podlebla mrtrola
jeho rychlému rozkledu. Soodní komise a lékaři ne
mobli příčioa smrti úploě zjistit.

Úmrtí. Pan JosefWelssbaner, učitel na
obecné školo v Třebechovicích, zemřel v pondělí dne
24. července po dloubé, trapné nemoci. Pohřeb jeho
kozal se včera v Třebechovicích po 10. hod.ranní.
Zvěčnělý byl synem učitelovým — starého to osvěd.
čenébo kantora a regenschoriho, působil ua obecných
školách v Číbnzi, Černilově. a posléze ve sróm ro
dném městě Třebechovicích.Pan Jos. Weissbaner
byl muž vzdělaný, snašivý, poctivec od kosti, s pro
svou milon povahu byl milován a vášen ode všech
kollegů, duchovních i veškerého občanstva. Starší
bratr jebo jest p. učitelem v Nepasicích a nejmladěl
sourozenec jest bostinským v oblíbeném „nebička“.
Zvěčnělý zanechává po sobě vtařičkou matku a mladou
vdova. Čest budiž jeho zásložnó činnosti 8 památcel,

Dary na „Adalberiisum“. Vysdp.Dr.
Jos. Barián, kanovník, místo věnce na rakev al. Aloisie
Brynychové věnoval 5 zl. Dpp. konkurenti v červen
covém období věnovali 30 zí., k čemuž přispěli dpp.
Kořínek a Novák 6 zl., dpp. Janoušek, Kraus a
Nepokoj po 3 al., pp. Bezdíček,Čermák a Kratochvíl
po 2 zl., dp. Molich 1 ul. „Zaplač Pán Bůhl“ —

: Nevá pasť. „Osvěta“má opět novou bolest
a nové starosti 0 studentský konvikt propedagogy,
varuje české rodiče, aby nedávali synů dotohoto kon
viktu pro „mravní a sdravotní nebezpečí“, jež £ D0
vého tohoto konvikta hrozí. Pokud budou listy směru
pokrokového tak psáti 0 náboženství a mravnosti,
jako psává n. př. „Oavěta“, potud budou i katolické
konvikty vědy svédomitými rodičemi vybledávány
přese všecky výstrahy p. Hajnovy, protože úkolem
těchto konviktů jest napravovati zhoubné působení
nevšreckého tisku O zdravotní otázce nového konviktu
bude rozhodovati jiný znalec, neš zdravotní referent
„Oavěty“, jenž z pravidla nevšímá ai svých povinností
a vnucuje se svým dobrozdáním tam, kde se ho nikdo
netáše. Jeme přesvědčení,če katoličtí rodičové nebudou
se říditi „Osvětou“ ve výběru bytů pro své syny.

Místní odbor Národní Jednoty Se
verečeské pre Hradec Králové konati
bude v sobotu 29. července výroční volnou hromadu
v sálo Měšťanské Besedy o R. bodině večerní. Pořad:
1. Zahájení schůze, 2. Zprávy funkcionářů. 3. Volba
nového výboru. 4. Volné návrhy. Za výbor: Jan Ja
ueček, t. č. starosta, Jan Miřiovský, t. č. jednatel.
Poznámka. Nesejde-li se k valné hromadě dostatečný
počet členů, odbývá uo tato za kažšdéha účastenství
o hodinu později. ,

Městské divadle Hlieperove sadáno
bylo pro letošní zimní ssisonudivadelnímu Hditeli p.
Viléma J. Sukovi, který mé dobrou divadelní spo
lečnost, která se osvědčila v četných městech českých,
n. předměstských divadlech v Libni av Holešovicích,
jakož i ve výstavním divadle „Uranie“ v Praze.
V zimní salsoně bráti bude společnost páně Sukova
na Veselce v Pardubicích a v kolínském divadle „v šá
mecké restanraci“

Oznámení sňetku. SlečnaBoženeBrouka
love a pan Jaroslav Peřina, knibkopec v Hradci
Králové, slaviti badou sňatek svůj dne 31. července
1899 o 9. hodioě dopol. v děkanském chrámu Páně
v Táboře.

Jubileum 40tiletého kněžství slavili
na sv. Kopečku u Olomouce vys. dp. Jan Barták,
kanovník v Hradci Králové, rodilý Moravan, vdpp.:
Jan Holík, farář v Losanici, Hogo Jironlek v Luši,
Vincenc Kleprlík, vikář v Rychnově, Fr. Kribl, vikář
v Dol. Dobroači, Antonio Landemann, vojenský farář
v Krakově, Václav Pišl, farář v Opatovicích n. L.,
Frant. Rysner, farář ve Vápně s dlouholetý redaktor
Čecha, Vychovatele, Kříže a Marie, člonredakce
Kat. Listů, kone, rada Petr Kopal. Vp. důst. jubi
lárům dostalo se nesčetných blabopřání. Ke geratu
lantům připojujeme se též my a voláme všem srdečné:
Moogaje ljeta pro církev, vlasť s národ]

Pětndvacetileté kněžské jabilenm.
Z 24. kněší dne 13. července 1974 v Hradci Králové



olavilo 18. a 19. července Čtrmácte du

po Proeg z drný nen8 bai:sokrmann„Bohu poděkovat, nových sivyprosit zí se
šli ae uvidět opět po letech druh a, sdělit svých

osudů, it se a obnovit spominky na leta semi
nářskáé.Bylito dpp.: J. f, děkanv Do
brušce, V. Groh, farář v Č. Vernífovicích, M. Jičín
ský, farář v Hnátnici, J. Klapálek, farář v Slougaici,
A. Klos, farář v Přínhovicích (diec. Litoměřická), Fr.
Krčmář, farář v Jamném, M. Kvbek,farář v Kuaval
dě, Fr. Lang, farář v Spindimůble, B. Neumann, c.k.

fesor v Něm.Brodě, J. Nosek, farář v Nekoři, A.

oupíšil, farář v Dačicích(die Brněnské), V. Šinkora, farář v Bojanově, J. Vašák, farář v Bykání, J.
Závodní, c. a k. voj. farář v Inomoatí. Tři z kollegů
odebrali se jiš před lety na věčnost, pětjich omluví
lo nepřítomnost svou chorobou a zaslali srdečné do

po s pozdravnétel y. Za místo své schůze zvoili útulné zátiší kláštera O0. Redemptoristů na hoře
Matky Boší u Králík, vóvodícího širému okolí s roz
košnou vyblídkou do Čech, blíské Moravy i do hrab
ství Kladského. Dne 19. července, pro mnohé výroč
ního to dne primicie, po vyxonané av. zpovědí při
klekli při slavné mši av. ku stolu Páně, sapěli chva
lozpěv Ambrosiánský, načeš k nim měl úchvatnou
řeč dp. P. Melicher, který s nimi 'se pak modlil av.
růženec, mezi tím co jeden =jubilantů eloušil měl av,
za sesnulé epolabratry. Pak byl problédnut sličně
obnovený kostel, rozsáhlé ambity i sv. sochy. — Po
společném obědě, uctivše ještě milostný obraz Boho
rodičky rozžehnali se a milým klášterem a důstojný
mi jeho obyvately. Účastníci této pro ně nezapome
nutelné slavnosti vřelými díky jsou zavásání důst.
kučžím kolleje Králické, zvláště pak vdp. P. rektorovi
i slavnostnímu řečníkovi sa vlídné pohostění, za du
chovní útěchu, neméně pak i sa to, še důstojná kol
lej oslavile jich jabilezm způsobem tak okázslým.
Projev nejhlubší úcty a oddanosti zaslán byl telegra
ficky J. B. M. i nejdůst. panu genor. vikáři dru. Al.
Frýdkovi, bývalému epiritualovi jubilantů. Se slibem,
že dá-li Pán Bůh, sejdou se opět po pěti letech roz
loučili se účastníci této alavnosti co nejsrdečněji.
K tomu budiž podotknuto, že poutnímísta Králíky
slaviti bude za rok 200leté jabilenm svého založení.
Osfdleno původně servity přešlo roku 1888 v dršení
kongregace nejev. Vykupitele. Sem přichází mnoho
tisíc pontnfků po celé leto z Čech,Moravy, Pruska i
£ jiných zemí. Tak zastali jsme tam 19. t. m. pout
níky od Jibleri i = Vratislavi, před týdnem konalo
tam 84 laiků převážnou většinou = Proska, duchovní
cvičení, a jako kněží diecéze královéhradecké tak i
duchovní učitele pruští odbývejí tam každoročněexer
cicie; be mnobý muž, o němě by se toho nikdo ne
nadál vykonává ta v ústraní klášterním svou správu
Boží. Intervenci na místech nejvyšších vymohl toho
njd. kn. arcibiskup vratislavský kardinál Kapp, de
avěřeno bude poutní místo Varta v Kludsku i s du

chovní je která jest pod patronátem král. vlády
pruské, Redemptoristům.Přejeme důstojné koogregacirozšíření největšího a podehnání Božího k záslužným
pracím pro spásu duší.

Změna zákona © dani = cukru.
(Z c. k. okres, finančního řiditelství v Chrudimi). Dle
císařského nařízení se dne 17. Července 1899 ř. z. čís.
130, jímě mění ae z části zákon o dani z cukru, navádí
ne v obecnou známost toto: Cukr druhu vytčeného
v 8. 1. čls. 1 zákon o dani s cukru, který již přešel
do volného oběhu s nachází se dne 1. srpna 1800
v území působnosti tohoto císařského nařítení buď
jako takový aneb ve zboží cakernatém (:téžšv polo
tvarech:), podroben jest do platné dani v obnose 12
hal. z jednoho kilogramu čisté váhy, pro kteroněto
daň platí obdobným spůsobem ustanovení vydaná pro
daň spotřební. Jednotlivé druhy cukernatého zboží,
jež zdaníse doplatnou daní, jakož i průmerný obsah
cukru v tomto zboží, jež vezme ze za základ přivý
počtu daně doplatné, určí se prováděcím nařízením.
— Osvobozen od daně doplatné sůstává cukr buď
jeko takový aneb v cukernatám zboží podrobeném do
platné dani, jenš jest v držení osob provosujících
obchod nebo prodej cukru neb cukernatého zboží aneb
živnost, kde so ru upotřeboje ve množatví dohro
mady ne více nešli 20 kilogramů, v držení jiných
pónů domácnosti ve množství dohromady nejvíce nešli
10 kilogramů. — Kdo dne 1. srpna 1899 má zásobu
cukru bnď jako takového aneb ve sboší doplatné dani
podrobeném, dohromady více nešli 20 ilogramů,

kud se týče 10 kilogramů, jest povinen, aby množství
jeho, jekoš i místo a místnosti, kde jej máuschován,
v době od 1. srpna 1890 aš včetně do3. srpna 1899
oznámil finančním orgánům k tomu ustanoveným.
Také mimo případy vytčené v $. 37. zákona ze dno
20. června 1888 F. z č. 97 jsou osoby, provozující
obchod nebo prodej cukru anebo žívnosť, kde te cn

upotřebnje povinný ve lbůtě 60 dnů, 1. srpnataje, podati o svých zásobách cukru druhu uvede
ného v $. 1. čís. 1 průkaz o odběru aneb fe byla s
nich zapravena daň doplatná, pokudse týče zvýšená
daň spotřební, pokud ovšem nenáležejí snad do množství
od doplatné daně osvobozeného. bám, které mají
zapraviti doplatnou daň, ale dle stavu avého jmění
nejsou s to, zaplatiti ji najednou, může finanční správa
povoliti přiměřené lhůty. — Finanční správě dává se
moc poskytnouti úlev při zjišťování zásob cukru v
cnkernatém zboží doplatné dani podrobeného. Neohlá
sí-li se, jak tuto jest nařízeno, zásoba cukru, jež jest
v den 1. srpna 1899, aneb je-li skutečné množství

přespě procent větší nešli jak bylo ohlášeno, uloží
se p uta v obnose čtyřikrát až osmkrát většímnežlioč byladoplatná daň skrácena anebo mohla býti skrá

cena. — Jiné nesprávnosti v ohlášce, které se netý

kají množství cukru, potrostaj se pořádkovou pokutou od 4 K až do 40 korun.Ne jí-li se průkazy,
jak nařízeno, odkud uboží bylo převzato, po řípadě
zdaněno, uloší se pokuta čtyřikrát aš osmkrát větší
nešlí činí doplatná daň r množství cukru, o němě
průkazů nebylo podáno.

Z c.k. ústavapro vzdělání učitelů.Do 1. ročníka c. k. ústavu kuvsdělání učitelů v Hraci
Králové zapisují ne žáci dne 14. a 15. září 1899. Při
zápise jest se vykázati křestním listem, že 15. rok

přebročů vysvědčením sdravotním od úředního 16j a vysvědčením s posledního poloutetí. Ti, kdož
ná di od povinného stáři žádati míní, nechť pře

dloží doloženou žádost prostřednictvím ředitelství do
10. arpna 1809.

Poboční běh haslčské školy r. 1500.
+ Jimdř. Hradci zemská ústřední hasičské jednota
království Českého uspořádá sa spolupůsobení sboru
dobrov. hasičů v Jindř. Hradci ku vzdělání a výcviku
činovníků sborových. Správa běhu svěřena byle po
kladníku ústř. jednoty p. Jak. Al. Jindrovi, řediteli
měšť. školy v Kamenici nad Lipou. Vyačovati budou
v běhu činovníci ústřední jednoty a sboru Jindřicho
hradeckého. Pliblášky k účastenství přijímá do 15.
srpna t. r. uprávce běbu. Po 16. srpnu bude přijstým
účastníkům zaslán přihlašovací arch i pořad běbn.
Návštěvníkům je se dostaviti bes vyjímky v přede

ém normálním služebním kroji (i normálníčapcs)akož i s výzbrojí a biti se řádu cričebnímu.
vostí sboru Jindřichohradeckého je postaráno ©

besplatné ubytování a o levné stravování.
Pe roce zjištěná loupežná vražda

vejákova. AntonínVáclavík, Záletýsahradnický
sloužil u 74. pěšího plaku v Josefově. Se svým spolu
vojínem Badolfem Mlejnkem = Nového města nad
M., rovněž vynčeným zahradnickým, pracoval v červnu
©. r. v plukovní zahradě v bradbách pevnosti jose
foraké, kdož v tak zvané puterně vedle skladiště ná
bojů také bydleli. Antonín Václavík pojednou beze
stopy zmizel; protože sa půl roku nato sběbl z vojny
Mlejnek, myslilo se, še též Václavík je sběhem. Brzy
potom se proslechlo, že Mlejnek se dopustil loupež
ného útoku na jistou paní u Vídně. Tu pojali v Jo
sefově proti Mlejnkovi podezření, že se dopostil lou
pežného útoku též proti vojínovi Václevíkovi s Bře
zuice u Jičína, Když Mlejnek následkem amnestie,
která všem vojenským sběbům za GOtiletého císařského
Jubilea udělena byla, vrátil se do Josefova a u pluka
se hlásil, byl pro podozření zatčen a při prohlídce
shledáno, že jebo hodinky A bl.za potřísněny jsou
radými, zaschlými skvrnami. Při lačebním prozkou
mání se shledalo, že jsou to krvavé skvrny. K vůli
vypátrání mrtvoly byla vypoštěna Medhuje i proko
pána zahrada, leč mrtvola bledaná se nenašla a Mlejnek
sarpatile vraždu popíral. Minalý čtvrtek povolání byli
rodičové zavražděného Václavíka, aby vypověděli, zda-li
od zmizení synova dne 14.,6. 1898 nedostali od něho
nějakých zpráv. Nedostali jich, ale matka Váciuvíkova
pravile, že 12, června m. r. poslala synovi k svátku
12 zlatých. Matka Václavíkova prosila vyšetřovaného
Rudolfa Mlejnka z Nového Měste n. M. před pří
tomným vojenským auditorem, aby jí řekl, zda-li o
synovi něco ví. Ten popíral vše. Drubého dne, t. j.
před týdnem se výslech opakoval a matka Václaví
kora klesla před ním « zapřísahala jej Bohem vše
mohoucím, aby ji pověděl, kde syn její zakopán leží,
aby jej mohla po křesťansko pochovat. Tu so začal
vrah chvět a blednout a přiznal se, že soudraba na
avátek sv. Antonína v místnosti, kde spolu spali, mo
tykou do spánku zabil, o peníze a hodinky ho oloapil,
oblek jeho si přivlastnil a v zahradě před půlnoci
zakopal. Na označeném místě našla se takó mrtvola
zavražděného, která měla na hlavě dvě těžké rány,
takše Vác'avík byl okamůtě mrtev. V neděli dne
93. července, tedy po 18 měsících byla mrtvola jeho
za přítomnosti rodičů slavně pochována. Vrah čeká
na svůj osad,

Ukradli policajta. V Subotici.okraden
byl tyto dny policajt od „neznámých pscbatelů“. Pře
padli jej od zadu, zavázalí mu oči, spoutali mu ruce
a nohy, naložili jej ua vůr a odvezli jej „na vinici“,
Druhého dne ráno našli spoutaného policajta, ameno
spravedlnosti ve volíce zbědovavém utavu. Jednalo
prý ae o sáziku veselých kumpánů, kteří se chtěli na
vlastní očí přesvědělt, zdali „oko apravedinosti“ ne
apl. Toto na neštěstí v kritickém okamžiku „spalo“
a sám půlmistr a celá honorace prý 8e účastnila
krádeže „nejdražšího pokladu“ obce.

Divčí obchodní škola v Pěttingeu.
Začátkem školního roku 1899-1900 chystá se snaživý
olomoucký národní ústav otevříti dvouletou dívěl
obchodní školu, první a jedinou toho drabu na Mo
ravě a v českých zemích vůbec. Český národ nepatří
k národům hmotně bobatým. On není daleko tak zá
možným, jak by dle krásných bohatých zemí, které
v Evropě savjímé, dle píle a nadání, které ma | jeho
nepřátelé upříti nemohou — plným právem dalo vo
očekávati. Obchodu a průmyslu — nápadně 56 stra
nímo a vybýbáme, ačkoli nejsnadnějt vedou k blaho
bytu a bohatství. Národ náš obrodil se v tomto sto
letí hlavně s rolnického lidu a odtad to Inutí k půdě
a roloictví. Probuzení naše neslo se rázem ideálním,
chudí, nadšení literáti, učitelé, kněží a umělci stáli
v jeho čele. Tím se vysvětluje, že obrození naše dálo
se spůsobem více jednostranným, že pcle průmyslo
a obchodu jeme ai nevšímali, že se bo zmocnili židé
ae Němci. Čeští synóvé byli rádi, pak-li se stali knězi,
učiteli, úředníky a professory, v poslednější době též
Iékaři a právníky. Židé a Němci děkují za svou sllu
a moc průmyslu a obchodu. Naše národohospodářská
ulabost jest příčinou naši slabosti politické. Na
Jejím odstranění pracovati, jest dnes nejpalčivější
otázkou českou a k tomu přispěti, byť i srnéčkem
sebe nepatrnějším, jest úkolom nové Bkoly obchodní
ústava hraběte POttinga. U nás jsmo byli až doand
spokojeni, pak-li české ženya dívky znaly vařiti, Šití
a plesti. Francoaz, Angličan, Hollanďan, Němec, ten
sl na takové věci vezme alužky, kuchařky a šičky.
Žena ob:hodníka a řemeslníka pomáhá tomuto v krámě
a plsárně a dohromady si vydělají tolik, že v 40,
50 roce mohou žíti klidně z úspor, Česká hospodyně

musí se dříti do smrti. Česká dírka, která má jen
poněkud obchodního ducba, může si z malých úspor
zaříditi slobný obchod neb závod modistský,krejčovský
a jakýkoli jiný. Vidíme to v Praze, v Plzní, v Čes.
Budějovicích, v Brně, v Olomouci i jinde. Až dosud
mohla býti česká dívka r měšťanské a úřednické ro
diny, panskou „paní k race“, industrlelní učitelkou,
vychovatelkou, Bpolečuicí neb učitelkou. Kolik dívek
může však býti přijato do ústavu pro vzděláníučitelek?
Sotva čtvrtý díl z výtečných přihlášených kandidátek.
Méně achupné dívky se ani blásiti nemobou a proto
masí se žíviti šitím šatů neb jíti do služeb, Často
velmi trpkých. Dvouletá dívčí obchodní škola má
českým dívkám poskytnouti možnost obchodně to
vzdělati, jednak pro šivot vůbec, jednak aby oabyly
způsobilosti k přijetí míst v průmyslových závodech
a obchodech a theoretické průpravy k samostatnéma
provozování obchodu, k němuž šena více způsobilá je,
než obecně se za to má, Dokladů toho dal by se snóstí
velký počet. Místo četných, uvádíme jediný hlas, tím
však závažnější, an pochází od muže, jebož ženy po
kládají za velikého svého nepřítele. Jest to slavný
náš krajan professor Albert na vídeňské universitě,
který svou brožurou „Dle Franen und das Stadium
der Medicin“ rozpoutal celou literataru pro a proti
fenskému studiu, a který ve zmíněnébrožuře doznává:
„K obchodu jsou ženy jako atvořeny“. — A že ni
koliv pouze na papíře, dosvědčuje příkladně faktum,
že napočteno r. 1897 ve Vídni 7825 samostatných
ženských obchodnic a živoostnic, cifra to dojista im
posantní, Ovšem ve Vídní trvá dívě( obchodní škola
přes 30 let. Avšak i pro dívku, která nemá perspe
ktivu před sebou, že by samostatně vlastní prací vy
dělávatí musela chléb svůj, není-)i rozamnější, aby po
odbyté škole měšťanské, chce-li rok neb čva déle
atudovati, věnovala se studiu odbornému než vyšší
dívěí? Z 48 abaolventek dívčí obchodní školy ve Vídni

víuplynnlém roce školním byla plná třetina t. j. 16
takových, které na dotaz řediteletví, přijaly-li hy místo
v nějakém závodě, neb nastovpí-li dráhu praktického
obchodu odpověděly, že nikoliv. Byly ta dcerušky
zámožných ba bohatých rodin, které nerefuktovaly
na zaopatření pomocí odborného vzdělání a přece
místo vyšší dívčí navštěvovaly odbornou školu obchodní.
— Tek jednají Němci a židé. Jsme daleci toho pou
ceňovati všeobecné vzdělání, jaké poskytuje vyšší dívčí
Škola, ale pro průměrnou českou dceraškn považujev©
odborné vzdělání za vhodnější až prostě proto, že je
vpotřebitelným i pro budoucí hospodyňku a zaručuje
schopuost vydělati si samostatně chléb svůj. Vyučo=
vání na škole trvati bude v prvním i v druhém ro
čníku od 16. září-do 15. července, Do I. ročafku
přijímají se chovanky, které III. ročník měšťanské
koly sedobrým prospěchem odbyly, nebo ty, které
při přijímací zkoušce osvědčily přiměřenou předprava.
Do II. ročníku mohou býti přijaty pouze absolventky
I. ročníku e dobrým prospěchem, aneb absolventky
I. ročníku jiné školy obchodní podobného rázu. Dívky
se učí řečem, kupeckým počtům, české a německy
obchodní korrespondenci, jednoduchému a složitémy
účetnictví, naace obchodní a směneční a nauce 2 Ebož;
obchodnímu zeměpisa a dějepisu, krasopisu, těsnopisy
a psaní na stroji. V loni bylo v Pottingea vrůzných
korsech 286 chovanek: 205 z Moravy, 58 = Čech
7 ze Slezska, 2 z Haliče, 5 z Uher, 8 z Raska, U
z Dolních Rakous. Češek bylo 268, Némkyů 12, 5
Polek a 1 Raska. Dvě děvčata byla pravoslavná. Dle
stavu byly chovanky dceroškami rolníků 55, řemesl.
níků 15, obchodníků a živnostníků 69, úředníků, lé
kařů, advokátů a učitelů a'd, 87, průmyslových zří
zenců a slažebníků 32, soukromníků 28, V Pottingeu
bydlelo 115 chovanek, u rodičů neb v jiných bytech
171. Letos se Pěttingenm rozšíří, takže bude lze
přijati více chovanek, Řiditel, učitelé, katecheti, uči
telky a eprávní výbor stará 50 vzorně o chovanky.
Pě*ttiugenm zaslahvje proto právem pozornost a od
poručení.

Osobní. Pan Václar Flodermann, c. k.
professor v Tratnově povýšen byl do VIIL. třídy hod
nostní. — Slečna Josefa Černá, učitelka vTřebecho
vicích jmenována učitelkou při měšťanské škole v Ji
lemnici pro odbor mathematicko-technický. Pan Karel
Feierabend, učitel v Kostelci nad Orlicí jmenován
hlavním učitelem na zdejším učitelském ústavě.

Čechové Tratnovští potřebujínezbytně
vlastního kostela. V Tratnově jich žije na 5.000, leč
o duševní potřeby jejich ne německá zpráva nemtará.
Samostatný český kazatel a prostranná kaple, jest již
dávno vroucí tažbou jejich. Mohouc se opírati o český
kostel a českou školu, udrží česká menšina ve velkou
většinou německém městě snáze evou národnost.

ohové,Tratnovští jsouna provočtní toe Kor heispěi jim proto na duchovní jejici t ,

kdos Čech akatolík. Příspěvkypřijímá|Česká based
v Trutnově.

Komanditní cukrovar vKuklenách
přeměněn byl v akciový cukrovar v Hradci Králové,
který má 1.200 akcí po 500 korunách. Akciový ka
pitál může býti zvýšer na 800.000 korun. Do eprávní
rady byli zvoleni posavadní komandisté p. Fr. Rašín,
rytíř z Ryzmburku za předsedu, pan Prokop Sedlák,
velkoobchodník v Praze, za místopředsedu, p. Viktor
Collino, majitel lékárny v Hradci Králové, p. J. Sed
lák, společník firmy Prokop Sedlák a epol. v Praze
a advokát p. Fr. Drorský v Praze.

Hasičská župa Nechamická sestávající
z dobrovol. hasičakých aborů: Velkých Babice,Bohárny.
Hrádku, Klenice, Kratonoh, Kunčic, Lhoty pod Lib
čany, Libčan, Lubna, Mokrovoue, Mžan, Starých Ne
chanic, Obědovic, Dol. a Hoř. Přímu, Sobětuše, Stře
setie, Suchá, Těchlovir, Třesovic, Trnavy a Zvíkova
pořádá v neděli dne 3. září 1899 žapní sjezd ve Lhotě



pod Libčeny, spojený s veřejným oričením o půl 4.
Dies odpolední: Koncert v zahradě velitele místního
ebora br. V. Syračka. Hudba Sokola Kuklenekého,
osobním řízením kapelníka nka. O 8. bodiné
veler: Věneček v sále pane Vodičky.Vstapné do kon
certa za osobu 20 kr. Do věnečku 1 sl.. členové 80
kr. Za hasičskou šupu Nechanickou: Boh. Vančara,
župní jednatel. Fr. Saroun, župní starosta. Za sbor
dobrovol. hasičů vo Lhotě pod Libčany: J. Horký, jed
netel. V. Syraček, velitel. V. Tobiášek, starosta. Za
nepříznivého počasí odbývána bude slavnost o týden

ji.
C. k. místodržitelský rada paa H.

Steinfeld nastoupil minulý týden v Hradci Krá
lové nový úřed svůj. Za Slaného předchásí pana c. b.
místodržitelského rady pověsť jako vzorného úředníka.

Zdejší c. k. vojenská brigáda ode
běře se zítra na cvičení do okolí Heřmanova Městce,

. Choltíc a Vápeného Podoln, odkudá po 14. srpnu po
téhne k císařským manévrům u ČeskéLípy.

Lázně Velichovky u Jaroměřetěší se
značné návštěvě, Četně byl navštíven nedělní koncert,
U každého vlaků u Jeroměřského nádraží čekejí po
vozy. Pošta jede do Velichovek a Dubence okolo 8.
hodiny ranul a po 1. hodině polední. Z Velichovek
k nádraří jede pošta o 11. a 6 bodině.

Otrava šťevíkema. Požívání šťovíku(Ru
mex acetosa) platí všeobecně za neškodné. Zejmena
nyní v horké doběroční pro jeho kyselou chuť užívá
ee k okojení žízně; v mnohých domácnostech dává
se do polévek a připravuje se z něho salát. Především
však děti rády trhají šťovík při svých hrách ve volné
přírodě a požívají ho ve velikém množství. Případ, o
němž podává zprávu prof Eichhorst z lékařské uni
veraitní kliniky v Cargchu, nepomíná v té příčině k
opatrnosti. Dvanáctiletý chlepec pobíhaje po louce,

il velké množství šťovíku, byl pak postižen prud
ými bolestmi v břiše, vrhnutím, průjmem a konečně

upadl v bezvědomí. V tomto stavu dopraven byl do
nemocnice, kdež však ani na volání, ani na třesení
nedal nejmenší známky života. K tomu dostavily se
svalové křeče a v několika dnech na to nastala smrť,

Brání bylo zjištěno, že chlapec-zemřelna prudkýčt ledvin, jenž spůsoben byl kyselinou čťavelovou,
ve šťovíku obsaženou. Případ tento učí, že požití šťo
víku ve větším množatví může býti životu lidskému
nebezpečno.

Veliké bouře a lijáky panovalyv sere
rovýchodních Čechách v neděli. Mezi Zamberkem a

ivcem padaly kroupr, které způsobily značné škody,
Úreda tak mnohoslibná utrpěla velice lehnu

tím obilí a dloubotrvajícími dešti, následkem nichž
obilí v klasích namnoze porostlo. Žně jsou na Hra
decku a v celém Polabí již v plném proudu.

Podezřelá smrť českého literáta.
Dne 23. července 1499 na večer nalezena byla na Ju
kách mezi Novým Hradcem Králové a Hradcem Krá

lové, v přítopě vodon naplněném mrtvola VojtěchaMayerhofra, 54 roky starého, uvubodného, redak
tora: Světozora a Ottova Naučného Slovníka %Praze.
Týž odešel dne 28. června 1899 z Vysokého Mýta, a
řekl, že jde procházkou do Chocně a že ve 2 hodi
nách se vrátí. Od té doby stopa úplně zmizela. Jest
v zájmu veřejném, aby ti kdož vědí, kde a a kým ee
Vojtěch Mayerkofer po 26. červnu 1899 stýkal, co
dělal, zda peníze neb jiné cenné předměty měl, vše
ohlásili nejbližšímu orgánu veřejného dohledu aneb

tímo ohlásili vše c. k, vyšetřovacímu soudci oddělení
II. v Hradci Králové.

Zvěsti z východních Čech.
Krajinská výstavav Červ. Kostelci

konati se bude od 29, července do 6. srpna 1899
protektorátem městské rady Červero Kostelecké. V 40
botu 29. července bude den zabájení výstavy pro
průmysl, zemědělství a školství. Účastníci se shro
máždí o 10:/, hodině na výstavišti předdívčí školou
na to zapěje zpěvácký upolek Záboj Neňverůvsmíšený
sbor „Vzhůru jiš hlavu národe, načež bude proslov,
zahájení a prohlídka výstavy e společný oběd. Vatapné
do výstavy v den zahójení 50 kr. Večer slavnostní

ředetavení. V neděli dne 30. července konati se
ude slet podkrkonošaké župy sokolské. O

11. hodině konají se cvičení prostná, o 2. hod. slar
nostní průvod ze sokolovny na výstaviště pak veřejné
cvičení dorostu a členstva (cvičení prostná, na nářadí
a bez nářadí. Dne 3. srpna jest den žáků, kteří
se sejdou v zabradní restauraci pana Pavla Nováka
před 3. hodinou odpolední. O 2. hodině průvod mlá
deže sokolskou třídou na výstaviště s hudbou a alle
gorickými vozy. 3. Na výstavišti jsou hry jednotlivých
tříd po sobě jdoucích, prostná cvičení s hudbou zá
pasy o různé ceny, reje. 4. Volná zábava mládeže,
spojená a dodatečnými hrami, zaměstnáním a často
váním mládeže. Od 3. do 8. hodiny odpolední koncert
úplné kapely Červeno-Kostelecké, Elektrické osvětlení
výstaviště zařízenou firmou Jos. Prokopa vdova a sy
nové v Pardabicích a elektrické vedení je s továrny

ana Ant. Justa v ČervenémKostelci. Na výstavu do
*rveného Kostelce chystají se z měst a okresů vý

chodočeských četné výstavní výpravy a vlaky.
Z Kostelce m- Orl. Dne 24. srpna 0 vý

ročním trhu pořádati bnde hospodářský spolek Kostelecký o 8. hodině ranní přehlídku skotu s okresu
Kosteleckého a odměněním vzorně chovaných kosů.
V první řadě odměny dojdou pečlivě chování kříženci
simmenští— z vlastního chovu majetníků, v
druhé řadě pak odměny dojdou Čistokrovné kusy sim
menského plemene. Přihlášky ku přehlídce této za
slány bnďtež jednatelství bospod. spolku v Kostelci

n. Orl. nejpozději do 15. srpne a údáno v nich bodiš
vedle jména a bydliště vystavovatele — pohlaví a

stáří„Břihlášeného svířete a udáním, po kterém býku

Z Cuelavi. Dne 16. července konala se v
pométné marianské svatyni Homolské, ve farnoati Ca
clavaké, velkolepá manifestační pout na oslavu Nej

ovětějšího Spasitele m Jeho panenské Matky. Na ponť
tnto, kterou pořádaly okolní katol. opolk 0ělo s.
vzdor nepřísnivému počasí přes pěttisíc lidí, z nichá
dobrou polovinu tvořili musí. Většíchsamostatných
processí, která přišla za vedení 19 kněží, napočítali
jeme čtrnáct. Katolických spolků súčastnílo se třínéct

a sice: Kostelecký, Ohlenaký, Líčenský, Častolovický,Vamberecký, Potštýnský, Sopotaický,Jelenský, Tře
bechovický, Chooeňský, Ústecký, Dobroučský a Cu
clavský. Jednoty: Kostelecké, Jelenská a Třebecho
vické přišly a prapory. — Věra úchvatný byl pohled
na ty davy poutníků se všech atran k Homoli spě
chající a po dlnaahon dobu nepřetršítým proudem
schody Homolské (ke svutyni Homolské vede 184 schodů)
úplně naplňojící; příkladná jak zbožnost pontníků
žen i mužů vzbuzovala úctu i u nepřátel poutí. Pro
nedostatek místa ve svatyni musely se konati olašby
Boží též pod širým nebem. Káraní pro može v ko
etele měl pp. Vladimír Hornof, katecheta s Pardubic;
venku pak kázal dp Jos. Bezdíček, kaplan z Kostelce
p. Orlicí. Oba kazatelé promyšlenýmia přesvádčivými
řečmi svými, v nichž dokazovuli, že století KX bude
stoletím víry, uchvacovali své posluchače.Mši svatou
sloužil v kostele vidp. vikář JosefKaplan z Coclavi
a venku dp. katecheta Al. Dvořák z Kostelce n. Orl.
Odpoledne po slavném požehnání zasvětili se všichni
poutníci Božskému Srdci Páně a vydali se na zpá
teční cestu. — Porovnáváme li tato Homolskou pouť
e jinými pontěmi pořádanými v Čecháchna oslava
Nejsvětějšího Spasitele, tu směle můžeme říci, še pouť
Homolská patří k nejslavnějším a nejzdařilejším. Pouť
tato byla zajisté důstojným oslavením Božského Spa
sitele a zároveň slavným vyznáním víry pěti tislc
poatníků, z blízka i z dálí v nepříznivém počasí na
Homol připutovavších. Pevně pak doufáme, že pouť
tato nemálo přispěje i k tomu, aby památná česká
poutní svatyně Homolské, péčí vidp. vikáře Jos. Ka
plena tak nádherné opravená, v příštích letech četněji
ještě nešli doposad byla navštěvována. Zdař Bůb pří
štím podobným poutíml — —

Ze Stěžer. Slavnost ukončeníškolního roku
ve škole hospodyňaké ve Stěžerách bude se konati v
neděli dne 80, července 1899 dla následojícího po
řádku: 1. O půl osmé hodině ranní elužby Boží. 3.
Zkouška veřejné z některých předmětů. = Děkování
chovanky. 4. Proslov ředitelky a rozdání vysvědčení.
5. Prohlídka vystavených písemných a ženských ruč
ních prací. Na slavnost dostaví se zajisté rolniotvo z
nejširšího okolí se svými dcerami a nastávajícími ho

spodyňkami a dostaví se zajisté vešteří přátelé školetvív

Z Vyrokomýtska. Ctihodnýstavlékařský
trpí nyní velice často některými evými členy, kteří
zabíhají za meze svého povolání a pouštějí se do lé
čení národa českého Na Vysokomýtsku máme taky
jednoho takového Pnstil se do léčení známého jed

rok a+é těžce vydobyté baláře o pouti nosívají. Máme
tu svobodomyelnosti dost a dost, vždyť jsme nedávno
slavně uvítali Grégra, Ale to je všecko málo. Pan
doktor nás chce míti ještě svobodomyslnějšími. A pro
to založil zde klub A klub ten šíří světlo i v okolí,
kde se pořádají echůze, mlátí se prázdná sláma poli
tická, a etřílí se třebas i do náboženatví planými frá

semi. Čemučlověk nejméně rosumí, o lom mnohdy
nejradějí mluví. Ani katechismus takoví pánineumí,
ale dělají se učiteli lidu. A ten lid? V celku zůstává
chladným. Jen několik, co chtí míti taky něco té slá
vy, volají alávu doktorovi a pracují „na národa roli
dědičné“ tím, že se ve echůzích starají o větší z
třeba . . . piva. V jedné obci, kde opravdu jsou do
bráci, řečnil jeden pán a toho klubu a pravil: Drž
me «o Boha . . atd. atd. a „svoji k svému“. Tak vi
da, jak ti páni i o Bobu mluví. Inu, lid ještě v Bo
ba věří; kdyby se mu začalo mluviti proti Bohu,

poznal by ty U hned, a dole v městě so třebasméně kornontků nadělalo. A páni chtí,aby se kor
noutků dělalo více — a proto „ovoji k svéma“ čili
kupujte u nich, to jest jen u těch, kteří drží s dokto
rem. A proto národe koukej se: My jeme ti založili
konaumní spolek. Že pak ae do toho recept, dle ně
hož se národ nyní léčí, mnel přidati něco „Husa“ to
se samo sebou rozumí. To je teď nejlacinější způsob
atáti se zoamenitým. Dle Stráže východočeské měl na
p. obětavý, npřímný pracovník p. učitel B. zs S...ů
někde řeč. „Reč ta byla — jak se samo sebou roz
umí — „uchvacující“, „řísná“, tak povídé Stráž. A je
den katolik povídádocela, že byla i dlouhá, takže
občánkové v ducha si mysleli, jen kdyby uš skončil.
A jak poučna byla! Pan učitel už všecky děti vo
S... ech a kolem do kola udělal mravnými, s tím
uš je „hotov“ a proto musí z horoucné lásky k ná
rodu pončovatí ještě tu čásť národa, která vězí ve
tmách, jeou to katolíci, Proti těm pnstil rachejtli,
která prskala kolem sebe oheň a síru. Dle pana uči
tele byla hlavní příčinouhnutí hueitekého hrabivost
a nesnášenlivost klerikálů za doby tehdejší, čímš se

rý bobužel až po nynější časy vyznamenávají Jidérubu tohoto. — Je to malér. Není tomu ani rok, co
se tvrdilo, že Choceň byla hasitaká již ve 14. století,
tedy o sto let dříve, neš Hne sám. Letos sase byli
za té doby již klerikálové. A kdyby pan učitel měl
říci, co vlastně klerikálové jsou, dostal by „pětku“.
Pane ačiteli! Klerikálové platí na školy a na svýšené
Vaše platy, a dávají Vém pokoj. Buďte tak laskav a
nechte uvé šivitele na pokoji, aby si konečné nevšimli,
kde vlastně ta brabivost a nesnášenlivost je. A co
nejvíce Vám radíme — naučte se — jak se patří —
dějepisu. Hrabivost malé šlechty a měst

po statcích katoléků byla jedním s nej
mocnějších nětů hnutí husitského. To,pane učí
teli, je pravda. A to, co vy povídáte, json staré otře
pané fráse.

Z Potštýna. Čarokrásnézátiší pod hradem
Potštýnským těší se zasloužené oblibě letních hostů
s Prahy, Olomouce, Vídně, Hradce Králové, Mladé Bo
leslavi, Pardubic atd. V neděli o 4. hodině byl slav
nostně otevřen jubilejní pavilon na palouku pod Lí
pami, který patří k nejkrásnějším kontečkům na světě.
Pavilon jest ozdoben popraími Jeho Veličenstva císaře
a krále Františka Josefa z let 1848 a 1408, Slavnost
zahájena Bendlovým „Probuzením“, kterýžto sbor

fednesl bravurně spěvácký apolek Orlice z Kostelce.
„Na to odoradel a okrášlovacího komitéta
jubilejní pavilloa eedoví apolkn, panu c. k. ani

versitnímuprofessorudr. Jarníkovi,rodákapotískému, který o rozkvět m ozdobení avého
městečka i rozvoj lázeňské kolonie pečlivě se stará,
Pan předseda v delší řeči promlavil o účeli i pro
avěchu letního pavillonu a poděkoval všem přízniv=
cům a podporovatelům spolku. Kostelecká Orlice před
nesla ne to Smstanovo „Věno“ a slečny Kvíčalovy,
dcery pana dvorního rady a universitního professora,

fednesly pak vsletně vatopní sosnu pro pottýnský
ubilejní pavillon „Dvě doby“, které sepsal Jaroslav
rchlický. Posléze přednesla „Orlice“ Hendrychův sbor

pro mužeké hlasy „Porzbuzení k zpěva“. Po slavností

následoval koncert místní kapely, při němá slečnaChocholkova prodávala obětavé kytice a doutníky a
obnos pře:11 zi. odvedla okrášlujícímu spolku. Vstup
né do koncertuse nevybíralo, «le dobrovolné příspěvky,
které zvláště spanilomyslné dámy štědrou rukou ský
taly a které věnovány na uhražení nákladu jubilej
ního pavillonu, dosáhly značné výše. Na slavnost se
dostavilo mnoho hostí z Kostelce, Kyšperka, Žam
berka, Hradce Králová, Ústí, Pardub:c a s celého
okolí. Po koncertu následovala taneční zábava v lé
zehském hotelu páně Sazově, kdeš výtečné smichov
skó a plzeňské i znamenitá kuchyň nemálo se hostům
semlonvaly.

Z Pardubie. Dne 32. t. m. konala te v
Pardubicích na vojenském cvičišti slavnost 8. plaku
dragonského na památka vysvobození císaře Ferdi
nanda II. dragouny Dampierrovými = rakon nepřátel
ve vídehském císařském hradě dne5 června r. 1619,
Slavnósti účastnil se celý8. plak dragonsuý v plném
lesku s veškerým důstojnictvem. Polní mši av. sloužil
vdp. dr. Cábe, voj. farář z Josefova, ra aasístence
vdp. Sloupa děkana z Pardubic. Vojenská kapela za
brala při posvátném aktu dvě velice pěkné vložky.
Po slavnostním požehnání promlavil k vojákům vdp.
celebrant, jakožto dědicům hrdinných vojínů Dam
pierrových. — Při bouři, která se strhla dne 18. £.
m. nad okolím Cbrudimským, zabit byl bleskem u
Madlešic 17letý Frant. Dokonal, žak průmyslové ško
ly v Chrudimi. Ubožák ubíral se ze školy domů do
Jesničan polní cestou k Medlešicům. Když počala
bouře a pradký došť, dal se na útěk, aby ae nkryl
v blízkém starení. Sotva však učinil několik kroků,
zablesklo se a Dokonal ležel mrtev na costé.

Z poutiStare Boleslavské. V neděli
dne 16.t. m. vyjelo vo 12 bod. 40 m. odpoledne =
nádraží jičínského zvláštním vlakem množství pout
níků -do St. Boleslavi, k nimě v nejbližších stanicích
jiní ještě se přidávali, takže po páté hodině celkem
780 zbožných ctitelů Marianských — mezi nimi 13
kněží — pozdravilo vroucím zpěvem Matičku Boží
Staroboleslavskou. Poutníci byli velmi vřele přijati
vysoce dp. kapitolním děkanem Frant. Srdínkou, jeně
jim vstříc vyšel, do milostného chrámu Páně je uvedl
a upřímnými slovy k uctě Matky Boží povzbudil. Ža
všickni poutníci s pravým a zbožným úmýslem na
pouť se vydali a účel cesty takové dobře pochopili,
dokázali svláště druhého dne ráno, kdy téměř váickní
svou kající pobožnostvykonali. Slavnostní kázání v
8 hodin měl osvědčený kazatel vldp. P. Cibolka P.
T. Prahy. Slarnou mši sv, u citáře Matky Boží sloužil
vysdp. děkanFr. Srdínko sa assistence poutního du
chovenstva a podávalještě některým poutníkům Nejav.
Svátost. Po skončené měj av. odebrali se pontnící do
svatyně sv. Vóclara, aby na tom posvátném místě
mučenictví prvního našeho sv. patrona, přímlavy své
za všechny své milé i drahé i za celou naši vlast
přednesli. Tam byli poutníci ne vzácné památky upo

zornění. Odpolednesešli se všickní pa ještějednou ve svatyní Marianské, aby se s MatičkouBoží
rozloučili a požehnání od Božského Syna Jejího pro
nebe i pro své domácí si vyprosili, slibujíce upřímně,
de napřesrok opěť to posvátné místo navštíví. Vypro
vozeni vysocedp. kanovníkem Kořanema duchovními

ataroboleslavskými, vrátili sepontníci těšeni a oblažení do své domoviny, ohlížejíce se několikráte s tou
žebností spět ku velebné svatyní Marianeké. Všude

ži všech pobošnostech byl úplný klid a vzorný po
řádek zachován, čebož ovšem nesnadno dosíci lze při
procesí tak velkém a četném. Ku konci připomínám,

že ředitelství zdejší obchodní dráhy vyprevilo tentozvláštní vlak k úplné spokojenosti pontníků.
Ze Mlatiňam. V pondělí 17. červencestrhla

ne veliká bouře. U Podhůře udeřil blesk do 3 tele
faích sloupů a: poškodil telefonické spojení mezi

latišany a HeřmanovýmMěatcem.
Do NovéhoHrádk u u NovéhoMěsta

m. Met. Potvrsujemep. Jos. Tošovakémui důnojnýmpánům, žedopisu z N. Hrádkunepsali. Redakce.
Z Bohuslavle. V neděli odpolednezvášel

Čeračický soused, chalupník Josef Rydlo č. 9. žitné
mandele s pole se synem a manželkou ovou. Když s
role sjíždál na polní cestu pod vrchem „Kosmánkem“
amekl se Rydlo po umoklé trávě přední kola —
a kravský povoz přejel mu přes obličej, praaa noha
— smrtelně ho poraniv sevně i vnitř obětavý soused
p. Náchodský ihned zapřáhl a těžce raněného vezl do
nemocnice milosrdných bratří do Nového Města n. M,
ala raněný jiš na cestě v Krčíně dotrpěl. Pohřeb konán
v icích dne 28. července, v den patrona chrámu
Páně Černčickéhoosv.Jakuba sa velkého účastenství
— nebot kašdý litoval tichého přičinlivého souseda.

Z Kyšperka. Koncert občanské besedyv
Kyšperku konati se bude v nedělí dne 30.Července
1699. Hudba Třebechovická za osobního řízení kapel
níka pana Václava Jaroměřského. Pořádek: Odpoledne
v sahbradě p.Aloise Potříka od 4 do S hodin. Hudba

dechová. 1. Pochod „Komedisntů“ = Prodané ne
věsty od B. Smetany. 1%.Oavertura k op.: j
nice“ od Zajíce. 3. „Veselé příběhy“, valčík od G
bulky. 4. Variace pro dvě křídlovkyod Štroble. IL

6. Ž našich krajů“ ouvertara od Hanemanna, 6. „V
údolí pod atráni“. třesák od Píčmana. 7. „Balharských
tanch č. 1.5 od Šebka. 8. Směs z „Prodané nevěsty“
od B. Smetan. III. 9. „Nezapomenutelný", rerersie od
Kalenského, 10. „Národní Listy“, velká směs od Kom
záka, 11. „Děvče s pastviny“ s ozvěnou pro 2 kří



d od Košsty.12. „Letem sobolím“,kvapíkod

Pla. Voště*šáanašůMoody6+ kor, ožuomyčoová. 1. Pochod „Černohorců“ od Wimra. 3%.
Ouvertora k op.: „Zmařená svatba“ od Šebora. 3.

Sen lásky“ valčík od Vladyky. 4. Sousedská solo pro
Řousle Hauara. II. ©.Ouvertara k op.: „Orfeus
podsvětí“ od Offenbachs. 6. „Žabí kvarteto“ hudební
žert pro smič. nástroje od Rázka. 7. Slovanských tan
ců č. 7. od A. Dvořáka. 8. „Vášné a vesolé“, Velké
eměs od Komsáka. [TL 9. „Slavaostní pochod“„a Bře
tislava“ od K. Bendla. 10. „Dívčí žaj“.solo pro bří

dlovku. 11.„Cesta p vlasti“, oměs s českých písníod Hornyho. 12. „Rej dotků“ kvapík od Štrobla.
Vstupné do sabrady za osobu 20 kr. Výbor.

V Třebechovicích vypoklau úrey Ber
nard Abeles stávka. Stávkuje přes 100 dělníků. Mzdy

jsou hanebné, dělník při vší dřině vydělá doma sotva
1 11. 92 kr. týdně. Dilovedoací, žid Karel Lehman

-s českými dělníky špatné zacbází e při tom jim vy
padá ještě českých osů. Brávka trvá od 10. čer
rence bez výtržností. stí dělníci domabají se spra
vedlivébo opravení mzdy; továrník slibuje některým
pranepatrný přídavek a jiným by ee to oršem strhlo.
Jest zábodno, aby so proti firmě Abelesově s dílove
doucímu se strany úřadů co nejpřlsněji zakročilo.
Měšťané trpící dělníky dle možnosti podporají.

Z Čáslavi. Poslednísin prožívalonašerměsto několik parných chvil. Návštěva J. Exec.
místodržitele, které veliký význam v našem městě bo
spřikláda!, poněvadš od ní alibováno si nejen aprave
vení divoké Doubravky, ale i povyčeníměsta Čáslavi
na město krajské a sídlo projektovaných nových kraj
ských hejtmanů, jakož i slevení 30.000 zl., která stě.
tu'při platiti se mají pří řešeníotasky gymnasijní; dále
volby do okresní nemocenské pokladny, k jejímuž do
bytí nasadila strana sociálně demokratická všechny
páky, ovšem s výsledkem ubebým, neboť byla pora
Žena spojenými národními dělníky a křesťanými so
ciály; a konečně novinářské polemiky o národní hr
dosti Čáslaváků. V tom ohledu zvláště Radikální listy
obladily si žábu na všech, kdoš místodržitele jako Jidé
taktní uvítali, Lží a překroucení se při tom nevy
býbaly. :

Z Chradimi. Na zdejšímjubilejnímústava
císaře a krále a Františka Josefa I. pro vzdělání uči
elek dopadly první maturitní zkoušky znamenitě; 17
kandidátek odbylo je a vyznamenáním, 17 s dobrým
prospěchem a jedné kandidátce povolenaoprava po
prázdninách. Nepropadla ani jediná = chovanek, což
jest pro zprávu ústavu nejlepším odporačením i vy
snamenáním.

Z Nové Vel u Chotěboře. Zvláštníúkaz
byl pozorovánu nás tyto dny v jednu hodinu od

ledne nakupily se deštěm obtěžkané mraky v atmos
éře mezi Chotěboří a Novou Vef. Pojednou s mraku
počal se vyvíjeti černý přeaně ohraničený proud, jenž
měl podobu báječného ohromného hada, jenš soukal
-se dál a dále, maje as metr v průměru. Délka jeho
byla dle dohadu asi kilometr. Pohyb jeho, poněkud
z mraku skleslý, byl vinovitý. Po pěti minutách se
přetrhl. Menší část se rozplynula, větší však zvolna
vtahováne byla černým mrakem. Zvláštní bylo, že
pohybující se hmota te bez nejmenší ztráty ve vzdu
cha hnala se zpět oblý tvar zachovávajíc a stoupa
jíc. jako parní stroj, jenž supá do vrchu. Jenom sly
čet sykot páry a hukot +laku, a představa byla úplná.
Zjev ten vyvolal po celé vsi veliký rozruch. Dětii
doapělí stavěli se po silnici a s úžasem bleděli na
neobvyklé divadlo, jež prosíme, aby nám p. t. meté
re.logové vysvětlili. Obyčejně, když oddělí ne Část od
hlavní massy mrakové, žene se dále. Tato však vo
tvaru odtržení, tak snadno disponovaném vrátila se
jakobymagnetempřitadena.3+.:

Z Rychnova m. Kněžnou. Dnei7. t. m.
© půl 3. hodině ráno vypukl v židovské ulici pošár,
jemuž padly za oběť 4 stavení. Štěstí, še bylo úplné
bezvětlí — jinak by celá ulice lehla popelem. — Na
místo požáru dostavilo se vedle místního sboru hasič

ského, který konal„právě v neděli veřejné cvičení, téžmnoho jiných sborů z okolních cead. — SI. okreení
sastupiteletví vyslovilo písemně ctihodným sestrám
řádu av. Františka pochvalnéuznání za velmi horlivé

4 svědomitéošetřování nemocných a úplnou spokoje
nost s jejich eprávou, Pan redaktor „Obrany Lida“

tapně asi ve 5 úlslech svého listu psal o veldp.
lolsi Jemelkovi, překroutiv jednotlivá místa z kázaní.

— VWřechny,kteří mají ještě nějaký cit o víru to ve
lice pobonřilo; některé osoby veřejně o p. redaktorovi
se vyslovili, ovšem že pochvalně ne. Redaktor podal
na některé osoby šalobu, mesi jinými též na jednu
vdovu, chudou matku více dítek. Nepodařilose mu
sice je nvósti do vězení, jak by si přál „tento statečný
obhájce lidu“ — aniž musili platiti 25 zl, pokuty —
jak si žádal, ale musel se pěkně apokojiti, že podali
toliko odvolání, že nemínili ho tím urasiti. Pane re
daktore pamatujte si: co nechcete aby jiný Vém činil,
nečiňte i vy jinému.

Z Chrasti. Pohřebzvěčnělésestry nejdustoj
nějšího pana biskupa konal se minulý čtvrtek, jak jiš
řečeno, za velikého účastenství lidu. Dobročinná, lidu
milná trpitelka měla přátel a ctitelů mnoho, nepřátel
neměla žádných. Zemřela při plnémvědomí, klidně —
+ modlitbách — oddanádo vůle Nejvyššího — očeká
vujíe, až ji k sobé povolá Pán. Tělesné pozůstatky
elečny Aloisie Brynychovy vystaveny byly v černé
rakvi vedle kaple biskup. residence v pokoji Černé sa
etřeném, uprostřed četných avící a cizopasných ozdo
bných rostlin z biskop. skleníků. Vkusnou úprava
emuteční síně, jakož i vůbeo celou výprava pohřbu
obataral mejitel místního pobřebního ústavu p. Ant.
Wassermad] Před 11. hod. dopol. dostavilo se ducho
venstvo a ostatní účastníci pohřbu. Dámský pěvecký
apolek „Ludmila“ společně a pp. učiteli sapěl v domě
amatku dojemný amuteční abor, načež vykropil rakev
za příslušných modliteb generální vikář a kapitalní
děkan J. M. Mons. Dr. A|. Frýdek pod infolí za četné
aesistence u přítomnosti Jeho Biskapakó Milosti, vys.
důst. kanovníků Jana Bartáka, Dr. Jana Soukupa
z Hradce Král. s vys důst. kanovníka kapitoly vyše
hradské Dra. Buriana a mnoha duchovních nodnostářů.

Po t6 snesena rakov lesním personálem bisk. velko

slalku údik potení průvod vedený J. M. vdp., vikářem r. Frýdkem pod infalí — ndp. bich
ráčel za rakví — ubíral se do děkanskéko chrámu

Páně, kde slonžil Jeho Bisk. Milost zpívané regniem;
u postranních dvou oltářů slonšili tiché mše uv, v bílé
barvě vys. důst gener. vikář Dr. Frýdek a dp. farář
s Nor.Hradů Al. Kopecký. Po úkonech církevních při
katafelku, kolem kterého tvořili špalír vojen. vyslou
šicí, nejdůst. pamem biskupem v černém plavialu a
bílé mitře, rozvinel se teprve průvod vcelé své dů
stojné imposantnosti. Průvod zahájily dítky škol
obecné a měšťanské školy dívčí, nákladem J. B. M.
ubudované a vydržované, provázené škol. sestrami, za
nimi následovaly v dlouhé řadě živnostenské spolky
se svými prapory, katolická jednota a praporem, dámský
spěvácký spolek „Ludmila“ a praporem, abor učitelský,
pějící ceston čalmy, veledůstojné duchovenstvo v dlouhé
taďů počtem67 s Jeho Bisk. Milostí, infalí, který
sám vedl kondnkt až na hřbitov. Kolem celého prů
vodu tvořily pobyblivý čpalír spolek vojen. vyslonžilců

s praporem a sbory dobrovolných bamčů z Chrasti,E lažic a z Horky. Za rakví, kterou nesl bisk.
leaní personálaž ke hrobu, následovalo příbuzenstvo,
hospodářaké a lesní úřednictvo, obecní zostupiteletvo
chrastecké s panem starostou v čele, obchod. greminm,
depntace klubu Cyklistů, úřednictvo okolních velko
statků a nepřehledná řada obecenstva, najmě iútelli

ponoe místní a okolní. Na hřbitově zapěli páni učiteové nad hrobem smuteční sbor, začež po výkropu ©
modlitbách ze zemřelé spuštěna zvččnělá v lůno po
svátné země k věčnému odpočinatí.

Poměnka nejmenované ze Slatinan
tofsto věnce na rakev velectěné v Pánu zesnulé slečny
Aloisie Brynychovy v Cbrasti 2 zl. pro ústav
hluchoněmých v Hradci Králové, 2 zl. pro povodní po
dkozené ve Velké Meziříčí a okolí na Moravě a 2 zl.
spolku sv. Vincence v Hradci Králové,

Vihlkké stěny. Nesnáze, jež vlbkost obydlí
působí, pocifajeme nejvíce za češtivého počasí. Za
„vihkon“ nutna poražovati místnost, kde soli neb
čerstvě páleného vápna běbem 24 hodin o 1 proc. na
váze přibude. Na zděch vyrůstá šedozelený povlak
plísní, jež ve spojení s odporným zápachem jsou
zdraví lidakémn velmi škodlivé. Natíraní vibkého zdiva
rozličnými ločebními prostředky, polepování vodone

ropustnými látkami atd. se neoavědčilo. Z počátku
dootlí se sdánlivého účinku, ten ale není trvalý. Ve
zdivn obsažená vlhkost nemůže eice prosakovati na
venek, za to však stoupá do výšky a poškozuje výše

ložené zdiva, takže se opatření tato stávají ilusorní.
ednoduchý, jintý prostředek proti vlhkosti zdiva skytá

pat. suchý antimeorulion, prášek, který přejímá
vlhkost u velkém množství, aniš by se v kaši pro
měnil, znenáhla ji pak vzduchu odvádí. Výrobek tento
ochraňuje také konce trámů před hnilobon a houbou
domácí, již jsou částě tyto ležíce na čeratvém vlhkém
zdivu, vystaveny. Koho záležitost tato zajímá, obrátíž
se a odvoláním na list náš na firma Mích. Barthel
« spol. ve Vídni X. Keplerova ulice 20., jež další vy
avětlení atd. mileráda sdělí. Dopieuje česky.

Otrava po spožíti jaternie. „Thaleka
Presse“ ze dno 26. Července přináší následující zprávu:
Velké neštšatí protihlo rodinu purkmistra města Sv.
Ingbert ve Vostphálsku pana Rumtha. Po večeři dne

neočekávaně skonal. Přivolaný lékař konstatoval
„ochrnutí ardce“. Lékaři ale později zjistili u celé fa
dy osob otravu uzenic.

Ve franconzské armádě nastalrozklad.
Stále štvanice časopisů židovských s socialistických
popadily armádu nejvyšší měrou. Vrchní generálové
chtěli vyčkat ještá sond proti Dreyfuasovi v Rennosu
a jak chtěli jednati. Neopatrností jednoho plukovní
ka se věc prozradila, následkem čehož nejlepší gene
rál franconsskýNegrier, který byl vyhlédnutza vrch
ního vělitele jedné armády, byl pensionován. Jiní ge
nerálové sesazení neb přeložení. V čelo armády se
staví hlapáci; republikánské vládě dostačí, pakli jsou
jen dobrými republikány. Co smýšlí ruský car 0 po
měrech ve Francii, svědčí nejlépe blahopřejný jeho
telegram ruskému generálovi, princi LudvíkoviBona
partovi. Car by ho viděl rád asi v čele Francie jako císaře.

Od Nové Paky. Pan dr. VáclavMatyszase
jednou promluvil. Oslavoval Husa 5. července nadá
váním klerikálům a „kritickým“ rozborem brožary
Hradeckého. Doufáme, že slovatný doktor neopomene
lidu českému svou humoresku „podati“, « pak se zas
něco doví o své učenosti. Podotýkám jen tolik, že
nazval kněžetvo „černými krkavci a havrany a pode
eHval je a kláštery z nejhorších neřestí. Je to neslaš
nost, slovutný pane doktore, a ukázal jste, že etojíte
na rovní se „Září“ a obě, Šafrem a Menclem. Skřípání
zuby a „ohnivý“, proslov Vám též neslněely. „Platí o
Vásznámé | přísloví: © „Občane, mluvíš. neslašně

a prolo nemáš pravdy“. Mlaví-li takto „vzdělaný“. doktor, pak není diva, když lid je tak zdivočelý, že
esla: „Kdo Husa nemiluje, ať ho brom zabije“, „Smrť

Římu“ a surové nadávky dachovenetvu v huvitské Pace
kvetou. Tak umravňaje lid p. Matys a umlčuje kleri
kály. — Po přednášce (kterou dne 8. dokončil) násle
doval lampionový průvod a Husovi provoláno švakrem

tysovým, MUrem J. Tomášem „zařivé Na zdar“.
náška i slavnost konala ee podprotektorátem

městské rady dle usnesení ebecního zastapitelstva.
Záčestnilo aa jí dle „Nár. Listů“ 9 spolků, mezi nimi
řezníci, obnyníci a beseda řemeslnická. Tím chce pana
dopisovatel řici, že celé občanstvo s městekou radou
v čele záčaatnilo se této demonstrace protikatolické,
a nemáme proč ma nověřiti. Myslí občanstvo a al.
rada, še se tím městu prospěje? Myslí živnostnictvo,
že na Pace budou chodit na pouti husitské s katolíci
do Paky na mariánské, a lidem, kteří takto proti víře

vpotopojů budou nosit peníse? Jaký to loni byl poplach, když pouti byly slabší než jiná léta a bude li
takto na Pace se pokračovati, zajisté še katolíci se
Pace vyhnou, a obrátí se jinam, kde občanetvo víry
jejích neucáší. Nepřejeme živnostnictvu nic zlého, ale
takovýmto způsobem poškozují se zájmy města veli
kon měrou, a pak zase šikovně se všecko svede na
kněžetvo! Ukazuje se čím dál více, že celé zastapi
telstvo slepě poslouchá komando p. Matysal

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 32,Července 1890. 1 hl.

pšenice uI. 7:40 aš 7-70, Sito sl, 500 až 8-50, ječmena
4-15 aš 4-45, ovns sl, 2-80 až 500, proso sl. 400 aš
5-00 vlkve el. 450 aš 500, hrachu si. 7:50 až 900,
Gočkaal. 13:00 až 1400, jáhly zl. 900 aš 900, krap
8:80 aš 21-00, braroborů sl 000 až 000, máku 22 sl.,
Iněného semene 7-50 sl., 100 kg. kitných otrap 880 al.,
1 kg. másla čerstvého 090 sl., 1 kg. sódla vepřového
080 sl., 1 kg. tvarohu 0-14 sl., 1 kopa zelí 600 al.,
1 kopa kepusty 1720 sl, 1 bl. cibule 0:00 al., 1 kopa
drobné zeleniny 180 sl., 1 bl. mrkve 080 sl., 1 kopa
salátu 0"00 až 0:00 zl., 1 kopa okurek 4:00 až 7"50 zl.
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B ©.pání čtenáři
Předplácejte a dle možnostia dobré

vůle půjčůjte laskavě jiným k nahlédnutí
„Obnovu“, která věcně a pravdivě vy
ličuje události politické, která důstojně a po
ctivě hájí kulturní i hmotné zájmy národa,
a která stojíc pevně na půdě křesťansko-kato
lické hájí nezištně prospěch všech tříd českého
lidu. Pány odběratele upozorňujeme na jejich
povinnosti. Zdarma se nikomu nedává am
nejrozšířenější „Česká Politika“, lóm méně
„Národní Listy“. Jakž možno tak velkéoběti
očekávati od listu krajinskéko. Komu se vý
slovně nepovolilo zasílání Obnovysdarma, ten
jest dlužníkem a len má své povinností vůči
časopisu v čas plnit, neboťkaždý časopis musí
kolky, papír, tisk, výlohy redakční, admini
stračná a expedičnípředem platil.

Kdo Odnovu odebírati nemíní
a řádně ji neplali, aťji vrátí.

Předplatné na Obnovu obnáší:

Měsíčně . 45 kr.
Čtortletně 1 al. 25 kr.
Půllelně < 2 al. 50 kr.

Ročně 5 al..

Redakce a admin. Obnovy.
Zasláno.

Poděkování do Třebechovák
Stávkující členové katolické jednoty v Tříbecho:

vicích vzdávají nejerdečnější dik včem svým pánům
členům katolické jednoty, kteří v době tísně poskytají
jim raku pomocnou a zvláště dp. Dokonalovi,který
nechal kolovati mezi členy okamžitě oběžník, aby
stávkou postížení členové netrpěli nonze. Všem půnům,
kteří jakýmkoli způsobem nás podporují, vzdáváme
nejsrdečnější: Zaplať Bůh!

Zasláno.)

Za příležitosti krajinské výstavy v Červeném
Kostelci pořádá místní organisace křenfansko-eociální
v nedělí dne 6. erpna t. r. ve £. hodiny odpoledne na
výstavištiveřejnou schůzi a následujícímpro
gramem: 1. Kdo jsou a co chtějí křesťanští sociálové?
2. Jak emýšlejí křesťanští sociálové o národnosti?
Po těchto řečích bude prohlídka výstavy do šesté ho
diny, načež v 6 hodin konati ce bude důvěrná echůze
v místnostech katolického epolkovéhodomu. Soudrazi|
bratři a sestry-simýčlenísliěeelaneko-zociálího dostavte

se v počtů nejbožnějtýte; Neché jest fento sjezd manifestací našich snah k „obrození splgčhosti na zá
kladech křesťanských směřujících! jest pobíd
kon k další čilejší plodné práci! Stgjkši;vojda hnije.
Na shledanou v ČervenémKostelci! "Zdaf Bůh!



Založeno r. 1850. '

Velectěnému duchovenstvu
doporačaje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužesbného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše elině v ohni zlacené a otříbřené začseruč
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
zpovnzjecení a stříbření starších věcí vykoná ge rychlea
zašlou ge již svěcené se styrmením Jeho biskupské MI
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučaje geted k za
koupení a opravě kalichů, monastrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, laceren, lustrů, kaditelen
tácků ne křest, svícnů, paciůkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

C. k. státní medailí vyznamenaná

Bb, první moravskávýrobavěžníchhodinj
© , FR, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 6:

I

i

vyrábí a dodává |
|

|

F ŮZ
A věžová hodiny pro kostely, školy, radnice atd. e dlouho

letou zárukou v dokonalé jakosti.
Rozpočty zdarma.

POR KACORACSÉ
AVN +(05 HS kAGONACON:

VA ku dh ka kA VA Váha NOSOV 3900 SE

Hospodyňská Skola
ve Stěžerách

U HRADCE KRÁLOVÉ.
Nový, XIII školní rok na této první české hospodyňeké

školezapočne18. zářím 1800 a končí 15.červencem 1890.
Rolnické dcery doplňají zde na obecné neb měšťanské škole

nabyté vědomosti ve směru praktickém a odchovávají se v řádné

bospodrné. Nabývají odborných vědomostí o vedení domácnosti avýchově mládeže, o chovu domácích zvířat a drůbeže, o zpraco
vání a zužitkování mléka, přidržovány jsou ke všem pracem do
mécím: uklízení, vaření, praní,pracem ve chlévě, zahradě, zdoko
nalují se ve všech pracech ručních, a vyšívání střihu a šití, zkrátka
učí se všemu, co jednou jako hospodyně věděti mají a musí.

V nové vzdušné budově dostane 8e chovankám za 16 zl. mě
síčně bytu a celého zaopatření. Školné na celý rok obnáší 80 al.
Ku přijetí vyžaduje se vysvědčení propouštěcí ze školy obecné,
lékařské vysvědčení a pro starší i vysvědčení mravů vystavené
obecním úřadem..

Bližší zprávy podají so ochotně. Kdož dcery své ústavu na
jemu svěřiti hodlají, přihlastese co nejdříve, pokud lze místoostati.

Za řiditelství školy:
Marie Trachtová.

hi
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Za kuraterium školy:
J. Lončný.

Uměleckýúslar

mu1 l
B. ŠKARDA.

odborný velkozávod
pro

ORG“malbu"E

chrámových okol

BRN O0.

okna chrámová

každého slohu i provedení
se zaručením práce nsjmo
dernějším požadavkům vy

hovující.

Zkrát prvními cenami vyzna
„meván. :

Cenniky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

— sdarma.

* pro domácnost a živnostníky

dodává pod 6-letoů zárukou, též na splátkyA LbexrtE. Stourač,
ve Svitaveoch.

Cenníky zdarma. Cestující se přijímají na stálý plat a na provisí.

OO0O0000000000000000000

MĚSTA CHICAGA“

Karel Vydra, hostinský.

Josefa Sturmy
v Něm. Brodě

odporučuje se P, T. farním a patro
[ nátním úřadům a pp. učitelům ku

provedení všeho druhu prací
v obor ten spadajících.

IE“ Rezpočty zdarma a iranko. <,

Dělníka kovářského
spolehlivého příjme za slušný plat

Jan Reyl, Lhota pod Libčany.

Fr. Šanda,
(Eliška Šandová)

, Křestní listy40A, kr.
Bisk. kuibtiskárna“

Heř-=
mánkový

květ
čerstvý i suchý bez šťo
pek, kupuje v každém
mn ožství a za ceny

K Hubáč k prvnía nejstarší výrobna
(dámu JŘ x SOdODÉ DOĎY *

v Hradci Králové,AAC a šumivých limonád
ocha do v HradciKrálová,

učení (založenar. 1878.)
z řádné rodiny odporoučí své uznaně výtečné a výstavní

přijme J. Kleslich, zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
závod pozlacovačský pro
chrámové práce a výrobu

rámců v Hradci Kr.BEE letním slavnostem a zábavám i co nej
zdravější nápoj domácí.

uperfostátyB
nejesvědčenější, ne a nejlevnější hnojivo

s přesně zaručeným obsahem Kroeloz, fosforečné ve vodě rozpustné od
Zajišťují rychlý účinek a nejvyšší výmosnost

Bus- k podzimní setbě "BE
nenahraditelné ani dvojnásobným množstvím kyseliny fosforečné,

o citrátu rozpustné; — dále:
ku,ohilský ledek, síran amonatý, solí,

doatejnaté.štassfurtský kainit, speciálníhnojivo pro
stébliny a okopaniny (kulovatiny).

Poštoraskou sádru suporfosfátovom
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování chlévské mrvy

plení vápno (fosforečhanvápenatýprostý chloru a arsenu) atd.
dodávají správně za nejlevnější konkurenění ceny

1-Pošterné

novou ©uměléhnojivaA. SCHRAM hb Ieku-Rostokách.
Ústřední pisárna: PRAHA Jindřišská ulice 27.
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Jan Maštalíř
dlaždič v Kolíně

Jenž si v dlaždění, cimentování, provádění
kanalisací a všech prací oboru dlaždič
ského zjednal velikou praxi v Praze, Dráž
danech, Hamburku, Kolíně, Kaotné Hoře
a v celé řadě měst na Českémererový

chodu,nabízí se k provedenívšech prací dlaždičských slav
ným správrám měst, ústavů a P. T. pápům
soukromalkům. Materiál dodá dle dohod
nutí sám anebo provede ponze veškeré práce.

ÚU:
Společná cihelna

ve Svobodných Drorech u Hradce Král,
nabízí

veškeré své do oboru cihlářského spadající výrobky
uznané nejlepší jakosti při nejlevnějších cenůch.
Zvlášť upozorňuje na své trativodní trubky všech
rozměrů, dále na patentní faloové taše (nejlevnější,
nejúhlednější a nejosvědčenější krytina), na své li
sované cihly, dlážky, patentní Hdnlovy klenovky (na

rovná klenutí) atd.

i
Zasláno.

[BLR
u biskupské

knihtiskárny
račtež pp. objednatelé
laskavě v době prázd
nin výhradně činiti
nesdressn biskup
ské knihtiskárey

18 = ikoli bní ad

Ctěným vodním družstvům a p.t. stavitelům po- ú restuzástupce knihř.
E- skytnou se zvláštní výhody. skárny,abypředešlose

— pro nepřítomnost
B
o R USK| zástupce — zdržení veCRONB SBBBM :tn

JOSEF ŠTĚPÁN, LINIMENT.GAPSICICOMP.
závod pozlacovačský v Pardubicích j ©© 4RlohtrovylékárnyvPraze

opravuje jakož i nově stavé UZNÁVÁBO28výborné bolesti čelní Batiráni; jestna skladěve m © z,00hnalal.
oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do Všsobevaě oblíbený taateoboru toho spadajíhí práce v nejmodernějším pro domácí prostředekvedení a v cenách velmi lerných. ———— m
Gbb bb bí br Bb“ bbs Zldejvědyjenv původníchláhvíchsnašíochrnanouseu W mnákou„ketven“sBiohtrovylékárny.=

OU> První česná "i Buď opatrnýa přijmijen láhves tou
ochrannou snámksu za původní přípravku.

0 poelalně maameriekg eotisgovvá karmonie zaří“| Jožo Jétárm„UzlatéhoInt v Praze|

Rudolf Pajkr G spol,vHradciKrálové,KTP TPO
tohodruhuwRakousku-UherskuJediná. č Antonín Sucharda

anna sochař a řezbář

Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí 0. 77)

doporačaje ct. obecenstvu svůj hojnězánobenývklad klenotů, zlatých, atříbrných a pravýci
českých granátových šperků, stříbrné stolní

náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné Manyoropské pioereěl ton, v Nové Pace (Krkonoše)
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné bodinky vylouděný důmyslnoukonstrukcí doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky americké soustavy se doporučuje a veškerých potřeb umění církevního; též zhoto
různých druhů se zárakon 1—3 roků za ceny sám. Daleko levnější než li im- vuje sochy světoů ze dřeva i z kamene. — Starší

levnější neš všude jinde.

Veškoré sboří jest úředné zkonšeno a značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též.
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Všeza lovné osmy.
Staré skvosty se kopojí u vyměnňují. AE

Pedálové harmonia
KIKA O obousoustavv každévelikostiv přesnýchrozměrechM $ li er dr. ní Í hi

: varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení. . . "há

Gognac pravý, Ě italskéhovína, tříletý, 1 litr Tento týden vyjde mimopo3 zl.

portovaný americký tovar. — práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
ozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny

Sklad ve Vídni IX. Har- ručí,jakož i'zs řádnou práci při cenách nejmír
: T moniegasse 8. Vů nějších. S úctou veškerou =

JÍ| Cena oď 60 zl. výše. — Na : Antonín Sucharda. iHe NÍ splátky od 4 zlatých.— Záruka| © 1ZEnádjy| pětiletá.—Ilustrovanécenníky| X WoDio >
franko a zdarma.

r rr buafbrafradněja| Albumnárodní,seš.164.-© ©++-- ty
z vína ovocného, šestiletý 1 lit May, Po stopě zlého činu, -© - + + - -4x

.. Gognac 1 21. 75 kr. ? Ý " Po Tóma, Z českých mlýnů, seš. 19, . . « „v“

SJIVOVÍCÍstarou+ltr po 80 kr PoT, VolodňStojnémOOOohOvěnstVUZE! Soto Bai as: : 2
d ji: Švanda dudák, seš. 8.. ©< -+ ++ + ©=

Bor ičk pálenou z tatránských jalovčinek, 1 oporačají -| Ottova laciná knihovna,seš. 30, © < « -ikoi l litr po 80 kr. vše jakosti výborhé : 1 Menado-Liborii Jirásek,Spisy,2 vyd ©©+0 „č E.
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

; Hugo,Bídníci,neš.62, < < © -+ + + *
velkozrnon jemné a dobré Pfleger, Spisy, seš. 37, < « © © + > + +4"

bízí závod na zužitkování ovoce chuti Světlé,Spisy, 868.184 © © © -© ů n: -1

JU a M - BI. balíček pražené — 21.8-50, Vrchlický,Spisy,seš. 168.. © < « « + + * HL—Těm . raže . Zlatá Praha, seš. 19... < « < © « « * -rekl -188
C. Josefa úška 3 l. balíček "oP ná zi. 7-50 Doré,Písmosvaté(katol.),seš.63., . « -.+. zl. —'80

ve Vysokém Mýtě. frankoobala frankokaždoustanicirak.-ubor. Světozor,BeB,194- -+ +++ ++ *M gl. —33
říte, vědy úplně čerstvě pražená a zaručeně Sedláček, Hrady a zámky seš. 219,- - « - zl —6

všech přísad prostá.Cognac, který se z uherských továren 1- Díle úplná: „i
Zvláště pozorna činím veled. duchovenstvo, žeZitr po 80 až. 1 zl. ve velkém prodává a do Praby Vymazal,Francouzsky, < © ++ -> ++ pl. -00

v značném množství dováží, nemůže býti a není budu na farní úřad z každé 5 kl. zásilky Tyto zde uvedené,jakož i kdekoliv jiúdephlášené
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť t litr pra- odváděti 3 proc. na zhotovení vyhořelého spisy má stále na skladě a na ukázkuna požádánízasílá
vého prima cognacu atojí výrobce samého, kdy| chrámu Páně sv. Prokopave Vamberku. 36 let stávající knihkupectví b
2 apparátu teče, 1 zl. 50 kr. Každá zásilka budeod farního úřadu potvrzena. RŮB. E. Tolmana, ::

v Hradel Králové, Vel. nám. č. 26.blka Něárny,

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto O velectěnou přízeň [ firma:
obal neb soudky účtují se v cenách Vlasních > ' P prosí firma:

Vzorkyzasýlejísezdarmaa franko. KAREL KARÁSEK,
Prodej jen za hotové beze srážky. — Při VAMBERK, král. České.

nf v soudku nejméně 25 litrů sleva 15procent, $+
Výbornou chuťkávy docilile

Jan Stoupa v Praze, VydraVáclavské náměstí číslo 32.
. dvporučuje

záclony krajkové bílé, zdolony krajkové creme, zaclony krajkové barevné,
Záclony muselnové, zolony tylové, zelony jednodílné (story) záolony lát
kové, záclony marokánské, záclony azminsterské, zdolonyžinilkové atd. vnejbohatšímvýběruv továrníchcenách.

up“ Ilustr. cenníkyzdarmaa franko. "m 850 —y
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hoštěný v závod? mém více taměstnám není.

i stupňoval.

i stavebním.

Hradeo Králové, dne 1. srpna 1899.

V plné úctě

000000000000000000000010000000000

©+00000000000000000000(0
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FRANTISEK JIROUS,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a 1. d.
©slohu čistě gotickém a remaissančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje náležitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důset. ducho
venstvu a al. úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
ummmNejstarší závod v oboru tomto. wm

200000000000000000
©0+000000000000000000000
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DUUDILÁ

řezbářský: závod

v Hradci Králové

upozorňuje

slavné správy škol a
veledůstojné ducho

venstvo na svoji vý
robu řezaných křížů
pro školy, kostely i
domácnost ve vkus

ném provedení.

Rovněž zhoťovujíse i
jiné práce řezbářské

v cenách velmi
mírných.

90000000000000OG000000040000000000

©

1850. Starý závod. 1999

Pneumatické varhany

Antonína Mělzra vedením Synů
v Hoře Eutné.

Dlouholetá zkušenost nabytá v sabraničních zá
vodech umožňuje nám atavěti stroje nejdokonalejší,
Ozev tonů jest precizní, žádné předznění a okamšité
uzavření. Nejrychlejší hra a trilkování i u těžko ozý
vajících se rejstříků, jako u pian s anglickou mecha
nikou. Hmat pružný a lehký, stejný u I. man, i 8.
men. stroje. Poslední stavba pneumatických var
han Domažlice, Staňkov v Čechách.Počasí neb vlh
kost kostela bez vliva ns stroj. Nejnovější intonace.

Opravy asavby všechsoustavse přijímají.
Opřízeň prosí

Ant Mólzra synové.

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 ma splárky baz rvýšaní osa!

GS"Koupí ze Gmstará vana.
Bližší v redakci t. I. neb u domovníka „Adal

bertina“.

DiobačtvyPN
české

1 kg 80 kr., 1— zl., 1:30 zl,

Jisařskésuchary
————— 1 kg160 zl.

ZAKUSKY| „Šner zákony,
Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!

t kg 250 ul
Velký výběr eukrovimek krabice w— zl až

4'50 zl. a výše, *

Velkývýběrdortů, sukrovinek ku bostinéma pod.
Poštovní ná Akrát denně od 5 a 3sásitky len počínaje

Karel Dlabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).
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Výstava v Červeném Kostelci.

Roku 1891 bylo tomu 100 let, co v dosti
skrovných rozměrech pořádala se první průmyslová
výstava v Praze. Roku 1836, tedy za dloubých
45 let následovala drubá. Pak následovala značná
stagnace, protože naše neblahé třenice veškeré
národní síly spotřebovaly, takže nebylo možno po
mýšleti na vážnou práci v celé zemi. Spokojovali
jsme se proto 8 mírnými mezemi výstav okresních
a krajinských.

Konečně přišla k uskutečnění pešťaká ma
darská výstava. Čeští technikové zardívali se ata
dem, že nesvedou doma něco podobného, ač ktomu
máme všecky přirozené podmínky, kdežto Maďaři
jich neměli, ačkoli tam šlechta i výstřední rádi
kálové táhnou za jeden provaz a mnohé půtky a
demonstrace vypočteny jsvu jen na oklamání ci
ny aby tato nepoznala pravých úmyslů Mudarů
v Čas.

Zdarem maďarské výstavy budapešťské získali
Madaři kredit i politickou moc. Ti cizí navštěvo
vatelé netušili, že to, co Maďaři vystavovali, jest
většinou práce česká a vídeňská a že tu málo ma
darekého, protože kousek za Peští začíná maďarská
pasta. Takto se podařilo Maďarům, že plod naší
práce získali Maďaři a upevnili tím svoje posta
vení nejen v Evropě, ale i v Rakousku.

Pocit zahanbení vedl tehdy národ český
k tomu, že velkolepým způsobem oslavil r. 1891.

Mdáním výstavy jubilejní. Účel výstavy této
byl: 1. podati obraz veškeré české práce; 2. umo

žnit rozšíření českého vývozu: 3. umožnit rozší
ření domácího výrobku, kde jeme dosud na cizí
dovoz odkázáni a 4. výstava méla znázornit veškerý
hmotný i duševní život našeho národa, jakožto
národa kulturního.

Výbody výstavy mají býti pro nás morální,
národní, politické i bmotné. Český lid má dokázati,
co český národ do práce jest, jaké pokroky a
úspěchy vlástně již učinil, má poznati své národní
přednosti, vady i slabosti, má poznati, kde třeba
dobáněti, vyplniti mezery.

My Čechové máme jako národ snadno vzně
tlivý vlastnost, že se ukvapeně buď přeceňujeme,
buď podceňujeme. Lesklou frásí, připomínkou na
dávnou válečnou slávu a moc předků se snadno
dáme unésti, takže pak zapomínáme, jak Němci
a židé skupují naše velko- i malostatky, jak na
našem území v podobě velkých továren 8 ob
chodních podniků staví pevné bašty na naše ovlá
dnutí a podmanění. Při hospodském poritisování
zapomínáme, že ve světě více moment práce a méně
akee politická rozhodují. Trpkými zkušenostmi z
posledního desitiletí mohli jeme býti o pravdě
těchto slov poučení. Pak-li si budeme vždy vé
domi, še práce vášná a vytrvalá rozhoduje
nastane tím při nynější politické ochablosti'vzpra
žení [a toto seznání naší ufly dodá nám
zmožilosti a srdnatosti, protože té silné pod=
pory naší práce dosud postrádáme. My dáme dosud
miliony zlatých do ciziny za cizí věci, ačkoli zrovna
takové, ba i lepší máme doma, ale neznáme jich.
Třeba tedy tuké poznali naší domácí prácí. My
bychom mohli také zcela dobře vyráběti doma ta
kové věci, které dosud téměř výhradně béřeme
z CiziDy.

U nás mnozí nemají také dosti intelligence,
aby svým výrobkům dovedli získati odbytu; postrá
dáme obchodní a šívnostenské organisace, abychom
rázně s úspěchem chopiti se mobli domácí výroby
a zjednávali jí všady odbytu. Naší agenti a kumis
Bionáři, a jsvu mezi nimi upřímol našinci a vla
stenci, pomáhají cizí výrobě a málo naší. Tyto
obchodní prostředkovatele a obchodníky samé mu
síme upozorniti na naši věc a získati je pro ni,
aby naše domácí výrobky propagovali,jich se ují
wali, ve všech vbchodech je štřili. Takovýto agent
jest předůležitý faktor hospodářský a ne pouze
výrobník a konsument.

Jako v obchodech, vidíme tentýž úkaz také
v domácích našich potřebách. Na př v lepších
domácnostech jsou dekorativní a nábytkové věci
cizím výrobkem a rovněž to Šatstvo, které naše
dámy a páni na sobě nosí, tukže až nápadným
způsobem závisíme na cizině, nemluvě tu o ozdo
bných látkách damských, které výbradně pochází
z ciziny.

Následkem toho domácí výroba nemůže se
dodělati úspěchů, protože citina celou řadou fi
rem po celých Čechách jest zastoupena a těžký
jest s ní boj následkem nedostatečné vaší ob
chodní organisace. Maďafi dávno již nabyli pře
svědčení, že nikdy se nedodělají domácího prů
myslu, pak-li se od cizího nevymaní a avůj do

mácí průmysl podporoval nebudou. Maďaři věruneměli přirozených podkladů k vyvinatí svého
průmyslu, ale ten věcný palriojismus a šovimismus,
který nám schází, jim pomohl. My mlavíme již
50 let o Palackého heslu: svůj k svému — ale ne
držíme se ho, nenaučili jsme se ho posud prová
dět, ač zejinéna národopisná výstava v Praze nej
lepší nám poskytla možnost, abychom ae lépe než
dosud poznali a vzájemně podporovali. Než za jeden
rok nebyl postaven Říma též my 88 nepoznali
rázem na všeobecné národopisné výstavě r. 1895.
v Praze.

Krajinské a okresní výstavy mohou doplnit,
čeho nedosaženo na všeobecné výstavě celého ná
roda. Krajinských a okresních výstav mohou 8e
účastniti široká masy lidu, na nich snáze může
se oskutečniti heslo: posmejmese, milujme se, ne
dejme se!

Krajinské výstavě v Červeném Kostelci pře
jeme, aby dosábla účele našich výstav. Poznání
umožní velice valné sjezdy, které se po Čas vý
stavy v Červeném Kostelci na výstavišti pořádají.
Tak se konal v neděli den Sokolstva, včera den
žáků, v neděls 6. srpna konati se tam budou sje
zdy hasičstva, sjesd spolků katolických jinochů a
mušů a slet soukromého úředníciva. Dne 10. erpna
bude den žákyň, v neděli dne 13. srpna bude
manifestační sciůze spolků vojenských vysloužilců
severovýchodních Čech, sjesd všech odborů sdruše
ných s Ustředním spolkem strojmistrů a zřízenců
průmyslu textilního v Náchodě a sjesd mládenců
východních Čech.

Dne 14. a 15. srpna koná se sjezd učitelstva,
15.srpna bude též sjezdcyklistů a Hradečanů. Dne 16,
srpna bude sjezd lékařů ze severovýchodních Čech.
Dne 17. srpna pořádá se schůze hostinských v bu
doncí župě hejtiranství Náchodského. Dne 20. sr
pna je sjezd župy společenslev živnostenských a ře
meslnických v Novém Městě n.M. a sjezd Národní
jednoty severočeské. Dne 22. srpna bude uspořádán
sjesd textilníků, dne 24. erpoa koná se ejezd vče
lařský, dne 27. bude sjezd národního dělníciva,
výstava hospodářského zvířeclva a den českého rol
nácíva. Mimo to oznámeny jsou z okolních měst,
ba i z Pruska zvláštní vlaky.

Účastníci sjezdů se na výstavě zajisté mile
pobaví, jet k tomu v zadních částech výstaviště
místa i příležitosti dost. My však klademe na
vštěvovatelům zvláště na srdce, aby si výstavu
důkladně a všestranně prohlédli a zkušeností i
poučení v ní nabytých, aby použili k mravnímu i
bmotnému povznesení českého lidu dle hesla:
Svůj k svému a vždy dle pravdy!

Odkud bezbožectví?
Svobodomyslnost dospěla již u nás tak da

leko, že „jak se patří“ svobodomyslným jest již
jen bohopustý nevěrec, atbeista čili bezbožec.

My jsme v listě našem již vícekráte vylo
žili, že počátkem k atheisma doby naší byl odpad
od katolicismu v patnáctém století Na pohled
ovšem zní to velice svobodomys)ně, když se píše
neb teční: Hus si získal zásluhu o lidstvo tím,
že nám zjednal volnost, že můžeme mysliti, co
chceme, a že můžeme též říci, co 8i myslímo.
Avšak Hus ani z daleka Be nenadál, že ho vele
biti budou i bezbožci. Ale jinak to nemohlo při
jíti. Hus a po něm zakladatelé nových církví v
šestnáctém století učinili základem svých novot
zásadu: Vážností, autoritou církve více se vásati
nedáme. Nás váže jen písmo. Ale po ních přišli,
kteři pravili: Nás ani plsamoneváže, nás váže jen
rozum. A na konec přišli i takoví, kteří praví:
Našeho ducha neváše vůbec nic.

A to obsuhuje odpověď k otázce: Odkud
bezbožectví? Od touhy po úplnénevásanosti člověka.

Pozoruhodno však jest to, že 8e tato nevá
zanost ducha lidského domnívá, že má na své
straně vědu, tu nejhlubší védu.

Zatím však to jest jinak. Slavný chemik J.
B. Dumas, sekretář francouzské akademie věd
praví: Lidé, kteří sami žádných výzkumů neuči
nili — ti ovšem nenarazili na tajemství přírodní.
Odtud jejich besbodectví a jejích saslepenost. Zcela
jinak má ge toe lidmi, kteří samí nějaké výzkumy
učinili, Ti sbledali, že při každém kroku setkávají
Be a věcmi nepochopitelnými. Odtud jejich nábo=
ženské přesvědčení a jejich skromnost. Víra a úcta
před tajemstrími jest pro né snadnou.

Odkud tedy dle Dumasa bezbožectví? Z po
vrchního vědění a jestliže víra a skromnost plyne
z toho, že věda přivádí k tajemstvím a věcem
nepochopitelným, můžeme říci, že mnohde bezbo
žectví pochází z pýchy — z pýchy učenecké. Ta
pýcha to jest, která se nenamáhá poznati pravdu,
ale která se namahá upříti Boba, Stvořitele. A
proč? Aby člověk sám sobě byl nejvyšší bytostí,
sobe samého pánem! A tak jest tu zase ten pr
votaf pramen bezbožectví: Záhda v úplné neváza
nosti ducha lidského.

Pravý učenec všsk není pyšný. Newton, který
učinil veliké objevy, měl taky velikou skromnost.
Vždy uvažoval svou velikou nepatrnost, když pře
mýšlel o podivubodných dílech Božích. Krátce
před svou smrtí prohlásil: Zdá se mi, že jsem
jako hoch, jenž hraje si na břehu mořském a ra
duje se, když občas nalezne úhlednější mušli než
obyčejně, kdežto nesmirné moře pravdy ležl vše
cko neprozkoumáno přede mnou.

Učiňme nyní porovnání. Porovnejme jen tyto
dvazdeuvedenéučenceDumasaa Nowtonas bez
božci našeho věku. Ač v duši lidské jest ovšem
náklonnost k nevázanosti, tož přece jest v ní i
schopnost k úctě skromnosti a pokory. Nuže! Ne
jsme li úplně ovládouti jen uáklooností ku zlému,
my musíme říci: Pokorná skromnost spojenáv Du
masovi a Newtonovi s velikou učeností — dojímá
duši mou a vynucuje wi úctu. Nadotosť tak mno
bých baď jen povrchně vzdělaných anebo skoro
nevzdělaných odvrací mne od nich. A tím jest
vyřkout i soud nad tím bezbožectvím dnů našich.
Na straně v Boha věřících učenců nalezám aku
tečnou a hlubokou vědu, která jim vynucuje po
kornou víru. Na straně bezbožců shledávám často
povrchnou vědu, unebo nesbledávám žádnou vědu;
ale s tím co vědí, shledávám spojenou pýchu srdce
a nevázanost mysli.

Než — na jednu okolnost musíme ještě upo
zorniti. Bezbožectví tedy plyne z touhy po nevá
zanosti ducha lidského. Ale nemá člověk jen rozum,
nýbrž i vůli, A právě vůle chce býti nevázanou
mnohdy více, než rozum. I věřícímu člověku, tedy
tomu, který má „vázaný“ rozum — vyvede vůle
wnobdy lecjaký mrzutý kousek, udělá se neváza
nou zákonem Božím, a masl zase rozumem a ví
rou k vázanosti doháněna býti. A právě tato ne
vázanost vůle jest to, odkud bezbožectví pochází.
Nevázaně šíti, to jest touhou tak mnobého'a proto
přichází mu vhod nevázané myšlení. U našich 80
cialistů takřka šmahem nacházíme jako pravý
pramen bezbožectví nevázanost života. Ale křiv
dili bychom jim, kdybychom jen o nich to poví
dali. Belgičtí bezbožci usmívali se pohrdlivě ve
sněmovně, když ministr fekl: My věříme v odpo
vědnost po smrti. Ano, to jest to, co páni nechtí.
Nikomu nebýti zodpověden za tajné nepravosti,
nebýti vázán nikým a ničím, kdež zlý a třebas i
zvířecí chtlč slibuje rozkoš, to jest to, odkud také
pochází ta záliba v bezbožectví. Nevázanost my
šlení a nevázumosl činění — to jest ten tak vele
bený atheismve, strhneli se s tváře jeho ta rouška
vědy, svobody, lidskosti a občanské slušnosti.

A jestliže bezbožci sem i tam něco vykonají,
co plyne z vázanosti vůle, jest to nedůslednost!
Jest to zbytek křesťanství v duši jejich, která až
i přirozeností svou jest křesťanská. Jest to —
aspoň u nás — zbytek lepších zásad, které kře
stanským vychováním byly duši vštípeny.

A když nyní rozvážnější lidé se táží: Kam
to 8 námi dojde, půjdeli to takhle dále. — musíme
jim říci: Pouhým naříkáním se nedocílí ničeho.

Musíme se odříci nevázanosti myšlení —
v tom jedině spočívá spása. Dokud budete naři
kati na nevázanost vůle lidu a mládeže, alo nevá«
zanost myšlení budete velebiti, pak — odpusťte —
nevíte, co mluvíte. Dokud budete zrovna busí kůži
dostávati před katolictvím, že ouo váže rozum, a



na pět mil daleko utíksti každým katolickým
projevem, zs to vjek všude ta, kde nev t
myšlení se velebí, bude váš potlesk,váš £;
-dokud obzvláště tam vždy te, kde bezbužci,
socialisté a pestoři se sejdou, aby velebíli toho,
jenž nám pomohl od Vázanosti myšlení, Jaké ukládá
církev, dotud nechte těch lamentac na nevázanost
vůle. —

Má-li býti opravdu lépe,maaí se odevšad vy
bíti athojamne, novásanost myšlení ja činění, a

Bohem stanovená vázanost rozumu a vůle — to je
rávě ten oepoznaný a nenáviděný katolicismus,
emuž říkáte klerikalismus. .

A opakujeme! Nepostačí tu ten vámi tak
hejčkaný protestantismus. Ten to je vrávě, který
dle domnění svého váže še písmem a ne papežem,
zatím ale v důsledcích svých neváže se ničím, snf
si z písma vybírá každý, co sám za dobré uzná.
A tak při zdánlivě lepší vázanosti jest protestant
ství nevázáností rozumu.

S katolicismu pak mízely by i ty ostatní
příčiny bezbožectví. S katolicismem mizí pak po
vrchní věda, a misí i nadutost srdce.

A to jest to, co jest skryto před očima
mnohých.

Právě nyní ozývají se hlasy francouzských
vlastenců nařikajících na bídný mravní a spole
Čenský stav jejich druhdy velikého národa. A mnozí
praví: Naše střední školy lo savinilý. "

Ano střední školy — či vůbec školy — to
zavinily.

Ale jak je opraviti? A tu je mnoho bádek,
mnoholi má být latiny a řečtiny, mnoholi jiných
jazyků, mnoholi přírodověd atd. atd.

Ale málo jich jest, kteří by viděli, že školy
a národ jejich kazí atheismus. Vypuďte ze škol
tuto nevázanost rozumu a vůle, ale dokonale, ne
jako v našem — polovičatostí svou pověstném —
Rakousku. — Zaveďte katolicismna a s ním dů
kladnou vědu a skromnost i pokoru ardcí, to je
dině opraví školy a národy. — Zacpete pramen
bezbožectví, a vymrou znenáhla ty tříjnové a po
šívavé charaktéry, na něž naříkáte; a vyroste vám
národ katolickou vírou záhubné nevázanosti zba
vený, národ opravdu vzdělaný; národ oproti Bohu
skromný, oproti nizkým vášním však silný.

Zahájení výstavy v Č. Kostelci.
Výstaviště nalezá se na západní straně másta

eměrem k nádraží. Zdobí je dva velké pavillony vý
stavní a pavilion včelařský, pavillony restaurační a
celá řada menších kiosků. Hospodářeké stroje umístěny
json v kolnách neb na volném prostranství, výstavy
školské, textilní a části výstavy průmyslové umístěny
jsou v"prostranných přiléhajících budovách školních
při vchodu do výstaviště, které jsou od sebe odděleny
rozkošným výstavním parkem, který ladně upravil
z vlastních květin a vzácných rostlin zahradník ze
Sunárek u Hradce Králové, pan Václav Vítek,

častenství při otevření výstavy bylo hojné.
Vedle domácího obyvatelstva dostavili se četní hosté
s Náchoda,Úpice, Hronova, Nového Města, České Ska

Boo Jaroměře, Josefova, Hradce Králové s z celéhookolí.

. Vzácní hosté shromáždili se v sobota v 109,
hodině dopolední na výstavišti před dívčí školou a
zpěvácký spolek Záboj zapěl pak smíšený sbor od
J. Nešvery „Vzhůru jiš hlavu národe“. Na to starosta
města a předseda výstavy p. Thoodor Kejzlar uvítal
přítomné hosty a vystavovatele, vyložil, proč a za
jakým účelem výstava pořádána jest. Pravil, že se
chceme pochlubit dumácí českou prací, která dle moš
nosti čelí cizímu velkokapitálu a velkoprůmysla. Čím
dále severněji jdeme k hravicím, tím více nalezají sa
tn továrny v rukou Němců a židů a český dělník
v nich pracnjící bývá často nucen zaprodati s prací
avon současné národnost uvó rodiny. Pak nastalo 24
hájení a prohlídka výstavy a o 2. hodině odpolední
byl společný oběd v plzenské restauraci na výstavišti
u města Prahy. Výstava byla v čas zahájení téměř
ode ©všech přiblášených vystavovatelů obeslána.
Vystavené předměty umístěny json bnď ve vkusných
vitrinách a akříních, buď na stolích, podstavcích a
v ladných skopeních. Výstava činí dojem velmi pří
snivý a tvoří dosti sonměrně saokronhlený celek.

V neděli dne 40. července bylo na výstavišti
malého poborského městečka velice živo. Konal se
tam předně slet a cvičení sokolské župy podkrkonoš
ské a mimo to dostavili se navšlěvovatelé ze všech
měst na českém severovýchodě, z celého okolí, ba i se
sousedního Kladska. Vetapné platících nuvštěvovatelů
bylo v neděli 4.486. Vystavovatelé, dozorci, školní
dítky s hromadné návštěvníci vstupného neplatili.
Návěteva zahajovací byla tedy v kašdém ohledu ekvělá,
Také v následujících všedních dnech přicházejí na vý
stavu obyvatelé s okolních měst a zejména pak školní
dítky hromadné, kteří nevidaným věcem nemohou se
na výstavě ani dosti nadivit. Mejí s výstavy, která
je ministoroa výstavy prašeké, patrnou radost a ve

mk. Poarně ný i Ples rozleháse po celémv išti. Páni uči mají ovšem st i
Práca dosí a dosl j ou drobotinou

„Veškerá výnave rozvrženana tyto hlavní skupiny : I. průmysl textilní; IL. průmysl pracující s kovů,
Vyjmouc stroje hospodářeké; III. budební nástroje,
hodiny, stroje fysikální a jiné vynálezy; IV. npotře
bení hlíny, dehtu, cementu, porculánu, kamene, mra
mora, skla a drahokamů; V. průmysl pracující ze

dřeva, z kosti, proletí jantaru atd; VI. průmysl oděvní;VII polygrafické a umělé živnosti; VÍLI školství, ob
sahující práce šákovské se škol obecných, měšťanských,
průmyslových, jakož i práce učitelů a pomůcky nčebné;
IX. včelařství: úly, přístroje včelařské, med, vosk,

dářské; XIII. sahraduictví a polní bospodářství; .
ářské zvířectvo. Toto jest sestoupeno dosud jen

výarko králíků kalatohlavých,obyčejnýchnádíbisů, domácích špičáků, bersnorokých atd. Veškeré
vystavené práce aš ne některé ze skupiny VII vyni
kají elegancí a poskytují nám krásný obraz, jak národ
náš i v tom zákontí vlasti naší ve všech oborech lid
ské činnosti statně pokraóoje a jiným národům vzorně
po bok se staví.

Řemeslníci i rolníci, odborníci i laici spatří na
výstavišti mnoho zajímavého. Nejvíce bude výstava
asi zajímati naše dámy a hospodyňky, neboť výstara
textilní jest v skutku velkolepá, v kašdém ohledu
zajímavá a bude pro naše ženy a dívky atrakcí prvé
ho řádu. Co tu jemných pláten, látek přerozmanitých,
tkanin, příze, vlny ©bavlny na pletení, háčkování atd.

Vkročíme-li do školní budovy, spatříme vchod
i chodby ozdobeny pěknými velkými smirnskými a
různými jinými pestrobarernými koberci z továrny
pana Adolfa Novotného z Týniště nad Orlicí.
V první síni vystavaje p. ředitel Fischer zpracování
Inu zeleného s paličkami, znechlého drhnatého, moče
ného «bělšího), roseného (tmavějšího . mědleného mo
čeného i roseného a vochlovaného. Červenokostelecké
továrna L. Abeleaa — mechanickátkalcovna, úprav

na, šlichtovna a barevna znázorňuje posep v přádelnách od suroviny až do zhotovení výrobku, bavlna
přadenkovoui církovou, dále vystavnje látky bavlněné,
bílé i pestrobarevné, látky modní bavlněné i hedváb
né pro letní a zimní období, bavlnu = barevny ve
trara přadének a ma cívkách v asi 100 barvách
a růsnými odstíny. ©

V drahé síni vystevují malířky ochotnice své
obrazy, p. Al. Lhota, továrník v Hradci Králové
vystevuje salonní har.noniam v černé leštěné skříni
(7 her, 2 manuály, 23 rejstříky), harmonium (180 s1.),
pienino v ceně 308 zl. a jiné 8 nejlepší anglickou
opakovací mecbanikou v ceně 480 zl. Pan Antonín
Petrof majitel c. k. výsadní továrny ne piana a
pisuina v Hradci Králové vystavaje pěkný klavír
„Nignon“ s repetiční mechanikou s jedno kříšové
pianinokonstrukceč.III. Pen Ladislav Ducháček
z Tarnova vystavnje dvě piana,pan Aloise Kudrna
z Pardubic piano, p. J. Zazvonil z Kladna nástroje
dechovéa p. Adolf Novotný několik elegantních
pobovek, potažených drahými látkami kobercovými,

Správa prrníno severočeského národního pod
niku a první národnízastapiteletví p. Josefa Tcha.

nými a vyšívanými. Zajímavý takárový stroj vytlou
kací s přístrojem kapírovacím vystavil p. Václav
Novák, strojní zámečník v Liberci a pan Ado)f
Soumarsz Olelnice na Moravě vystavuje zefiry, 0x
fordy a kanafasy. Dále je ta textilní sbírka bratří
Weisskopfů a úpravná skříň = tkalcovskými vý
robky p. Bedřicha Malého v Červeném Kostelci.
Ve velké vnitrině vystavuje p. Gothard Burdych
z Červ. Kostelce Iněné i pololněné šátky, různé s0u
pravy bílé i barevné, sukně Iněné, pololněné i criee.
tové, vzácné látky damaškové s národním vyšíváním,
crisety, kanafaey, oxfordy, zefiry, dotyše, dámská
plátna a látky Šatové, damaškové, tisknuté, jemné,
prostěradla, různá režná plátna, trilly na obleky ci
vilnfi basičské, atlasy, Kneippova a kuchyňská plátna,
rozličné útěrky, ubrusy a sorvity, kachyňeká plátna
ns zástěryřeznické,pekařskéatd. Pan Karel Kocián
z Humpolce vystavuje skapinn medaillí a asi 20 drabů
různých látek soakenných, lodnů, cheviotů atd. Do
mácí čeští soukenníci caslabují všemožné podpory a
odporučujeme proto českému lidu vřele páně Kociá
novu továrnu na sakna, lodny, cheviot, moderní látky
vlněné v Hampolci s na jeho zaeflatelský obchod,
Pan Karel Tomašovský v Teplicích vystavil v
čkné skupině výrobky prýmkářské na nábytek a do

Korace. Pan Ant. Jelínek, sonkenník r Rychnověn,
Kn. vystavoje různé druhy vln odpadkových, střišních,
barvených, jednou i dvakrát kremplovaných, barvených
a vůbec celé znázornění, jak se postapoje při výrobě
euken. Páni učitelé by měli žáky na kollekce názorné
upozornit. Škoda,že Jiní páni soukenníci z Rychnova
a z Humpolce výstavy neobeslali; neboť čím více by
českých vystavovatelů bylo, tím méně by si všimal
náš lid cizáckých nám tovarů libereckých a braěnských.

V prvním patře vystavuje Josef Čech z Ji
lemnice různé tkaniny a šátky kapesní | Velmi pilná
jestvýstavkap. Ferdinanda Přibyla, majitele
mechanické a rační tkalcovny u Nového Města n. M.

Tkalcovské jebo výrobly jsou velmi jemné a rozmanité. Pan Jindřich Kejzlar vystavaje vo velké
vitrině celolněné jemné vóby, dvojitý damast, celo
Inšná nejjemnější, prostěradlová plátna a Iněné a
bavlněné zboží vůbec. Pan Fr. Jos. Šolc, majitel
rukodílné tkalcovny v Č.Kostelci vystavuje v pyra
midální kupě, jemná, bílá i barvená plátna, ročníky

avůrné čkné tkaloovskézboží. — Ant. B. Koldav Červ. Kostelcivystavuje plátna všeho druhu, role
tové i matracové prádlo, damaškové grádle a sefíry,
oxfordy a krizety, Iněné kanafasy a šátky, ručníky
trikové i damaškové, ubrusy, utěráky aj Pan Ka
rel Šupich, mejitel tkalcovny na Inčnéa bavlněné
zboží v Č. Kostelci vystavoje matraccvé, nábytkovéa
roletové grádle, eypkoviny, oxfordy, damašky, Inčné
i bavlněné kanafnsy, šátky, rnčníky, nbrasy, útírky
aj. Je to mladý, ale enašivý živnostník. Firma Kaj
ular a Kubát vystavili velký výběr látek lněných
a bavlněných. Pan Bedřich Machek vystavil2
okříně = baviněným s Iněným zboším. Pěkné Inčné
zbožívystavujeAnt. Jalovec. Pan Juline Bu
kovaký z Přibyslavivystavil 15 růsných frotiro
vacích či mechových račníků. Jsou to velmi dobré a
prospěšné rečníky.

V další síni vystavujep. J. Matuška s Né
choda tkalcovské potřeby pro pohyb ruční i mecha
nický, paprsky, brda, stroje a vůbec všecky potřeby
tkalcovské a téš fotografie strojů. tkalcovekých. Jo

nef Turek z Č. Kostelcevyttevaje skříňse Iněnýma bavlněnýmzbožím, téš L Éisenmann. Pan Th.
Kejzlar, maiitel tkalcovny a parostrojní barevny,
tiskárny a bělidls bavlněného i lněného sboží, vysta
vuje kollekci válců tiskařských a jimi potisknutých

di.

POV ECÁBýAnt Bimelk t vě,

Mnrýy zojímavé palentaí měřidlo k p a„ které ukazuje stálou na stroji, takše 00

nemusízvlášťpočítat.PleZm ne takovémto
stroji trvá asi půl hodinky. . Zajímavái téš sbírkaIg. Horoycha a syvů v Lomnicin.
ste bed, članků a vůbec všecky tkalcovské pom
pro všechnaodvětvítkalcoviny. Pan Jos. Hornyo
v Ledhoji u Police vystavuje brda a paprsky, p. J 0
sef Vondra v Č Kostelcivystavojenovinku:velké
3 malé náčky na přecemování tvarobu i jinak se ho
dící zcela beze švů. Na jednom stroji ve výstavišti
dává rraoovati ubrusy a záclony v 6 barvách do
ložnice. Pan Jan Řehák « D. Verneřovio,vystavuje
vzorky lněných přízí. Bartoloměj Machek
z Doubravice u Král. Dvora vystavuje 36 barcheto

vých kponýřeí v různých barvách a vzorech, dražo i levnějšíhoprovedení.Otakar Hrubý sHra
bačova u Jilemnice, vystavuje bělopřezné a rošné
věby, bělopřezné bílé s formičkové, jakož i režnó dátky.
Pau Adolf Švorčík vystavujepěknévéby bělo

přesné, prosěradiové, kanafaay, oxfordy, šotyše a jinézboží. Povšímnemesi též kaučak. razítek M. Drtiny
£ Červ. Kostelce a prací natěrače E. Vacka z Upice.
Stavitel, p. Fr. Plesnivý s Hradce Královévysta=
voje tu vzorné provedené plány bělidel, tkalcoven a
závodů příbuzných, 6 nimiš jsou továrníci v okolí

pice, Náchoda, Hronova, Rychnova atd. velice spo
kojeni.

Vkročíme do síně v levo a sblédneme vystavené
tu práce trohlářeké. Nevynikají sice ned obrykleu
míru výstavní, ale proto ladnostíi přesnýmprove
dením nemálo se samlouvejí. Hned u dveří sbledáme
kredenci v renaissančním slohu vinohradské tržnice
nábytkové, vedle srcadlové rámy a ozdobné předměty
uměleckého řezbáře Jana V. Uherka = Náchoda.
Velicepěkný nábytek pro ložnicí vystavaje Jan Ne
vole z Náchoda; nábytek jest z měkkého dřeva ja
vorovébo, ozdobený vkuenou žíhanou malbou s národ
ními ornameaty, motiv = „Prodané nevěsty“. Máme

jiš nynf pěkné sbírky národních ornamentův (od koni
Šímy, musej. spolku olomouckéhoaj.) a odporačov. ;by se velice; netřeba nám býti na rozpacích při jic
volbě, a rozmanitost i tau právem jest na místě. Prak
tičností vyniká nábytek Bob. Krumlovského
s Traby: divan vknsně upravený možno rosložiti
v pohodlnou postel, podobně i široká lenuška. Bylo
již věra třeba, aby tato praktická zařízení vyráběna
byla také firmou českou. J. Séfr = Turnova mimo
kulečník, knihovna a j. vystavoje také rozkošnou ko
Hbko; také z měkkého dřeva s motivy národními,
odchovala prý již synka vyrábitelova i vychová snad
ještě jiné jeho pokrovence, sle drušky její sondobné
mobly by bostiti naši mládeš od věku nejútlejšího
v každé české domácnosti: jestit kolébka úpravou
svou pro české Jeníky a Vlasty přímo roskošaá.
K pěkné výzdobě slouží známé skvostné práce foto

grafické od p anaé s Prahy a malované podobiznyod Fr. Klíra s Kladna.
Zvláště královéhradecké návětěvníky upozorní

na sobe elegantní psací stůl a knihovne v ra-nešan
čnímslohu pana trahláře Josefa Netnky ze Slezské
Předměstí, pakanglická skříň p. K. V. Skoberského
2 Hradce Králové a dále stojící úhledná kredence a
zrcadlové trameau v gothickém slohu pana továrníka
Ladislava Knypla (cena 360 sl), jenž si právě
staví velkou továrnu s nojnovějšími obráběcími a ji
nými trahlářskými strojí ne východní straně Hra
Králové. Pan Fr. Jebavý, varhanář v Trutnově vy
atavnje v téže síni dra velké piano-automaty, je
jichž bra každého vystavovatele potěší.

V níské přízemní budově, určené pro chudobi
nec, nalézaí se v předníchdvou síních blarně výrobky
se dřeva. V síni v levo vidíma pěknou skříň od Jo
sofa Mikře s Chvalkovic u Č. Skalice: volice pěkná
jest barokorá ložnice od Jana Voborníka z Jose
fora, vysdobená slacenými rytinami; Fr. Glasar,
truhlář na Král. Vinohradech, Berákova ul č. 740,
má tu úblednou skříň na skvosty, obírá so výrobou
nábytku jednoduchého i přepychovéhoa také trublář
skými stavebními. Vedle vozorahouných řežeb ama
tenrských K Horna z Čsrv.Kostelce naleznete ta i
pašky a revolvery a j. od J. Brandejse, zbrojíře z
Č. Skalice. Velice pěkné práce řezbářské vystavoje
Stanislav Fišer, řezbářz Náchoda; výrobkyjeho
došly chválného usnání i v krazích odborných výtvar
níků stejač jako pozlacovačsképráce Jaroslava
Doležala ze Všestar u Hradce Král. V zadních dvou
síních máme vystaveno tkalcovatví starobylé a mo
derní. V síni starší, slušné, po sterodávnu opravené,

nalezáme kolovrat a u něho stařenku, předoucípřis kůžele, jak to naše babičky u lončí drahdy dělá
valy. Na starém stavu pracuje dědeček — tkadlec,
házeje jiš třesoucíma se rakama članek a dělá na něm
jenom hladképlátno. Jaký rozdíl od stava mechani
ckého, umístěného v síni sonaední, poháněného moto
rem parním, jená vyrábí kostkované, barevné, moder
ní látky. Stroj od Tiele v Rambarka, vystavený firmou

Leop. Abeles a synové s Červeného Kostelce, prooujerůznými kartami vrorky velice rozmanité, v desíti
různých barvách

Výstava živnostenská a školskénalésá
se v budově přímo při vchoda do výstaviště. Pan
Lódschner s Pardubic vystavuje tu mlnvrícíhodiny,
totiž fono, v jejich dutiny uložený, který slyšitelně
reprudukuje řečia písně jiných osob, jakož i výkony

kapel. Ve svláštní přiléhající síni vystavujeK Svoboda s Hradce Králové 20 Siogrových šicích strojůi
ro výrobu prádla, šatstva, pláštů, obavi, k obšívání

oflíkových dírek, cylindrový stroj e přístrojem k le
mování střevíců, eloupkový atroj pro výrobu obuvi,
atroj pro nedláře, vyrábitele plachet, pytlů, těžké
obarví, rodinné stroje salonní úpravy, stroj Bobbin pro
domácí průmysl, stroje pro nejjemnější vylšívání a
osdobné práce na nádherných toiletách. Výšivky pů
vodním šicím strojem provedené ne elanečníku, toile
tách, různí ptáčkové, květiny, trey atd. budí obdiv a
úžas dam.

V chodbě I patra prohlédneme si pěknou kol
lekci knihtiskárny a litografie Theodora Bóbma v Nov.
Městě n. Metují, při níá sajímá mimo vzorky prací



majmena postup prací litografických abarvotiskových.

T sadnísínívyslavaje epolečenstvo Šivnostenaké a sbor hasič s Bor. Města opoluse šupní
hasičskou jednotou náchodskou své památky, mimo
jiné také ta nalezneme českou líterstaru hazičekou.

U náv má Br Bariáa s Dobralkysoojejí1 soustav Singrovy 8 Oppovy. e Bok

"movykoliskce vystavujeF. Kostelecký s Pardubic
masadla ne boty, vazelinu, mazadla na vozy 8 různé
kartonky se šmolkou. V síni o vchodu problédneme

si zase novou sbírku strojů šicích, kterou vystavaje, V. J. Radou s Chrudimi, jež ostatním 00 do
ravy v ničem nezadá. Na stolku v pravoumístěna

zajímavásbírka fotografasmatérap K.£. Bourdona,
e. k. officiála techn. kontroly v [Podzámší u Opočna,

jenš část nákladu svého K spisku „Fotografamatér“ věnoval Severočeské jednotě. Těšíme se, že
najde se některý a pámů, jenž ujrve se jak této kol
lekce tsk i výprodeje spisku, aby dobrý okotek vy
atavovatelůy neminu! se s cílem jako tak zhusta u nás
se přihásí. Karel Janovský = Poděbrad vystavoje
pěkné výrobky prýmkářeké pro neše spolky sokolské
a hasičské, čapky ke stejnokrojům i vypravenou fgu
rinu hasičskou. Výrobky jsou zdařilé i levné. Anto
nín David s Kutné Hory má tu elegantní oděv lo
vecký a uniformu úřadníckou a j. slušné úpravy.
Norb. Postler s Rychnovan. Kn. vystavuje hasičské
přilby v růsné výzdobě, nechť nám nesazlívápoznámky
že jeme tomu povděční, kdyš poslední dobou tyto

při by s hlav našeho hasičstva stále více mizí, naražovány jsonce praktickými čapkami s rovným štít
kem nebo temněbarevnými poděbradkami. Halek
Bedř. z Červ. Kostelce pochlubil se úblednými vaz
bami knih i sbírkou papíru dopisového.Skaček Jos.
vycpavač ze Skalky u Dobrašky má tu pěknou kol

lekci openjch svířat i ptactva.sousední síni vystavují krejčí J. Beneš s Kutné
Hory uniformy a obleky, Jan Kratina svůj Časopis

Akad. modní listy“ a nkásky střihu, Karel Král s
Josef Krecbach s Červ. Kostelce některé obleky, K.
Derner taktéž z Červ. Kostelce vojenský kabát a j.;
Y. Bak z Praby (Václavské náměstí) má tu obleky
velice vkusné. Ubav vystavnjí tu Em. Lebeda z Úpice,
Hanuš Roman = Horní Radechovi u Červ.Kostelce,
K. Středa a Josef Šrůtek z Červ. Kostelce, -ýrobky

vesmčevelicevsné jak ani jinak při zboží výstavnímmysliti nelze. Českérakavičkářetví pěkněrepresentuje
A. Seidl z Prahy (v Železné ulici'; klobouky vystavil
Y. Pokorný s Červ. Kostelce, jenž „vysdobil“ podšívka
v klobonku českým stříbrným lvem. Pěkné zboží ko
šešnické má Norb. Vlček z Úpice, jenž pokouší se také
se zdarem o barvení kožešin, u nás až běda málo pě
atorané, Ant. Sychra z Hájcs na Moravě vystavoje
valašské papuče, jež prodává ra ceny vskutku mírné.

Vedlejší míň aaujala c. k. odborná škola tkal
covaká v Náchodě. Svou sbírkou prací žákovských,

kroeň i tkanin podala pěkný obraz toho. jskou cestou
diuáno odborným školém tobo drabu ee brátí, mají-li
přispěti k povznesení tohoto veledůležitého odvětví
průmyslového. Vědyt průmysl textilní, jakkoli jest na
stapní značném, přece jen vzhledem k průmyslu na
př. franconzekému, mnohé ještě musí doháněti.

V druhém patře shledáváme v eíni u schodů
rbírky přírodovědecké kosteleckých škol, potom vý
stavky školské obecných škol chlapeckých i dívčích a

školy pokračovací. Y síni poslední shledáváme některépomůcky školské, zejmena krásné fy-ikálné přístroje
naší chvalně známé firmy Hervert a Houdek, psk
úhlodné plechové přístrojky klempířeJana Krčmáře

z Kutné Hory, který tu měn způsobemukázal,jak vtipný živnostník dovede důkladnějšího vzdělání
vydžiti na prospěch obecný i avůj vlastní. Z celé řady
jeho přístrojů zamlouvají se mocelly vodních kol, rů
sných čerpadel a j. «. Zajímavou kollekci vystavil
Sbor pro zřízení koželužeké školyv Hradci

Králové“ V úhledné vitrině vystaveny jsou třísla
a barviva dřevová z krajin zámořských, kollekce ani
linových barev z francoazské továrny v ©*'.Denis zá
stupco Holepšovský a Řívnáč v Praze nu Florenci),
pak sbírka hotových usní sejmena z Francie a Ame
riky, odborná literatura česká i cizojezyčná ato kni
bová i časopisná, některé přístřoje a j. Tato ebírka
doporočujeme problédnouti všem interessentům co nej

porobnějí Shledávámetu dále ukázky mistrnéhoštětceřozinova, koliekciJana Findejsa z Náchoda„Len
a jeho zpracorání“, apiay o králikářstí a ukázky ko
žešin králičích od Jana Kálala v Bernardicích u
Tábora i různé ještě věči školní, ba spatříme ta mimo
jiné dokonce i ukázku dívčích prací račních, jak vy
psdati nemají, Poršimneme vi vzorných tří lavic škol
ních od Josefa Netuky na Slecském Předměstí u
Hradce Králové a dále výstavky obecné školy ve Htýni.

Veliké pozornusti vystavovatelů těší se téš vkusně
upravená květinářeká zahrada mezi oběma školními
budovami.:

O výstavě hospodářské, včelařvké atd. smíníme
se postupně. Návštěva výstavy v ČervenémKostelci
odporučajeme všem, zejména se odporačají hromadné
návětěvy obcí. spolků a škol.

Politický přehled.
Politická vnitřní sltmsce stojínyní

ve znamení kempaně proti $. 14. a nových zá
kovů na zákledě jeho prohlášených. Kampaně té
súčastňují se němečtí obstrukčníci, socialisté, dol
norakouští antisemité, češtípokrokáři a zemědělci.
Obstruhčníci i socialisté chtějí odstranění nyněj
šího“ ministerstva, jež oběma je stejně nenáviděno;
avšak co chtějí strany jiné svým jednáním, tobo
snad samy nevědí. Přes to, že agitace obstrukčně
socialistická počíná si co nejhlučněji a přes to, še
v posledních dnech na všech stranách pořádaly
se velmi hlučné a bouřlivé schůze, není přece
»Neue fr. Presse“ spokojena a sice proto, že se
dosud ke protestantům nepřidružil. velkostatek
ústavácký,-»Očekávalo se=, dí tento list, „že v ne
děli bude veřejnosti odevzdáno prohlášení ústa
vověrného velkostatku proti používání $ 14. U

vyrovnání a ve příčině nyvější situace. Očekávání
to se nesplnilo. Zdá se, šo ústavověrní velkostat
káři s uvažováním situace nejsou ještě hotovi.«
„Sonn- u. Montsgszeitunge pak ohlašuje, že toto
zpozdění ústavověrného velkostatku stalo se proto,
že chtělo se učiniti společné osvědčení 6.ústavo
věrnou stranou sněmovny panské. Ale jednání v
té příčině se prý nezdařilo a proto nyní prý svě
řeno vypracování příslušného manifestu hraběti
Stúrgbovi. Známý Paler Opitz os=vrhoval
svým voličům ve Warnsdorfu, sby na říšské radě
se upustilo od obstrukce, až se tem bude jednati
o nařízeních na sákladě $. 14. stát. zákl. zákonů.
Na pondělek svolal stavosta vídeňskýdr. Lueger,
tlačen byv k tomu liberálí a lidovci vídeňskými
městskou radu vídeňskou ke schůzi, v níž ae jed

cukerní. Antisemité jsou na

oko proti vládě a prot: 8. 14., ale vědí dobře, te
neřízení vydané na základě $. 14. nikdy odvoláno
nebude. — »Sonn- und Montegeztg.s dovídá Be
z Prahy, že mladočeští poslanci jsou velice ne
spokojeni, poněvadž prý vláda otálí s provedením
mladočeských postulátů. Vedení strany dá prý se
sjezdem důvěrníků, jenž ke konci tohoto měsíce
se bude konati v Praze, zmocniti k rozhodným
(?) krokům, které mají záležeti v tom, že učiní
hlasování delegece české pro schválení císařských
nařízení závislým na ochotě vlády ke splnění těch
to postulátů. Inu, musí se radikálům boditi ně
jaká kost, aby byli ticho! Jiného významu zpráva
tato míti nemůže. Je to obvyklá u nás komedie,
aby se radikální vlk nažral, ale aby oportunistická
savobodomyslná koza zůstala při tom celá.

Konference míra ukončenabylav Hagu
v sobotu 29. července. Závěrečná akta byla po
depsána všemi státy. V poslední schůzi přečten
byl přípis papežův, v němž slibuje dílu konfe
rence mravní podporu i účinnou pomoc. Na roz“
loučenou mluvili ruský zástupce Staal, německý
delegát hr. Můnster, francouzský zástupce d'Estour
neli a oba místopředsedové.—O podepsání úmluv
a přání v konferenci navržených se sděluje:
Úmluvy o smírčích soudech, 0 zvycích
při válce na zemi a užití úmluvy Žensvské při
válkách na moři nebyly podepsány od Německa,
Rakousko-Uherska, Číny, Anglie, Italie, Japanu,
Lucemburska, Srbska, Švýcarska a Turecka. Spo
jené státy severoamerické a Rumunsko podepsaly
s výhradou jen úmluvu o smírčích sudech. Pro
hlášení o zákaze třeskaviny vrhati z balonů, vr
bati koule s dusivými plyny nepodepsaly Německo
Rakousko-Uhersko, Čína, Anglie, Italie, Japan,
Lucembursko, Srbsko a Švýcarsko, Amerika po
depsalu jen prohlášení o vrhání kulí z balonů.
Car Mikuláš vyznamenal francouzského delegáta
Brissona, bývalého předsedu ministerstva a sně
movny, vysokým řádem.

Protest srbských radikálů proti
Milanovu řádění. Radikální uprchlící vydali
ze Ženevy protest proti bývalému králi Milanovi,
V protestu tom praví se: OJ té chvíle, co se fa
dikálové ujali veřejné činnosti, započali rázný,
avšak otevřený zápas proti perfidnímu jednání
bývalého krále Milana, hrozícímu zemi zničiti a
budoucnost její zhanobiti, Ta okolnost že vzdor
všem provokahím po třicet let nebylo možno ra
dikální stranu vylákati s půdy zákonité taktiky,
přiměla její protivníky, že nastražila řadu do
mnělých atentátu proti králi Milánovi, aby vinu
toho svalití mohla na stranu radikální, Útok Kně
ževicův nade vší pochybu jest výplodem téhož
druhu. Radikální strana té doby jako vždy je
toho vzdálena, aby z krále Milana tragickou smrtí
jeho učinila mučedníka a tím dodala řetězu po
dlých skutků, z nichž se život tohoto krále sklá
dá, záře slávy. Strana radikální bude se míti na
pozoru, aby zadržovala proces, kterýmž pano
vnická rozšafnost, tohoto krále nevyhautelné ku
svému závěrku dospěti musí. Naproti tomu měl
Milan na tom zájem, aby pod záminkou předstí
raného atentátu zhostil se mužů, kteří by mu
mohli býti nebezpeční v čas kvašení svým vlivem.
Protest tento vyličuje celý průbledný způsob ná
straby a uzavírá slovy: Milán vyhodil tentokráte
poslední list. Mužové v Bělehradě uvěznění na
cházejí se v nebezpečí, že hlavy jich padnou pod
sekérou katovou dříve, než se spravedlnosti po
daří aajíti a potrestati skutečné vinníky. Protož
utíkáme se k evropskému tisku bez rczdílu po
litických stran s prosbou, aby energyckým hla
sem svým zamezil bývalému králi své záměry
provésti, neboť svou hanebností a ukrutenstvím
jsou ojedinělým příkladem dějin naší doby. Mi
lanův hrdelní soud, ač trvá celý měsíc, váha pro
léveti krev, neboť Milan prý nemůže proti zatče
ným sehnati viny.

Ve Framell, kde minulý týden sesazeno
neb přesazeno 33 generálů, vře to ve vojšté dále.ostatním dů

stojníkům. Zejímavo je, že protidrajfusovec, plu
kovník Paty de Clam, který prý padělal důkazy
proti Dreyfussovy s Henrym a Esterbazym, byl
1.srpna pro nedostotek důkazů z vazby propuštěn.

V Belgii vypukly ve.vládní katolické strané
neshody ohledně volební opravy. Různost mínění
ukázela se též v ministerské radě, následkem če
hož podal předseda ministerstva Van den Pee
re born žádost celého ministerstva ze propuště
nou. Jeho nástupcem se má státi mírný konser

vatirec De Smet de Nayer, který je přívržen
cem poměrné volební soustavy, totiž, aby se stra
nám zadávaly mandáty dle počtu všech odevzda
ných hlasů dle stran. Liberální strany souhlasí
sice s touto volební soustavou, poněvadž by ne
byly v tolika volebních okresích přeblasování jako
dosud, sle ministerstvo. Smetovo by znamenalo
pouze odročení vládní krise.

Drobná obrana.
Pohanství v katolicismu. V článkuv

mší a večeři Páně proti katolické církvi namíře
ném, píše „Hus“ — krom toho, o čem jsme 8e
již smínili — že mše je nápodobením pobauských
bohoalužebnýchobyčejůl! — Tak va př. myslí
„Hus“, že omytí rukou vzato jest do máe z oby
čeje pohanského velekněze, který prý si též race
umýval. Pan horlitel v „Husa“ zapomněl, že před
první mší umýval Kristus inaatávajícím kněžím
noby. Byl 'to symbolický — význačný — úkon,
jímě se měla naznačiti potřebná k té oběti čistota
duše. — Dále se nelíbí p. pisateli zmíněného
článku slovo „hostia“. To prý je patrně název
římské pohanské oběti. Jak pak tedy vůbec měli
latinnící, když se etali křesťany mluviti? Byligby
museli vymýšleti nová slova. Vždyť Čechové na
zývali dary podané bohům obětí, a králická bible
nazývá emrt Kristovu na kříži rovněž obětí. Krá
lická bible má tedy slova z pohanské bohoslutby
vzatá. -— Dále nelíbí se „Huau“ výraz: Ite, missa
est — to že je jistojistě z pobanetví. Inu ovšem!
Byla to formule, kterou se skončovaly schůze
vůbec, tedy i nebohoslužebné. Ale byla to, řekl
bych, ohláške. A ohlášku přece nejlépe konáme
slovy lidu nejjasnějšími. Jako ka př. pan pastor
oznamuje snoubence a řekne: Jan Macháček a dodá
k tomuu p. familiantzPřítoky.Tomuslovuvtom
vůkolí nejlépe rozumí a málo si rozumný člověk
všimno, že se na kezatelně říká slovo „Světuké“.
Tu by konečné nesmělo se vůbec v kázaní, které
je přece bohoslužbou, nižádného slova užíti, než
které jest v bibli. — Ale na místo všech tahaček
musíme připomenouti, e veškerá bohoslužba ka
tolická — a ten „pánům“ nebiblický „symbolismus“
spočívá — ne na pohanství — sle na bibli, na
písměstarého zákona. Jenže páni pro samou snahu
vykřičeti katolicismus za pohanství, 8 pro samou
chloubu s plemem, písma svatého nevidí. Tam právě
by se dočtli, že starozákonní kněz byl oděn bílou
řízou, a nestrkali by to nn kněze pohanského ;
tam by se dočtli, že velekněz starozákonaí měl
oděv (i čepici) velice podoboý rouchu katolických
biskupů. A když touváží, pak snad přestane me
šuím rouchům našim vyčítati táboritékou nadávka
— plachet.

Drobné zprávy.
Dámský odbor spolku Červeného

kříže v Hradec! Králové uspořádádne 10.
srpna odpoledne velávlepý Koncere v stínném dů
stojnickém parku ve prospěch účelů spolkových. Při
koncertu budou účinkovat: dvě vojenské kapely c. k.
21. a 42. plaku. Na koncert tento, který slibuje velké
požitky manělecké, upozorňujeme zvláště P. £. pány
a dámy z měst u obcí okolních.

Valsá hromada národní jednoty
severočeské konala se v neděli v Praze; Búčast
nilo se jí 34 delegatů z uzavřeného území. Předseda
Dr. Podlipský dokazoval opět nutnost národní
organivace, V níž jeho strana 12 let mluví, b níž
však dosud nepřilož la pretu, 4 odporačoval pak Rie
grovo heslu: „V práci a vědení je naše vpasení“ a
svépomoe Dr. stampf označilza nejdůležitější
otázka kapitálu a vykupování pozemků. Jednotě na
bídnoto realit za 3 miliony, ale tato měla jen 10.000
zlatých! Mohla letos konpit jen 1U-12statků v za
vřeném uzemí. Jednota má 600 odborů a 25,000 čle
nů, ale finance slabé. Letos konala 640 přednášek,
má 300 knihoven o 60.000 svazcích. Pak se přimlou
val řečník za úslovnou prácí menšinovou. Souhlasí
me. Pak ale ač nechá jednota kupování atatků, když
aměšně malé výsledky k obrovským nabídkám nema
jí valné ceny a zbytečně dráždí Némce. Lépe udělá
Jednota i odbory, když českým dělníkům a řemeslní
kům bude tiše hledat práci 8 odbyt projejich výrob
ky v krajích českých i německých. Ťo ovšem vyža
doje práce úsilovné, oD*zřetné, tiché, která z pravidla
nevyhovuje ctižádostivcům, kteří milají hlučné fanfá
ry a barnamovský bombasť, nby si dělali reklamu
pro své závody u kanceláře a upravovali cestičky k
poslaneckéma mandátu, takže takovou „vlasteneckon“
prací nejvíce poškozovány byly české menšiny, které
pak obyčejně ponechány byly Němcům na pospas,

rotože Němci zjevnou organivaci jim trpěti nechtěl.
jehož přičiněním vy

koupen s rakou židovských pivovar vBohoušovicích,
koupen v leresině za 50.000 zl. národní dům, který
podporuje českou školu a české řemeslníky, jmenován
Čestným členem národní jednoty severočeské. Po po
známkách několika řečníků byly vykonány volby;
zvoleni do ústředního výboru pp.: Josef Bláha, tiditel
škol v Praze (ne 3 roky), Ladvík Čížek, městský iuže
nýr v Praze (na 4 roky), Jaroslav Kampor, spisovatel
v Praze (na 3 roky, Václav Landa, profesor v Praze
ina 2 roky), Antonin Můller, učitel v Praze (na 1
rok), J. Přimda, redaktor SNár. Listů“ v Praze (na 1
rok), K. Stan. Sokol, redaktor „Radixálních Listů“ v
Praze (na 4 roky), JUDr. Josef Stumpf v Praze (na
3 roky, V ústředním výbora zůstávají pp. Ignát



Hořice, Emanuel J. Hrabý, Aatonín Jonáš, Antonín.
Kubišta, Václav Kokaň, Jindřich Nechsaský, JUDe.

Prokop Podlipský, JUDr. Alois o JUDr. Jaroelav E Salaba, Edrard Sláva, JUDr.Oldřich Souček
JUDr. Antonín Trdlica, Josef Vodráška Ze 14. vý
roční správy, která jest v rukou všsch, členů i pří
snivců jednoty sdělujeme následovní: Postupujeme ai
ce krok sa krokom úspěšně, leč mnoho ještě sbývá
vykonati, mnoho se nestalo, co státi by se mělo. S
radostí konstatovati nutno, že vědomí o důlešitosti
obranného boje menšin našich a ochranného dědin i
míst na rozhraní národním vždy více proniké do
všech vratev národa našeho ačastěji ozývají se slova,
že boj menšin našich jest věcí celého českého národa.
V činností organisační jeví se stále stoupající čilá
agenda, organieace národní jeví se v četných odbo
rech. Neméné vydatnou jest organitsce národo-hospo
dářská, kde pojednáno o práva domovském, ačítání
lidu i fondu pozomkovém, který vzrostl na 9674 El.
80 kr. Jednota starala se o školství, přednášky, sjezdy.
Knihovny vykazují počet 67 o 5881 avazcích. Taktéž
rozosýlány Časopisy. staráno se o divadla i zábavy i
vánoční stromky. V podobě podpor a půjček vydáno
1304 zl. 8 kr. Čočinnosti finanční se týče, konstan
tovati nutno, že příspóvky letos povážlivě klesly.

Ačkoliv příjem byl skrovnější,přece snažil se ústřednívýbor dostáti svým úkolům, takže bylo věnováno na
agitační potřeby 442 zl. 66 hr., na přednášky, schůze,
sjezdy a cesty informační 921 zl. 41 kr., na koletví
798 zl. 60 kr., na podpory odborům i jednotlivcům
1204 zl. 8 kr, na podporách k povznešení národního
uvědomění 2701 zl. 62 kr., na vánoční akci hotově
3423 zl. 75 kr,, na zálohy e zapůjčky 6381 zl. 70'/,
kr., činí tedy veškerý výdaj pro krajany v zněmče
ném území 14.767 zl. 821, kr. Pobladní zpráva vy
kasuje příjmy 54.506 zl. 16 kr. účet ze ziska a ztrá

č 29.060 zl. 50 hr., rozvaha 38. 894 zl. 70'/, kr.lenů čestných jest 6, zakládajících 148,
Ozmámení sňatku. Si. Kristine Far

ská a pan Josef Jelínek, slavísňateksvůjvp
dělí 14. srpna 1899 o 8. hod. dopol. v chrámu Páně
av. Antonína v Novém Hradci Králové.

Zlatý prstem v obchodě u Gansů
nalesla 1. srpna sl. Klára Pojerova, která jej ode
vzdala policii.

K soupisu dítek školou povinmých
v Hradel Králové připomínáse,žei onychlapce
udsti třeba, kteří střední školy navštěvují neb i jinde
do školy chodí, pakli 14. roku nedosáhli.

První divadelní ochotnický spolek
ve Vídmi společně se Sokolem vídeňským,jak jsme
již minule sdělili, podniknou výlet do Král. Hradce
ve dnech 8., 9. a 10, září. Městská rada přejala
protektorát a propůjčila městské Klicperovo divadlo
úplué zdarma. V zájmu cti národního našeho města
utrořilo se komité, které jmenovaným apolkům ví
deňským bude ne roku jak při pořádání divadelních
představení, tak i při ubytování soukromém. Již nyní
apelajeme na volevážené občanstvo s prosbou 0 la
skavé přijetí hostů na soukromé ubytování a poho=
stění zvláště dám vídeňských. Dobrotivé přihlášky
přijímejípp. Tbeodor Pefine a Láďa Koypl.
Budoucí schůze širšíbo komité bade zvlášté všem
oznámena.

. (Za hlavní porotce k porotnímuzasedání,
které zahájeno bude předc k. krajským co porotním
soudem králorébradeckým dne 11. září byli vyloso
váni dne 31. července pánové: Fr. Herzog rolník a
vinárník v Božanově, WeienerJos. majitel usedlosti
v Šunově, Bondy Jakub továrník v Malé Skalici, Vá
clav Horák trahlář a rolník ve Veatci, František Bier
obchodník ve Droře Králové, Josef Havrda rolník v
Čisťovsi, Váciav Janák rolník v Nedělištích, Josef
Pospíšil továrník v Předměřicích Václav Voverka
rolník v Čáslavkách, Jan Kabina rolník v Rychnovku,
František Sládek rolník v Horkách, Karel Perlheftor
řiditel městské spořitelny v Kostelci m. Orlicí, Adolf
Klikar obchodník v Hronově, Antonín Kočnar torár
ník v Náchodě, František Šale bostinský v Klenici,
Václav Sirůček a Václav Tobiášek rolníci ve Lhotě

pod Libčany, František Štšpán mlynář v Čsrnčicich,an Maček a Jan Rezek. rolníci v Dolska, Ka
rel Heller knížecí leseni eprávec v Novém Hrádku,
Josef Štěpán stavitel v Novém Městě n. M František
Kubina rolník ve Vršorce, Josef Grulich rolník v
Houdkovicích, Jan Herfart parkmistr v Opočně, Be
dřích z Payersfeldu důchodní v Upočně, Hynek Můl
ler obchodník v Přepychách, Jusef Hračíř rolník ve
Valu, Antonín Plachetka sládek v Rychnově, Robert
Ansorge kapec v Teplici, Ladvik Moravec továrník v
Úpici, František Filip obchodník v Jablonném, Jesef
Souček rolník v Havlovicích.Za náhradní po
rotce byli vylosování pp: Hynek Česák řezník a
majitel domu, Václav Javůrek majitel domu, A. Sin

ge obchodník, Karel Skaberský obchodník, Antonínpora lékárník, G. Stéin obchodník, Karel Štěpánský
pekaf a majitel doma a Arnošt Drofák rakavičkář v
Hradci Králové.

Neznámý sledě) vloudil se domemčp. 157
na střechy a vyraziv několik tašek, ukradl 28. čer
vence zvěřinářce paní Alžbětě Frydrychové košile,

pode ékačky, náprsenky, račníky atd. « monogramem
Výstavní vlak « Králové Hradce

de Červeného Kostelce byl uásledkemcykli
stických dostihů, které v neděli odpoledne pořádají
se mezi Častolovicemi a dále od Slezského Předměstí
na silnici po dívčí škola v Hradci Králové, odložen
ne příští neděli,

Stávka tkalců vypaklaznova v Hořicích.
Účastní ce jí na 400 dělníků.

Na eyllinty množí se stížnosti, že jezdí
po trottoirech, panketách a pěšinkáchnejvíce navětě
vovaných, takáe chodci, zvláště starší lidé, a dámy
a dětičkami jsou v atálém strachu a nebezpečí, že
badou poraženi, přejeti a raněni, Nejbezohledněji
čínají si commisové a comptoiristi, kdyš odjíšdějí

s obchodů a kontorů. Slušný cyklista proti staroům,
damám a dětem není zajisté moslušností ochopem;
protibezohlednýmvšakmápoliciea vořejnostve
smysla cyklisti sem. řádu povinnost, sakročíti
co nejpřísněji.

Zdvořilý žebrák. V úterý oblěšoval na

pražských alejích drzým spůsobem obecenstvo tulákan Dvořák a Dluhodrorů, kterýs policejního rayonu
královéhradeckého jiš několikrát vypovězen byl. Poli
cistům vynadal krobianů a zlodějů, když jej napomí
nali k slušnosti. Myslíme, že by se a nás na králo
věhradecku proti tulákům a lenochům se vší přísnosti
sakročiti mělo. Policie na Pražském Předměstí neměla
by tam trpětí známé pováleče a mrzáky, kteří vyše
bravše pár grošů, se ne mol opíjí s pak obecenatro
neslušně obtéěžají.

Sv. Josefská jednota ma Slezském
Předměstí u Hradce Královépořádédne 18.srpna
slavnost v zabradě p.Spryňera na Sl. předměstí k
dobročinému účelu Ň programu jest téš výstava po
hledových lístku. Za tou příčinou prosíjednota p. t.
přátele o darování pohledovýchlístku móst atd. i též
vynikajících mužů a žen ne adreseu pořadatele: Jos.
Polák z Hradce Králové „Adalbertinnm“. Vzbledem
k tomu, že se výstava pořádá k dobročinému účelu
prosíme o hojné zásilky a předem vzdáráme dobroti
vým dárcům srdečné díky.

Kateličtí laikové pracujte! Dokudse
u nás katolíci nepostaví na stanovisko katolického
středu v Německá, dokud laikové budou atáti mimo
vedení strany, dotud není možno pomýšleti na pra
ktické obsáhlejší úspěchy. Známý americký biskup
megr. Ireland na své letošní cestě po Evropě navětívil
také Anglii, kdež v Jednoté katolické od kard. Man
ninga pro Anglii založené měl velkou řečo nutné čin
nosti laiků na poli kotolickém. Mezi jiným pravil:
„Jsem biskupem avaté církve a jest povinností mou
zachorat důstojnost mého úřadu a hajiti jeho práv.
Jako biskup, jenž zná avět, pravím, še církev nemá
na bojišti býti sastoupena příliš výlačně svými sluhy.
Třeva nám vojáků, více než kdy jindy, třeba nám
laiků. Druhdy v zemích katolických církev se pohybo
vala jaksi wama sebou. Dnes tomu tak není. Žijeme
v době války, v době výbojů a biskupové e kněží bez
laiků jsou jako důstojníci bez vojáků na poli vále
čném. Řeč, jiš dnes nutno mluvit: katolíkům, jest řeč
o činnosti laiků. Jsou tisíceré věci, jichž biskupové
a kněží činiti nemobou; tisícery věci, jichž biskupové
a kněží sami poznati nemohau. Vy, kteří ve světě jste,
vidíte, co třeba činiti, čiňte bez odkladu. Příkladem
svým kážete výmluvněji, než my e kazatelny, spolu
občané vaši, kteří nepřicházejí nás poslechnouti, vás
viděti budou při prácí. Budou-li viděti v praxi prozá
děné od laiků pravdy, které kněží a biskapové hlásají,
povzbuzení budou zkoumatí i jiné pravdy a činnost
církve i ti, kdož dosud si jí nevšímali.“

Dar. Vip. Antonín Machek, farář v Zvo
leňovsi, místo pohřebního věnce, dal na „Adalberti
nam“ Ó al.

Úmrtí. V sobotu dne 39. červenou zemřel
v Hradci Králové měšťan a provazník p. Jan Čermák,
otec dp. kaplana Karla Čermáka v Holicích a zdejšílo
provazníku Václava Čermáka. Zvěčnělý účastnil ae rád
všech církevních nbřadů, průvodů a procesí a vroucím
jeho přáním bývalo, opraviti kapličku u Slezského
Předměstí. Pro avou bodrou, sousedskou povahu byl
osobností v Hradci oblíbenou. Kroužek hostů u Ko
márků věnoval na jeho rakev krásný věnec a kroužek
pěvců II. živn. epolku dal ma čestnou stráž na jeho
cestě posledni. Pohřbu zvěčnělého pans Čermáka úče
stoily se široké kruhy našeho měšťanatva, Česť budiž
jeho památce.

Osobní daň u příjmů malých a vel
kých statkářů. V královstvíčeskémroku 1898
předepsaná osobní daň z příjmů činila 4,463.114 zl.
Z tobo připadá na majitele půdy okrouhle 487.000 ul,
Ježto psk ve smyslu článko VII. zákona o osobní
deni z příjmů povolená 10 pct. sleva z pozemkové
daně v království českém činila okrouble 1,090.000 zl.,
vyplývá pro veškerý pozemkový majetek v Čechách
pro rok 1898 berní sleva 600.000 zl, Tato sleva
psk nejnovějším provedením finančního plánu zvýšena
byla ještě z 10 na 12 a půl pct., tudiž o více než
o 250.000 al., čímž úhrnoá berní sleva z pozemkové
daně pro rok 1898 v Čechách páčí se více než na
850.000 zl. Pokud pak se týče ze poměrů v sever
ních Čechách, mělo šetření, konané v třiceti okresích
této části Čech, tento výsledek: V tomto území bylo
vapočítáno 238.336 statkářů, r nichž 6461 pojato
bylo do osobní daně z příjmu. Z těchto 6461 stat
kářů náleželo jen 2281 k menším statkům, t.j. kta
kovým, které vykazají so katastrálním rysím výnosem
až du 250 zl. Ale že 4e 6461 osobní dani z příjmu
podrobených statkářů pojato bylo do této daně 2948
jen vzbledem k jejich ostatnímu příjmu, shledáváme,
že veškeří do osobní daně z příjmu z hrnutí maslo
statkáři mají ještě vějaký Jiný příjem a připadají do
osobní daně z příjmu jen z toboto titulu, kdežto menší
statkáři bez vedlejšího příjmu od osobní daně « přij
ma byli osvobozeni. Kromě toho však 3056 rolníků
s katastrálním ryzím výnosem větším 250 zi. nebylo
do osobní daně z příjmů zahrnuto.

Oprava kalendáře v Rusku. ZPetro.
hradu se píše, še reforma ruského kalendáře snad přece
bude provedena. V sedmi měsících asi bude rozdíl
v čase mezi juliánským kalendářem, který v Rusku

P s mesi naším gregoriánským kalendářemo 34odin větší a následkem toho budou nyní Rasové jiš
o 13 dní pozadu. Ai badou psáti 29. února 1900, bude
u nás jiš 15. března. Tím rozmnoženy budou ještě
více nevýhody nynějšího stavu. Jimi trpěti budou ne
jen vztahy Ruska s cisinou, ale i poměry uvnitř semě,

něvadě některé části říše,na př. Finsko řídí se ka
endářem gregoriánským. Císařská akademie věd

dala jiš caru Mikoláši I. prosbu za reformu kalondáže,
v níž kladla důraz nejen na všeobecnou nutnost a
prospěšnost reformy, nýbrž navrhla i systém, dle něhož

reforma provedena byli měla. větší překážkoa re
formy j joe pravoslavné cirkve,jež tvrdí, o

toliko ulláneký kalendář odpovídá ustamovenímkon
oilu Nicejského. Ale poněvadě v raském kalendáři jiš
některé změny byly provedeny, podaří se snad i tento
odpor ruské církve zlomitia není daleko doba, kdy
gregonánský kalendář i v Roska bade zavedou. První
reforma kalendáře v Rasku byla sa Petra Velikého.
Otázka měla se r. 168 podobně jsko dnes. Nový rok
počínal tehdy v měsíci záři. Kdyš PetrVeliký roskázal,
fe nový rok má počínati aš v ledna, nemyslil lid nic
jinak, neš še se biíší konec světa. Teprro posdějí počal
lid ohápatí velikost cara Petra a dosah jím zaváděvých
uprav.

Zvěsti z východních Čech.
Zprávy = krajínské výstavy v Čer

vemém Kostelci r. 1999. 1. Slet sokolské
župy podkrkonošské dne 80. července 1890. Vzdor ne
přísmvému počaví dopolednímu, které každým okam
ikon deštěm hrozilo, dostavil, se přece 813 bratrů
Sokolíků ku sletu tomu. Úchratnou fečí, plnou ohně
a síly přivítáno bylo Sokolstvo jménem výkonného vý
koru jednatelem p. Bohumilem Dadkem. Dik za bra
traké uvítání proslovilnejstarší sokol náš bratr Bureš
at. Výkonysokolak. dorostu i bratrů, provedeny s ne
obyčejnou prec.sností a krásou, sledovány byly s ši
vým zájmem a odměněny hlačnon, často neutuchající
pochvalou. Ku ekvělému výsledku dne přispěly v ne
malé míře tři hudby Sokolské Rtyňeká, Kostelecká a
Náchodaká, z nichž jmenovitě tato poslední, kterou
řídí vynikající kapelník p. Max Filip, zvláštní pozor
nosti se těnla. 2. Hromadné návštěvy. V pondělí dno
31. července navštívilo výstavu žactvov průvodu svých
učitelů a slečen učitelek s ké Skalice a Rtyně

počtem kol 800. V úterý dne 1. arpna žactro škol voelkých Jvatoňovicích v Zalesí a Batňovicích počtem
209. 3. Zvláštní vlaky. Na den 5. srpna ohlášen vlak
z Hradce Králové a na den 16. srpna tótz Pardabic,
mimo jiné, které ještě uveřejněny budou. 4. Mimo
řádné zábavy a koncerty. V úterý due 8. srpna bude
o 4 hod odpol. © restauraci pivorara Náchodského
koncert, který z ochoty uspořádá panuNorbert Kubát,
virtos na honale a sbormistr „Hlahola“ Plzeňského ze

spolaúčinkování pp. Karla Štěpánka, operníhoPresa statkáře v Máteřově a Pardubic a p. Maxe Filipa,
ředitele hudby Sokole Náchodekého. Koncertní piano
zde vystavené ochotně propůjčí p. Alois Kudrna, sta
vitel varhan z Pardubic. 6. Omnibasy: = Náchoda
dvakrát spojení s Červ. Kostelcem a dvakrát spět. —
Spojení a vlaky zde křidujícími. Polaban uděluje: Na
výstava Červeno-Kosteleckouzavedl pravidelné spo
jení omnibneové p. Jindřich Lorenc, speditenr v Jaro
měři. První jízda dne 30. m. m. 0 8. hod.ranní s Ja
roměře, z Červ,Kostelce vrjede o 7. hod. erent. v 8.
hod. večer. Jízdní poplatek 70 kr. Stanoviště omni
basové na náměstí; přihlášky v Jaroměři v hotelu u

rného koně; v ČervenémKoatelci v hotelu u Sokola.
— Technologické průmyslové museum obchodní a živ
nostenské komory v Praze, obrátilo se na c. k. ra
kouské obchodní museum ve Vídni se žádostí, uby
pro zdejší výstava opatřilo vzory ubrasů. — C. k.
museum žádosti této vyhovělo a saslalo 13 kusů vzor
ných abrusů. Plakáty druhého týdne se právěrose
sflají. Diplomy s medaile elíbili: 1. Zemská ústřední
hasičská jednota Králorství českého pro vystavovatalo
z obora hasičatví. 2. Spolek pro chov drůbeže a ochra
nu ptactva v Král. českém 3. Zemský ústřední spolek
včelařský pro královatví české. 4. Ústřední společnost

Čoepodářeká pro království Česká. 5. Městská radarrenokostelocká, jako protektorka výstavy. 6. Rada
zemědělská pro Království české (český odbor) pokra
čnvání bude uveřejněno. Dale se oznamuje nově při
hlášený sjazd. Na neděli, dne 20, arpna vznamen sjezd
horníků z dolů Mirošovské společnosti v Malých Sva
toňovicích, Žďárkách a v Bohdašiné. Jest to 27. se
sjezdů, ktoré se odbývati badou v době výstavní.

Na e. k. odborné škole tkalcovské
ve Dveře Králové m. L. koná ze zápis šáků
do 1átidenního kursu ferialního až do 80. srpna 1599
a do školy denní i do běhu nedělního ve dnecu 16. s
17, září t. r. vždy od 9 do 11 hodin ráno. Ti, kteří
chtějí býti přijati, musí prokásati, že učinili e dobrým
prospěchem zadost povinné návštěvé dkoly a te jsvu
tělesně i doševně vyvinuti. Zápisného a školného se
neplatí, tohko pomůcky k vyučování theoretickéma
musí sobě dáci ze svých prostředků zaopatřorati; to
liko mravrným, schopným, ale nemajetným šákům po
skytují se tyto pomůcky zdarma a dáci tito mobou
se nadíti i podpory hmotné. Při větším návalu šáků
do I. ročníku školy denní obdrží přednostti žáci, kteří
ferialní kure navštěvovali, jakož 1 při udílení jakých
koliv podpor a stipendií. Bližší podmínky a vysvětlení
ochotně podá na požádání ústně neb písemné správa
školy, která ráda přispějetéš radou při saopatřování
vhodných bytů žákůmcizím,

Z Potštýma. Lstní zdejší koloniestálo se
množí, neboť sflicí libovonný ozon zdejších lesů, zna
menité sprchové říční lazně jdou lázebským hostům
jak náleží k duha. Výtečné plzeňské a smíchovské,

rálovébradecké, porter : humpolecké vedle domácího
piva schlazají takó účinky úpalu slanečního. Na hfuáti
tenisovém i veder u útasnéno hostinského vtola jest
konečné také dosti srdečné a miló zábavy. Dune 16,
erpna konati se bude na palouku pod lípami velko
lepá nároaní slavnost veprospěch vkraálovacího epolku.
Při slavnosti budo koocercní hadba, ochotníci sehrají
rozmarnou jedooaktorku a takó ostatní program sla
vnoati bude zajímavý. Národní ulavnost zakončí večer
věnočkem v lotním jubilejním pavillonu.

Z Kyňperka. Koncert bovodnívydařil s
v neděli odpoledne v mahradé i veder v besedních míst
nostech znamenitě. Účastenství s Kydporka i z celého
okolí bylo hojné a hudba [řebechovická « panem ks
pelníkem Vácisvem Jaroměřským síukala ví zasloužené

shvaly a uznáni. — Vpondělí na to konal se
b starého člena naší besedy, pana Františka No

votného, městského tajemníkaa účetníhopokladníka
městské spořitelny. Kondukt vedl vdp. vikář Tejkl a



pohřbu se účastnili p. starosta můsta s členy obecního
sastapiteletva, Beseda 6 téměřveškeré kraby občanské,
jmenovitě Sokol, pěvecký spelek Kolár, hasiči, vojenští
vyslonšilci, divnostenská upolečenstva.

Z Vamberka. (Klenatív kostelese sřítilo.)
Ve Vamberku opravgje se předloní vyhořelý farní ko
stel av. Prokopa. Oprava provádějí stavitelé Tichý a
Hlaváček s Kostelce nad Orlicí. Klenba v kostelo byl
dohotovena, omítnuta a obílens, kdyš ve čtvrtek 37.
t. m. v 5 hodin odpoledne rásem se ořítila. Stará

Klenba v oratoria a nad varhany zůstala zacbována.fastaou náhodou nepřišel nikdo k úrasu, vyšetřování
je zavedeno.

Z Proseče. Zdejší svato-Josefskájednota ka
tolických jinochů m mašů pořádá ve spolkových míst
nostech dne 6. srpna 1899 divadelní představení:
„Strašidlo v čercovské dílně“ Fraška v jednom jed
nání se spěrem od Antonína Wolfa et. Na to: „Krá
konoš“, komicko koaselné výjory od Ant. Wolfa. —
Začátek v 8 hodin. Po divadle volná zábava.

Z Dehalie. Hospodářskájednota pro Doba
lice a okolí srolává na neděli dne 6. srpna 1890 na
3. hodinuodpoledníveřejnou schůzi zemědělců
do hostince „u Tichých“ v Dohalicích. Pořad jednání:
1. Zahájení schůze. 2, O sitnaci ná.odohospodářeké a
o organisaci zemědělců promlnví tajemník sdružení
českých zemědělců pan E. J. Hrubý z Praby. 3. Volné
návrhy. Vzhledem u důležitosti otázky na programu
položené a vzhledem ku chvalně známému řečníku s
zualci v záležitostech náro Juhospodářských co největší
účast žádoucí.

Ve Zbraslavicícm konánadne30.července
slavnost odevzdání alatého záslužního kříže a korunou
zasloušiléma p. děkana místníma Frt.Illemovi. Po
slavnostech odevzdání vyznamenání jubilejních zaslou
tilým dělníkům průmyslovým, vzpomenulo město
vděčné i nennavné činnosti sodmdesátiletého starce,
dělníka na poli dachovní práce, p děkana. A právé
sedmdesátých narozin jeho použilo můsto k projevům
vděčnosti své a uznalosti. Veškeré korporace ve chřály
bolné svornosti zápolily o zvýšení milé slavnosti.
V předvečerjabilen sbor učitelský se spolky živnosten
ským, hasičským i veteranským aepořádal průvod
světelný městem k farnímu domu, kdež hudbou i zpě
vem poctili přehojní účástníci svého duchovního správve.
V den slavnosti semé promluvil ve chrámuodorzdá:
vaje zlatý kříž oslavenci p.c. k, okr, komisař tklivá
a účinná slova. jež mile působilai na četně shromáš
děný lid. V průvodu zástupce J. Veličenstva, urozené
rodiny patronátní a jich četných hostů, četných bratří
duchovních, obecních zastupitelstev a veškerých spolků
místních přistoapil jabilent k oltáři Páně, aby srdcem

bnutým poděkoval za všechna dobrodiní = roky
Í po 70let skýtaná, a vyprosil si i na dále zdar

pro osadu, v níž s městským zastupitelatvem a téměř
4blet pracuje. Den oslaven pak zabradním koncertem
a ušlechtilou zábavou budebn-ho odboru Sokola Kut
nohorského, temburašů, s sdařilými výkony drama
tickými i bodebními vzácných hostů z Kutné Hory s
Kolína. Nechť zdar provází i na dále uznanou činnost
p. děkana a rozkvět jebo osadyl

Z Posázaví. Ladné Potázarí bylo v minu
lých dnech svědkem tklivé pietya lásky k místa rod
nému. Malebné městečko Zručn. Sáz. patřívalo na
začátku tohoto století rodině baronů s Ramerekirchu
a od 1507—1816 baronům = Ehrenborgu. Z rodiny
této, ulynoucí dobročinnost a láskouk chadině, jíž
nejednou zámečtí páni i čest kmotrovatví prokazovali
(hle, křesťanský socialismus [) vyšel také Vincenc ba
ron z Ebrenborgu. Narodil ae r. 1804 ve Zručekém
zámku, u sta! ve r. 1629 knězem a poedéji kanovní
kem a seniorem metropolitní kapitoly olomoncké. I od
tud nesapomína! na rodný kraj a štědrými dary jej
obmýšlel. R 1873 dal převézti tělesné pozůstatky
svých seannlých rodičů do kostelní hrobky Zručské,
a toažil po tom, aby jednoa i sám ta odpočívatí
mohl. Zemřev 11. Července, hyl z Olomouce převezen
a tu za nevídaného účastenství okolního obyvatelstva
v chrámové kryptě pochován. A jako za živa býval

dobrodějem kostela i chudého lidu, tak i odkazemposledním. vhudí z osady, vaškeré epolky místní, sla
ebníci chrámoví i kostel byl obdarován baď peněli
tými částkami. aneb rouchy liturgickými a kalichem.
Čest památce jehol

Z Modletína m Chotěboře. Zdejší ko
atelíček zasvěcený památce sv. Anny doznal v po
slední době velenutné opravy. Schátralý atrop nahra
žen novým a celý vnitřek důkladně opraven. I zevněj
ško dostalo ss při té příležitosti vabledu krásnějšího
a důstojnjšího. Zvláště pak vynikla úhlednost jeho
dvéma novými postranními oltaří, které obětavostí
zdejšího chudého lidu přičiněním dp. faráře A. Miffka
postaveny byly osvědčenou a známou firmou Suchar
dovou = Nové Psky. Krásná baroková řezba tvoří po
zadí sochám P, Marie Lurdské a sy. Josefu, jež svým
důstojným provedením rozněcají srdce všech, kdož na
ně pohlédnoa. Nové oltáte poavěceny byly za přítom
nosti množství věřících o poutní slavnosti dne 30.
července vdp. J Svobodou, farářem s Heřmaně. Kóž
dostane se kostelíkunašemu i na dále obětavých pří
znivců, aby enaba dp. faráře, kterou s takovou ener
gií a trpělivnatí zebájil, koranovana byla výsledkem
sdárným a sa nedlouho nad vrěky Modletínekými po
vznesla se i nová věž chrámová, z níž rozlétal by se

hlas zvonůpo celém tom sapadiém zákoutí burcujevšecky ka | k sv. evangeliu Kristova!
Ze Stěžer. V neděli dne 30. červenceukon

čen byl slavnostním spůsobem školní běh na zdejší
bospodyňské dkole, která letos čítala letos 99 cho
vanek. Chovanky účastnily se před 8. bodinou mše
svaté, us to byly v mfatnostech nová školy skonšeny
s vychovatelství, chovu zvířat a dobytkářství, dále z
počtů v praktickém hospodářství zdravovědy atd. Ze
skcodky, kterou řídili paní ředitelka Marie Trachtová,
al. očitelka R. Pořízové a p. MUDr. Janko z Libčan
mobli se rodičové dívek i přátelé bospodyňských Bkol
přeavěděiti, že se choranky u výtečným úspěchem učí
skutečně potřebným vědomoatom pro život. Na to před
nesly chovanky několik nárcdních písní a ohoranka Mar

oslora poděkovala pak sl. kuratorin a učitelkám za
sa prospěsné vědomosti,jicbi nabospodyžské škole
nabyly. Na to se paní ředitelka Trachtová v tklivé
teči rozlosčila a chorankami, kladla jim na srdce,
aby se i na dálo vadělárali a podržely ženské cuosti:
lásku k povolání, skromnost a trpělivost. Pak byla
obovankám rozdána vysvědčení; dvě třetíny jich stu
dovalo s vyznamenéním, Po+léze si prohlédli účast
píci slavností školskou výstarko, písemní a počtářské
práce chovanek, vyšívání, pletení, šití prádla, žeblení
mužského prádla, výrobky mlóékárenské Ústavu: má
slo, eýry, dáte výrobky kuchyňské, různé zavařeniny
a sákasky. Chovanky očí ne totiž včem pracím, které
budoucí bospodyně znátí má. Damský svět zajímala
zvláště výstava hotových ženských obleků, které sho
tovily obovanky při kursu pařížských vtřibů p. Hanuše
Kopeckého z Pardobic dále byty učitelek a chova
nek v prvním poschodí. Učební sbírky a vyvčovací
prostředky, různé druby h.b uměle zbotovené, vy
cpaná drůbež domácí a její nepřátelé, veškeré druhy
semen a vařiva, prostorné kacbyně s obrovskou plot
nou a sporokrbem, umývárna nádobí, ve sklepích umí
atěné koupelnya mlékárus, hospodářskábudovas kra
vínem, vepřovým chlívkem, drůbežárne, stodola a za
ní se nalázející prostranná zabrada zelinářské a kvě
tináfská, v níž chovanky rovněž pracnjí, to všechno
zajímalo diváky. — Nový školal rok započne na bo
spodyňské škole čne 16. záři 1899 a končí 10. čer
vencem 1900. Za byt a celé' zaopatření platí chovanky
16 sl. měsíčně, celoroční úkolné obnáší 80 si. Ústav
tento odporočoje ee avláště dceruškám ralnickým,
které vyšly ze Školy neb též starším dívkám, Stěžer
ský ústav těší se dobré pověsti ve světě slovanském,
ueboť v něm odcbovány též Rusky, Bulhark), Srbky,
Chorvatky a Slověnky. Domácí ústav náš odporočaje
se našim dívkám rozhodně lépe, uež drahé cizožem
ské pensionáty tobo drahu na př. Mágdebeim v Ber
lině, Drážďanech, v nichž si libojí dosnd mnozí zpo
zdití taunkové od Čáslavi i Litomyšle.

Ze Slonpmiee. Osleva padezátiletépamátky
prvaf ponti sv. Filamény. P. Jan A. Dreml, blahé
paměti farář sloupmcký, mimo jiné výbody a ducbovní
milosti, vyprosil pro chrám Páně ve Sloupnici od v.
Stolice v Římě povolení, by vedle dosavadní pontí sv.
Mikoláše, kovala ce též poutní slavnost sv. Filamény
v neděli dne 11. srpna, nebo v neděli nejblíže příští,
První slavnost konala sa r. 1849. za velikého úče
stenství věřících i 2 dálnéno okolí « Sloupnice stala
se od toboto roku oblíbeným poutním místem a stře
diskem úcty av, Filumény, jakož i panenského spolko
téže světice. Letos v neděli dne 19. erpna připadá
tudíž padesátiletá památka založení této poutní sla
vnosti, Na oslavu tóto památky obnoven a ozdoben
byl chrám Páně obětavostí zbožných dobrodinců a
zvláště nový oltář s obrazem sv. Filumény zařízen byl.
Aby pak památný tento den co nejslavněji byl konán,
obrátili se zástupcové farní osady E Jeho Milosti ndp.
Eduardu Janu Nep. Brypycbovi, biskupa královébra
eckéma s nctivon prosbou, by k této slavnosti za
vítal, což Jeho Biskopská milost přislíbiti ráčila a
k veliká radostí katolíků sloopických v předvečer
slavnosti, v sobota dne 12, srpna do Sloupnice zavítá.

Z Třebechovie. V továrně Abelesově,kde
„upravojí“ dělnictva práci i mzdu zcela libovolně
a raději ae jim sráží ze mzdy než-li přidává, trvá
nepokojenosť dělnictva dále, které šádá propu
štění mistra Lehmanna, jenž s dělníky hrabě zachází
u dále zvýšení mzdy pro veškeré dělnictvo v továrně
o 30%,. Abeles přidává jen 4-69,, což je pro dělníky
naprosto nepřijatelné. Přikrajovači mají 90-96 kr.,
prošivači 80 kr., kraječi 8č kr., sekáči 80, 75 kr.
podpatkáři 00 kr., frýsaři 80 kr. denně. Za dokončo
ach práce dostávají dělníci 8-0 kr. za pár panských
bot, 6-7 při dámských nebo chlapeckých za pár a na
holínkovém zboží o '/,-*/, kr. více. Avšak takový ci
dič při napjaté činnosti nezmůde průměrně více neš
13 párů denně, a jak má při takové mzdě uživiti,
ošatiti a ubytovati rodinu? Za dětskou práci platí se
24 až 28 kr. za pára tu musí pracovník vše připevnit,
podevše přibít, ručně vše provést. Za obuv dívčí se
platí 39.36 kr. za pár, i tu jest jen ruční práce, děl
níci musí sí sami připraviti všecko bez lepení afloků.
Damské práce na vrch nebo pro stroj, tedy svršky
přitažené dratvemi, podešve připravené pro atroj ko
ličkovací bez podpatků avšak se slepým podpatkem
platí se 16 aš 18 kr. Panská práce připravená jak
víše udáno cení se 18-22 kr. za pár. Lakýrky 8 pod
padky flokovanými dámeké 50 kr., panské 32 kr. za
pár. Při tom není však nikdy stálého zaměstnání.
Odborník má žádati řádnou práci, avšsk vyráběti,
možnojen šmejda chudý lid, jenž takové la
ciné látky spochybného materialu kupuje
jest okrádán, Lepičkyvydělají přinapjaté činnosti
1 sl. 50—3 zl.ja.60 týdně. Šteperky,ta ubohá, bledničkon
trpící děvěsta vydělají si výminečiě 3-8'/, zl. týdně
a přitom nemají stálého zaměstnání, Lepší šteperka
vydělá ve skutečnosti 1 zi. 86 kr. týdně a
musí bohsatéma továrníku sa nitě nebo hedvábí k

štepování ještě sama platit. Za velmi nízké ceny pecají Abelesovětorázně též chovanci pardubické káz
nice; továrník platí tomuto ústavu za podrašky stře
viců brynelových nebo vycháskových 1 zl. 60 kr. sa
tucet. Poplatníky a zem stojí takový káranec ročně

ps 400 zl. a bohatému továrníka dodává práci satku. Coš nemohli by káranci pracovat křesťanským
řemeslníkům a rolofkům? Pro zdraví a daludek ká
ranců by to bylo vydatnější a pro poplatníky levnější.
Stát by měl k těmto věcem přiblížeti bedlivějí neš-li
dosnd s pokud je dělnictvo v továrnách na mzdě
krvavě zkracováno, měl by jeho zájmy důrazně hájití.
Vidí-li ve dělník bez ochrany, nepodá-li mu ani ostat
ní obyvatelstvo aní státní orgány raky pomocné, tu
často a snadno překypí a v nerozvášnost, pak spáchá
činy, za něš těžce pyketi musí. Ta nezměrná bída
na straná jelué a ty lehce vydělané otatisíce a mili

ony na straně druhé, tylo dvě protivyaž příliš křiší
a volejí našim státníkům i politikům vážné me men
to: do jeat jiš mojvyšší čas, cocislní otázky vážně
upravovat.

, Vedra dosloapila neslýchanéhostupně. U nás
e ve stíně aš 530 Celsia, na slunci aš 40 Celsia. Vo
panělsku dosáhla teplota aš 60* C.

Do Bělohradských Annonskýchtinných lázní sevítalo do 5. srpna 18090celkem 600
lásoňských hostů.

Kandidátní listina
do berní komise IV. třídy.

Dle usnesení župního výboru odporučují se
P. T. pánům voličům za kandidáty pánové:
Joset Huňáček, dámský krejčí v Hradci Králové,
deset Kánský, obchodník v Třebechovicích jako
členové komise a za náhradníky jejich se odporu
čují pp: Amtoním Bajer, řezník v Kuklenéch a
František Strumhkaus, soustružník v Nov. Hradci
Králové,

Výkaz za červemce 1800.
Skuteční členové splatili po 8 zl. čís. 76., 84.,

130., 419. — 26 zl.
Přispěv. čl. eplatili: čís. 18., 27., 43 (2-—)., 67.,

60., 72 (1W—)., 160 (8"—)., 192., 280., 248,, 257., 208.,
269., 266., 260., 271., 274 (7-60)., 316., 396, 879
(V—!., 880., 381., 887, 399 — 64 zl. —

Dary na Adalbertinum.
P. t. pánové: Semijubilanti v Králíkách 30 zl,

Fr. Krihl, bisk. vikář (z vik. Lanškrounekého) 10 zl.,
Jos. Kaplan, b. vikář (s vík. Kosteleckého) 8 zl. —

Po 6 21.: V. Veselík, Tom. Fiala — 12 zl.
Po 5 zl.: Ant. Sysel, Jos. Malý (kapl.), Jos.

Martinec, Dr. Jos. Buriáp, Fr. Kovářík, Jač Matějka,
J. Šonský, Fr. Šebestík, Al. Dvořák, Fr. Vacek, Jos,
Portman, Fr. Dušánek, G. Šourek, Al. Klenka 70 sl.

Po 4 zl.: Jos. Bedrna, Jos. Bezdíček,
Po 8 zl.: Fr. Černý, Fr. Krčmář, Al. Dudek,

Fr. Kočí, Fr. Beran, K. Drořák, B. Paulne 29 sl.
Po 2 ul. 80 kr.: Dr. J. Hejčl.

Po 2 zl.: Jos. Kutschera, Jos.jeplý L. Císař,M. Jičínský, Fr. Měhlík, Vinc. Mencl, Ant.Šindelář,
V. Vajgl, Lad. Hanzl 20 sl. 50 kr.

bo 1 sl.: V, Břeský, Fr. Okrouhlický, Fr. Šeda,
Bóhm, V. Sokol, Alex. Štancl, Jos. Háusler = 7 zl.
celkem 275 zl. 50 kr.

Jménem duchovenstva vikar. Rychnovského „co
mně zbylo“ Šrámek8. zl. 50kr.

Literatura.

Ouvěta přináší v arpnovém sešitě nové básně
od Adolfa Heyduka a Fr. Loubnera, nové prosaické

ráce od Karla Kálala ;0 kreji a lidu drátenickém),
. V, z Finberka, Václava Vlčka (U hrobu arcibiskupa

Schónborna), dra. V. Flajšbanea, prof. Jos. Tbomayera,
J. J. Toužimského, nové písemnictví, obzor divadelní,
volné rozhledy a rozhledy v dějinách sončasných.
Předplatné na rok zl. 7:20. Adressa: „Osvěta“ ne
Král. Vinohradech v ulici Čelakovského číslo 165,

Českého časopisu historického vy
daný sv 4. přináší články „Vilém Prasinoveký do r.
1868" od Boh. Navrátila, „K poměru císaře Rudolfa
IL. k arciknížeti Matyáši" od Václava Kratochvíla,
„K dějinám malířatví českého doby Karlovy“ od Maxa
Dvořáka, „Ještě jednou o poměru t. zv. Kroniky Tře
boňeké k Starým letopisům českým“ od Kamila Krofiy,
jeden článek drobný, literaturu, přehled časopisů,
zprávy. Předplatné ročně (6 svazků) zl. 3-60. Majitelé
a nakladateló Bursík a Kohout v Praze.

Víra, madéje a láska, knihamodlitebka

tolických pro všechnyPokoánosti roka společné i soukromé. Sestavil Vojtěch Šrámek, V Praze, nákladem
Cyrillometbodějského knihkupectví G. Francla. Sešity
9.—11. ukončeno. Objemná kniba mající přes 1000
stran ve 4 oddílech obeshuje slavnosti a evátky Páně,
slavnosti a svátky svatých, epolečné modlitby z menší
knihy a dodatek (pobožnosti denní, výroční a příle
žitostné.. Je to kniba pečlivě sestavená s poslouží po
třebám v kašdém směru výborně. Cena 2 zl. 44 kr,

Šmatelám. Obrázekz naší doby. Napsal Emil
Exner. „Modré knihovny VIII. roč. čís. 6., Hrdina
obrázku toboto, Karel Šmetolán, vběhl autorovi do

pór zo přítomných poměrů a dle toho také vypadá.nížka ta můde zajímati i když čtenáře baví i když
ho „bodá“. Je to tendenční spisek bez nároků, že se
musí líbiti každému. Cona je 40 kr. K dostání n knih
kapců a v administraci „Modré knihovny“, Král, Vi

no y 716.

"Tržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne 29. července 1899. 1 bl.

penice ul. 730—7-50, újto sl. 630—5'60. jedmena
sl. 430—4650. oves zl. 2-76—300. proso zl. 480—4-80,
vikve sl. 4-50—5 60. brachu zl. 7'60-—8-50, jáhly zi.
900—9 00, krap 800—21-60. bramborů zi. 1:80—%210,
jetelového semínka červeného sl. 30*00—40"00,jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 1900—34'00, máku sl. 23*00,
olejky zl. 750 —800, Iněného semene zl. 7-560—8'00,
190 kg. šitných otrap sl, 6-00, pšenič. otrub sl. 825,
1 kg. vásla sl. 100—120, 1 kg. sádle vepřového sl.
0-73—0:80, tvarohu sl. 0-16—0'16, 1 vejce 3'/, kr.,
1 kopa zelí sl, 4-00—4-80, okurek zl. 180—2-80, ka
pusty sl. £'00—160, cibule al, 036, 1 pytel mrkveal.
1-00—1-60, 1 bečka třešní zl. 2:00 32:40, 1 bočka
hrušek zl. 2'00.
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Fr. Sand
(Eliška Šandová)

prvnía nejstarší výrobna

*sodovévody*
a šumivých limonád

v Hradci Králové,
(saložena r. 1878.)

odporoučí své uznaně výtečné a výstavní
zlatou modalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám i Co nej

zdravější nápoj domácí.

(Zasláno.)

PFPunuJosefu Hovádkovi,
svolavateli zemského ajezdu křesťansko-socialní strany v Praze.

Neuznáváme za sjezd celé strany křesťansko-socialní Vámi svolávaný ajezd na
den 18. a 14. srpna b. r., ježto není sjezd tento svoláván s dorozaměníma souhlasem
celého výkonného výboru, nýbrž. pouze jeho polovinou. Žádáme proto, aby bylo upu
štěno od tohoto stranického sjezdu a aby byl vypsán jiný sjezd celým výkonným vý
borem. Nebudeli žádosti naší vyhověno, obešleme pouze sjezd, jejž obmýšlí svolati za
dohodnutí celého výkonného výboru ve dnech Svatováclavských zasloužilý vůdcé naší

Di ) ů Č j T jsoujakostinedostiženébal.25kr.

Lomnioké suchary
1 kg 80 kr., 1— el., 1:20 zl.

Císařské suchary
1 kg 150 zl.

Čajové zákusky
t kg 150 zl., 1-80 zl., 210 sl.

české

zákusky
Novinka!Gufreutes Pariserin, Novinka!

1 kg 250 zl.

Velkývýběr eukrovinek krabice 1— zl až
4'50 zl. a výše,

Velkývýběrdortů, eakrovimek ku bostinám
a pod.

Poštovní zásilky Akrát denně od 5 sl. počínaje
franko stanice. Zasílá

Karel Dlabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).

CŘIÍCÁAKIRIÁŘÁÍÍCŘLÁCH
Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠoLU,
zlatník a stříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí č. 77)

dop-račaje ct. obecenstvu svůj hojně zásobrný
uklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šporků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní náduhí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pentlové holiny a budíčky
různých druhů se zárokou 1—3 roků za ceny

. levnější než všude jinde.

Veškeré sboží Jest úředné zkoušeno a rnačeno.

Správky ae přijímají a levné zhotovují, též
veškeré aprávky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kupají u vyměnňují.

*

>

„Časových úvah“
číslo 11. a 12.

přináší druhé vydání výborného spisku

Je sezdě
Stran 62. Cena 8 kr.

—if Přivětšíchobjednávkách5 kr. ši

Spisek tento byl již při I. vydání
v 5000 výtiscích rozebrán v krátké době,
ježto obsahuje celou historii národa českého
ze stanoviska katolického vlastence pro
mítanou. Jest katolická filosofie národních
dějin, která uvádí na pravou míru všecky
jednostranné a křivé názory naší doby o
národních dějinách.

Objednávky obratem vyřídí ©
„Administrace „Č. Úvah'.

strany, vdp. Dr. Rudolf Horský.

Vyhláška. |
Obec Královéhradecká prodá upotřebený

kotel z městské vodárny v délce 482 m. a prů
měru 1'02 m, z 10 mm. silného plechu se dvěma
bouillery 466 m. dlouhými v průměru 063 m.
Kotel má 26:7 m* výhřevné plochy a hodí se ku
vývinu páry na 3 atmosféry přetlaku, kdežto pů
vodně byl upotřeben pro tlak až 5 atmosfér. Při
kotli jest pouze brubá garnitura, Poslední zkouška
kotle c. k. dozorčími orgány byla provedena dne
27. října 1896. Nabídky lze podati v úředních
hodinách u purkmistrovského úřadu v Hradci
Králové.

Za starostu:

Weinhengst.

V
1850. Starý závod. 1909

Pneumatické varhany

Antonína Mělzra vedením Synů
v Hoře Hutné.

Dlonboletá zkašeno-t nabytá v zahraničních zá
vodech umožňnoje nám stsvětř atroje nejdokonalejší.
Ozev tonů jest precizní, žádné předznění a okam?ité
uzavření. Nejrychlejší hra a trilkování i u těžko ozý
vajících se rejstříků. jako u pien » anglickou mecha "
nikon. Hmat pražný a lehký, stejný u 1. man. i 3,
man. stroje. Poslední stavba pneumatických var
han Domažlice, Staňkov v Čechách. Počasí neb vlh
kost kostela bez vlíva na stroj. Nejnovější intonace

Opravy a stavby všech soustav se přijímají.

O přízeň prosí

Ant Móělzra synové.

Dikůvzdání.
Všem, kteří přispěli ku zřízení kříže na ná

městí v Čestině zejména p. Ant. Kumtovi, rolníku,
p. Janu Duffkovi, poštmistru ve výslužbě, p Ant.
Šankovi, koláři, za všecku jejích snahu při zbotovení
kříže, mříže kolem něho a uspořádání slavnosti, jakož
i všem, kteří přispěli svojí přítomnosti ka zvýšení
slavnosti svěcení kříže v neděli dne 24. Července 1809,
jmenovit) veledp. P. guardisnu ze Zásmak, důst. pp.
Dr. Ad. Plešingrovi, katecheta z Chrudimi, Karlu
Vimrovi, faráři v Petrovicích, Frant. Kahoumovi,
fáráři v Uolířských Janovicích, Ladislavu Kuntovi,
kaplann v Dobrudce,ctih. p. Janu Plešingrovi, bo
koslovci, ct. pp. učitelům, ct. družičkám, sl. sbo
rům haslčským z tina a Černovic,živnosten=
skému spolku v Čestíně, vzdávám nejsrdeč
nější díky.

V Čestíně, dne 26. července 1890,
Heřman Haaser,

faráf
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Živnost hostinská
+ . o

„na Špici“
v domě čís. 13. na Pražském Podměsti

jest k pronajmutí.

Krám s bytem na nábřeží
v domě „u královny Elišky“ ihned
k pronajmutí. Bližšísdalístavite

V. Weinhengat.

ESD
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eškerépůvodníšicí stroje
pro domácnost a živnostníky

dodává pod Gletou zárukou, téš na splátky

8 Albert FR.Sťourač, ©
8 ve Svitavech.Cenníky zdarma. - Čestnjící se přijímají oa stálý plat a na provisi.

OO0000000000
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mánkový
květ

čerstvý i suchý bez šťo
pek, kupuje v každém
mn ožství a za ceny

nejvyšší

K. Hubáček,
lékárník

v Hradci Králové,

duporučuje

kové, záclony marokánské, záclony azminsterské, zdolony
nejbohatším výběru v továrních cenách.

Bag" Illustr cenníky zdarma a franko.

žinilkové a:d. v>
259—4

pš Úlustrovanéoenniky na
požádání franko.“jij

—————

Výbornou chuťkávy docilite

přísadou

Mydrovy

*e (vy

Založeno 1843

Zlaté a stříbrné hodinky, řetězy, ná
ramky, křížky, prsteny, brože, ná

ušnice, příbory. Velké hodiny
doporučuje ve velkém výběru při levných ce

nách se zárukou

hodinářJAN KALIS, zlatník
přísečný znalec c. k. okr. souda

—.—-—
JOSEFA

DUUDILÁ

Václav Škoda,
v České Skalici

provádí sochy z mramoru a pískovce
dle modelů předních umělců

©(U

mDAL»T R DaS8

vůská Sk

řezbářský závod

v Hradci Králové

upozorňuje

slavné správy škol a
veledůstojné ducho

venstvo na svoji vý
robu řezaných křížů
pro školy, kostely 1
domácnost ve vkus

Hrobky, oltáře a pamětní desky
v každém slohu, přesné architektonicky.

Portrety v mramoru.
Náhrobky se syenitu, mramoru a pískovce, veškeré

práce stavební a opravy
MY“za ceny nejmírnější. "M

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Noré Paco (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
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U HRADCE KRÁLOVÉ.
Rový XIII. školní rok na této první české hospodyňskéškolezapočne10. zářím 1809 a končí15, červencem 1900.
Rolnické dcery doplňují zde na obecné neb měšťanské škole

nabyté vědomosti ve směru praktickém a odchovávají 80 v fádné
hospodyně. Nabývají odborných vědomostí o vedení domácnosti 8
výchově mládeže, o chovu domácích zvířat a drůbeže, o zpraco
vání a zožitkování mléka, přidržovány jsou ke všem pracem do
mácím: uklízení, vaření, praní,pracem ve chiévě, zahradě, zdoko
nalojí se ve všech pracech ručních, a vyšívání střibu a šití, zkrátka
učí se všemu, co jednou jako hospodyně věděti mají a musí.

Y nové vzdušné budově dostane se chovankám za 16 zl. mě
níčně bytu a celého zaopatření. Školné na celý rok obnáší 30 zl.

PS]LS)(8:
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ném provedení.

Rovněž zhoťovujísei
jiné práce řezbářské

v cenách velmi
mírných.

a veškerých potřeb umění cirkerního3 též zhotovuje sochy světců ze dřeva i = kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
poslacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní díjny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír
nějších. 3 úctou veškerou

Antonín Sucharda.Dr)aro“

KuperfostátyB
nejesvědě ne lehlivější l

jes enější, sleponěj a nejlevnějšíhnejivo

s přesnězaručenýmobsahemKea j oforené ve voděrozpustné od10—209,.

Zajišťají rychlý účinek a nejvyšší výnosnost

Bap“k podzimní setbě "B
nenahraditelné anidvojnásob: :Po ránu rompatněmaje ovforeěně

kostní moučku, chilský ledek, síran amonatý, soli
draselnaté, štassfurtský kalnit, speciální hnojivo pro

stébliny a okopaniny (kulovatiny).
Poštoraskou sádru superfosfátovou

ku vrcbnímu bnojení jetelišť a konservování chlévské mrvy
ploní vápno (fesforečhanváponatýprostýchloru s arsenu) atd.

dodávají správně za nejlevnější konkurenční ceny

streven8uměláhnojivaA. SGHRÁM „Přisianostotane,

ý4 M
DAS

dostati.

bh

© Ku přijetívyžaduje se vysvědčení propouštěcí ze školy obecné, SLA
O lékařaké vysvědčení a pro starší i vysvědčení mravů vystavené 0D

BDáá| obecnímúřadem. S
2 Bližší zprávy podají se ochotně. Kdož dcery své ústavu na- o)ZA | šemn svěřitihodlají, přihlaste se co nejdříve, pokud lze místo © aE/k

Za kuraterinm školy:
J. Lončný.

D8

slavným městským

stavitel varhan

a obecním úřadům

u Chlumce

nabízí pro zima: 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.

BS“ NejlepšíJN
slováckouv Lomnici n. P.

slivovlel
a borovičku

obdržíte jedině u ktestan=
ské firmy:

M. Nesňal
v Uber. Brodě

(Morava).



0000000009000OO00000000000009000000

De Hradce Králová a okoli!

Odvolávaje se na insert uveřejněný panem Lad. Knyplem v pře
dešlém čísle t. I. dovoloji sí též velecténé obecenstvo upozorniti,
še jsem dobrovolně z dosavadníčinnosti jako dílovedoucíz jeho zá
vodu vystoupil a otevřel na

BEE“nábřeží císaře Františka Josefa <
kde právě jest dostavěna moje rozeáhlá a moderně zařízená dfloa

svůj vlastní

DC| m, JE
rámů jes) a slul

trablářskýZE pýdylE1.
po (VM DO
s

Jana Čermáka,
měšťana královéhradeckého

dostelo, jakož i za hojné účastenství při pohřbu, vzdáváme

Ů'k 3 o veva(ky své nejoroucnější.
Zejména děkujeme veled, děkanskému úřadu za dobrotivé

vedení konduktu, ctib. pp. bohoslovcům za assistenci, slovutnému
panu MUDru. Otakaru Klumparovi, za vzácné a ochotné léčení
v době nemoci, velectěný: pp. kroužku +u Komárků« za krásný
věnec, velet. pěvcům, i všem, kteří jakýmkoliv způsobem uctili
památku našeho drahého zesnulého.

V Hradci Králové, dne 2. srpna 1899.
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+ Jménem všech příbuzných:

Karel Čermák,
kaplan v Holicích, syn.
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Základ k tomoto podulku budiž moje dostatečně — zde i <
v oizině — nabyté cdborné znalost této živnosti, jak po stránce ©
technické tak i obchodní; mohu vyhověti vždy přesnou obslabou všem ©*

+
+
+
+
+
+

přáním svých P. T. zákazníků.
Při této příležitosti děkuju za přízeň mně až dosud Jako dílo

vedoucímu věnovanou, prosím, aby tato mně jako samostatnému šiv
nostoíku i na dále byla zachována.

Doporoučeje závod svůj přízní velect. obecenatva, prosím o ct.
objednávky, které se co nejpečlivěji vyřídí

a zpamenám se v plné úctě

C. k státní medailí vyznamenaná= |X
as“

„s NE) FR, MORAVUSA + BRNĚ,Vatkénám. 6.8
vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho
letou zárukou v dokonalé jakosti. |

294000000 000000000000000000000000 Fospodtyzdarma

MY>Prvníčesná"W OKO
specielně na americká cottagoová harmonia zaří

zenátovárna : soukeník

Rudolf Pajkr € spol, Jan OTÁK,ken.
v Hradci Králové 2 zasílána požádáníprávěvyšloukollekci

toho druhu w Rakousku-Uhersku Jediná. : nových vzorků pravých vlněných látek

'

majitel závodu truhlářského.
9000000000000000000000000|0000000000000O000000000

Josef Nevyhoštěný, <
+.

*

P Veledůstojnémuduchovenstva
doporučaji :,

Menado-Liborsii
velkozrnou jemné a dobré

chnti

B kl. balíčekpražená| 20.850,
B kl. balíček nepražená 21.7-50

franko obala franko každou ataniri rak,-uher.
říše, vždy úplně čerstvě pražená a zaručeně

všech přísad prostá.

vf Zvláště pozorna činím veled. duchovenetvo, že
budu na farní úřad z každé 5 kl. zásilky

l odváděti 3 proc. na zhotovení vyhořelého

vlastní výroby :

pro dobujarní a letní.
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 cení

Tatáž nabízí též barmonia sov
elavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučaje
sám. Daleko levnější než li im
portovaný americký tovar.

Sklad ve Vídni IX. Har
mon'egasse 8.

Cena od 60 zl. výje. — Nasplátky od 4 zlatých. | Záruka
chrámu Páně sv. Prokopa ve Vamberku. pětilotá.—Illustrované ceníkyKaždá zásilka bnde od farního úřadu potvrzena.

uj O velectěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARÁSEK,
VAMBERK, král. České. -m————>

+ě+ Sklad a výroba nábytku—
Gognat pravéa italskéhovína,tříletý,1litr| PRAN TIŠEK KNEPR

G z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po v Hradci Králové, Malé náměstí,ognac 1 zl. 75 kr. nabízí

franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rosměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

, .. ve své vlastní dílně na omělé truhlářaké i čalou

Slivovici starou 1 litr po 80 kr. nické sbnží vyrobenéúplná zařízení do pokojů

B víčku pálenou z tatránských jalovčinek, 1 ae dřeva ořechovéhu, dubového, černého a vyklé00 litr po Bo kr. vše jakosti výborné daného

avšak v cenách jakosti přiměřených, na- Bu- pérovky a žíněnky, UM
bízí závod na zužitkování ovoce spony a záslony do oken, bladké i zdrhované dle

frano. způsuhu. 181

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

(| Cognac,kterýse z uherskýchtováren1 Josef Krejčík v Praze, “
litr po Bo až « zl. ve velkém prodává a do Prahy šlech “
v. značném množství dováží, nemůže býti a není Plsár, ecký závod sochařský a řezhářský, mcognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra na a dilny na Letné, č. 612-VIL .
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy Sklad Eliščina třida 9. 24. 7 VA Z

z apparátu teče 1 zl. 50 kr. vé ; doporučujeuctivě m M M
Cenyrozumějíse franconádražíVys.Mýto,| jesle, BožíPadá AAra dř krokve i k pe ZW W

obal neb soudky účtují se v cenách vlastních, mice, křiltelny Konsoty, ovicny, lustry, pulty . z Ap:
- atd. dleslohukostelů- 265 : kg ) U)

Vzorkyzasýlajise zdarmaa franko. Renovace starých oltářů a kostelníoh c £. Z o v %VO f
Prodej jen za hotové beze srážky. — Při Zařízení. ——— a ABP" 0“j 4 hrannáznámka L

odebrání v soudku nejméně25 litrů sleva 15pro- Původní nákresy, cenníky a rospočtybezplatně - : T sP
cent. franko,m

Majitel a vydavatel Palitioké družstvo tiskové v Hradoi Králová. — Zodp. radsktčořFrant. Stábl —Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Kralové



šálek) Przysodeski problésil, že jeho Winpatie ná
ležejí úplně shromážděným Wolfanům pruským
a saským. Pruský vládní komisař a tedy i pruská
vláda trpí Wolfovi i svému generálovi paličské
teči proti Rakousku a Čechům,nechá Przysow
ského vyzývat k pěstování němectví ve východ
ních markách, podporuje tedy zjevně velezrádná
hesla: pryč od Rakouska i pryč od Římal Ne
víme, jek dlouho si to dá rakouská vláda iíbit,
sle tu myslíme, že jes: již nejvýše na čase, aby
čeští poslanci donutili vládu, aby rozhodně bájila
čest i neodvislost našeho mocnářství.

Himoparlamentární kengrese míra
konal se od 1. do 4. srpna v blavním městě Nor
ska, v Christiani, 2 českých poslanců se dosta
vili: dr. Fořt, dr, Herold a inženýr Kaftan z Pra
by, Jan Jaroš z Čáslavek, dr. Čeněk Lang z Tá
bora, dr. Pacák z Kutné Hory a Frant. Schwarz
z Plzně. Dále zastoupeni byli Poláci a Němci,
« Rakouska celkem 15 poslanců, z Uber 31, ze
Bvycarska 4, z Italie 32, ze Španěl r, z Portugal
12, z Francie 18, z Anglie 30, z Belgie 15, z Ni
zozemska 5, z Německa 64, z Dánska 32, ze
Švédska 20, z Norvéžska 46, z Řecka 3, ze Srb
ska 2, z Rumunska 12 a ze Spojených států ame
rických 2. Sjezd jednal o zařízení mezinárodních
soudů smírčích, o problášení neutrality jednotli.
vých států, o obranné organ sací vojsk, usnesl se
o poradách velmocí na konferenci v Hagu, jednal
o mezinárodní informační kanceláři, o zavedení
občasných mezinárodních konferencí, o způsobu,
jak by smírčí soudy mezinárodní ve měly uzaví
rati a o úkolech poslanců ve prospěch snah mi
moparlamentárních konferencí. Praktických výsled
ků mohou se podobné konference dodělati jen
potud, že poslanci jednotlivých států se sblíží a vys
mění své náhledy a mohou pak v domácích par
lamentech a sněmech ve prospěch míru pracovati.
Člen německého katolického středu dr. Hauptmann
promluvil na sjezdu o vyloučení papeže z konfe
rence míru v Hágu. Pravil, te již ve středověku
neurovnávali národové všecky své spory železem
a krví, ale že si volili smírčí soud, jemuž se po
drobili. Jak dějiny dokazují, byl takovýmto smír
čím soudcem nejčastěji římský papež. Dodnes se
poměry nezměnily a římský papež jest dosud nej
spůsobilejší iostancí prostředkovati mír. Řečtato
došla ve shromáždění pochvaly, což vluteránské Chri=
stianii, kde dosud katolíky jen trpěli, je významné,
Došlý nás christianský denník »Verdens Gang«
vítal srdečně účastníky konferénce, připomenul,
že před «o lety se konala první a pak že se ka
ždoročně opakovaly a spahy míru podporovaly;
Norsko jako malý stát neosobí si dělati světovou
politiku, ale chce žíti se všemi v míru. V prote
stantském Norsku openovaly ovšem jako v prote=
stantských zemích vůbec lože zedaářské, které
ovšem sledují všady avé zvláštní cíle. Pan dr. Pa
cák se o konferenci rozepisuje v Národ. Listech
a tvrdí, že demokracie chce mír. Dějiny
ovšem ukazují, že demokracie vedla zrovna tak
války jako aristokracie a oligarchie. Norská derio
kracie je radikální, krále švédského trpí jen z mu
su a přeje více republikánství. Čeští poslanci se
představili a učinili svoji návštěvu u ministr-pre=
sidenta pastora Steens, presidenta storthbingu a
latbingu, jskož i starostovi města, kamž vesměs
zváni. Take dramatikovi Ibsenovi a básníkovi

Bjórasovoví vyslovili u ministr-presidenta svoji
nezměrnou úctu a hold pracím jejich i boji jejich
národa. Ibsen s každým poslancem promluvil né
kolik srdečných slov. Republikán Bjórnson na slova
dr. Pacáka, vyslvovující mu hold jmenem poslanců
království českého, pravil do slova, prý hluboce po“
hnout: »Vy jste Čechové, Já Váš boj za svobodu
a národnost sleduji s velkým zájmem a sympatie
mi. Obdivuji se Vám a Vaší vytrvalosti v boji.
Často chtěl jsem vysloviti Vám svůj obdiv, ale
nechtěl jsem mísiti se do Vaší domácí
politiky (ovšem, aby neměl mrzutosti s moc
nějšími Němci). Znám Vaše dějiny, Váš i náš
národ, Váš i náš politický boj měly a mejf(?I) mnoho
podobného“. Poslanci Kaftanovi pravil Bjórnson,
že bodlá navštívit Prahu, což dru Heroldovi také
Ibsen byl přislíbil. Inu, krásná — sloval

Basko a Framele utvrdily opět své přá
telství při schůzce francouzského zahraničného mi
nistra s ruským zahraničným ministrem, hrabětem
Muravěvem. Vřelé přípitky obou ministrů svědčí,
že ohledně dalšího postupu při vedení zahraničné
politikydocílenashoda. Čar Mikuléš vyzname,
Dal Delcasséa udělením řádu sv, Alexandra N,

V Belgii sestavil nové ministerstvo Smet
de Naayer, který prohlásil, že zavede volební opravu
s poměrným hlasovecím právem a že bude vlád
nouti v duchu bývalého katolického ministerstva.
Proti nové vládě jsou jenom socialisté.

Boveluce ma ostrově sv. Domíníka.
Před třemi nedělmi byl zastřelen president čer
nošské republiky San Domingo od bobatého vel
kokupce, prómyslníka a plantážníka Juana Isidora
Jimenesa. Přátelé zavražděného presidenta ujali se
vlády, než nyní se přideli »generálové« Pablo
Roycs, Raimon Acheco, Elena Navarro a Polo
José Jimenes k straně revoluční kupce Juana Isi
dora Jimenesa a obsadili prý Sabanetu. Preten
dent Jimenes mešká v Havaně, protože usi ná
sledkem bedlivého dozoru Američanů na San Do
mingo se odebrati nemůže, Jimenes prý jest muž

bystrý, podnikavý, ale jest dosti možno, že se
přepočítal a že Spojeným státům zavdá jen pří
činu, aby se černošské republiky zmocnily.

Drobná obrana.
Zase jednou něce o té „ov lleké“

snášeniivesti. Roku 1830 slavili v Saskutři

staletou památku OG purokého vyznání. Aby zei katolíci radovati mohli, připravili jim luteráné
malá překvapení. V Lipsku n. p. bořili katolické
domy. V Chemnici udělali noc z 11. na 12. září
katolíkům nocí hrůzy. Katolické rodiny tamní

Pomp a Salcopřist téměř o veškeré jmění.Katolický kostel byl drakráte obrožen, kněz ka
tolický musel utéci do cizího domu. V Drážďa
nech roztřískali radnici a policejní dům. Ty bu
dovy ovšem nepatřily jen katolíkům, ale stalo 80
tak proto, aby 68 zastrašila katolická královská
rodina. Přišlať k Fridrichu Augustovi deputace
měšťanů drážďanských, aby se dal na víra late
ránskou. Ale dostali chladnou odpověď: „Co se
týká nábošenství, to musí zůstali věcí, která sáleší
na mémpřesvědčení“ Aby nékde takovéhle věci
byli stropili katolíci|

Vděčnost „evanjelická“. Jak známo
bije orgán páně Pacákův v Kutné Hoře do všeho
katolického. Posledně i oproti cyrillské schůzi
v Kutné Hoře surově se vyjádřil, ač ta nic jiného
neblodá, než ušlechtění způvu. Za to však vše
helvetské aspoň na dvě míle kolem K. Hory je
krásné a vlastenecké, Ale vděčnost je vzácná
ctnost. A proto ze jí i slavnému Dru. Pacákovi
dostává jen málo od jeho miláčků — protestantů.
Píše n, p.Ev. eírkevník: „Vláda se českých hro
sebnelekáa nemáktomupříčiny,kdyšnapř.
dr. Pacák českého místodržitele, jemuš na sněmu
vypověděn boj, dává v Kutné Hoře a Čáslavi slavně
vítati“. Napadlo nám přísloví: Čiň č . . . dobře,
peklem se ti odmění. A všimli jsme si elovička
„dává“. Dle úsudku i evanjelíků komanduje tudíž
Hora i Čáslav jediný Dr. Pacák. A to te jme
nuje svobodomyslnost.

Drobné zprávy.
Kměší jmbilamti. Ve dnech 21., 23. a 23.

srpna t. r. sejdou se kollegové r. 1864 vysvěcených
u svého apolabratra v Dolním Újezdě a slaviti budou
v zátiší své 45leté jubileum svého vyjití se semináře:
Frant. Aef. Illem, farář, č. děkan, b. notář, diecesní
soudní azsessor a majitel zlat. záslužného kříže a ko
runou v Zbraslavicích. Frant, Jireček, farář a č. děkan,
b. vik. tajemník v Dol. Újezdě. Ant. Kozák, č. děkan,
b. vík. tajemník, b. notář a farář v Hořiněvai. Vino.
Króhn, č. děkan, b. notář a farář v Vel. Oapě. Jan
Menčík, děkan, b. komieař v Jičíně. Vinc. Novotný,
b. konsist. rada, komisař a vikář, č. děkan, kanovník
a majitel zlat. záslužného kříče = korunou, farář
v Dol. Krupé. Frant. Sedláček, č. farář a pens. kněz
v Litomyšli. Frant. Schmied, b. vikář, č. kanovník,
č. děkan, soud, aesessor diec. a farář v Zdanově. Dva
kollegové: Frt. Pochop, č. děkan v Josefově na penei
a Karel Nicki, farář v Harachově pro churavost při
jíti nemohou. Jejich kazatelem a zpovědníkem bude
veledp. děkan Litomyšlský, p. Václav Bier. Všech r.
1854 ordinovaných bylo 31 a kdyš zůstává na šivě
nadpoloviční většina, jest to vzácný počet kollegů
dosud sachoralých.

Úmartí. V pondělí dne 7. srpna o 11. hodině
v noci semřela po dlouhém a těžkém utrpení, zaopa
třena byvši avátostmi umírajících, paní Bohuslava
Hančová, vdova po advokátu, tchýně pana JUDra
Josefa Bednáře, advokáta v Kolíně, a pana Antonína
Běloblávka, c. k. kontrolora techn. finsnční kontroly
ve Velimi. Zvěčnělá byla vzorná česká šena, vynika
jící důvtipem i bystrozrakem, všestranným věděním,
vzácným společenským taktem, něhou i sbošností. Ja
košto neteř dr. Fr. L. Riegra trávila své mládí u své
ho slavného strýce v Praze; n Riegrů a Palackých
neznánila se téměř se všemi vynikajícími muži a že
nami českými a slovanskými, kteří v posledních40
letech u Riegrů neb jiných přednějších rodin v Praze
zavítsli. Paní Bohuslava Hančová věfmale si všech
událostí národních, politických, literárních i nociál
ních, které zajímaly mysle české. Řidíc se příkladem
avó tety, svěčnělé chotiRiegrové, zůstala při tom vědy
především pravou českou ženou. Žena vzdělaná, žena
rosvášlivá, mírná, zbožná a mravná je pravým požeh
náním Boším rodiny. Svému maži, svěčnělému panu
dru Hančovi, příměmu, poctirému a šlechetnému ta
Čechovi, byla aš do posledních okomšiků s vroucí
láskou oddána, své dítky Ludmilu a Marií vychovala

vzorně, u nichž horoucí láska ku víře otců Pol s.s boroncí láskou k vlasti; bostinná jizba paní Han
čovénaplněna byla duchem erdečnosti, něhy, práce a
nérodní neporučenosti, U Hančů rodily se všecky ty

plány lídumilné a snahy Kechotné které provádělyvlastenecké dámy kolínské, Českáliteratura a umění,
Ústř. Matice školské, ženské vzdělávací a znopatřo
vací ústavy, kolínská Dobromila a obecní kuchyně,
to všechno nalézalo u Hančů ochrany a podpory. Léto
trávila paní Hančová se svou rodinou a zvěčnělou
Hlechetnou paní Vávrovou, obotí prvního starosty král.
Vinohrad, ve své ville v Potštýně. V poslední době
trpíc chorobon, sila v úetraní, dobrodiní však nepře
stala konati do posledního okaměiku. Jako hrdá, dů
vtipná a přece vědy prostá a dobrosrdečná, zvláštním
půvabem svého ducha vynikající žena utkvěla každé
mu v milé upomínce, kdož měli příležitost tento vzor
české šeny pomnati. Vzácné i cenné byly pokyny a
rady, kterých mužům, ženám i divkám udělovala.
Paní Hančová byla činnou téš literárně a přispěla do

jubilejního památníku téš črtou o domácím šivotě
otce národe, Františka Palackého. Kdyby se sebrala
a aspořádala četná její korespondence, byla by zajisté
velmi cennou a podčnou pro posouzení a poznání
kultarních snah našeho národa a apolečenských našich
poměrů | Zvěčnělé lechetné české ženě budiš paměť
vděčná ! .

Na prospěch „Českého demu“ ve
Vídet pořádají pod protektorátem slavné městské
rady král. věnného města Hradce Králové, první di«
vadelní ochotnický spolek „Pokrok“ ve Vídni a „So
kol“ Vídeňský město) ve dneth B., 9. a 10. sáří 1899
velkolepou hromadnou výpravu do Hradce Králové
s následujícím programem. V pátek dna 8. září: 1.
Příjesd hostů na nádraží Hradecké ráno v 6 hodin
51 m., kde budou uvítání zástupci všech korporací a
erolků zdejších i vůkolních. 3. Zavedení hostů do
bytu. 3. Společný oběd v „Grand Hotela“. 4. Ve 4
hodiny odpoledne veřejné cvičení „Sokola Vídeňského“
a L okrsku sokolské žapy „Orlické“ (Hradec, Nový
Hradec, Prašské Předměstí, Kukleny, Nechanice, Plo
tišté, Dobřenic-Syrovátka, Rasek, Újezd, Velká Ska
lice). 6. V 7 hodin večer slavnostní I. divadelní před
stavení I. ochot. spolku „Pokrok“ ve Vídni, v měst
ském Klicperovém divadle „Paní majorka“. Činohra
od Spažinského. 6. Po předetavení přátelský večer
v Besedě. — V sobotu dne 9. září: a) „Sokol Vídeň
ský“, provázen členy sokolských jednot, podniknou
ranním vlakem v 7 hodin 40 min. výlet do Litia a
Potštýna“ Návrat v 5 hod. 02 min. večer. Pro ostatní
účastníky výpravy: b) vo 12 hodin společníky spo
lečný oběd v Henedě; c) problídka města, masna, pa
mátek, atd.; d) v 7 hodin večer II. divadelní před
stavení v městském divadle Klicperově I. ochotnického
spolku „Pokrok“ ve Vídni „Sméry života“ od F. H.
Srobody; e) Po představení přátelský večer v „Zivno
steasko-čtenářské jednotě“. — V neděli dne 10. září:
1. O 8. hodině ranní výlet povozy na zámek Jeho
Oavícenosti pana braběte Jana z Harrachů na vý
slovné osobní pozvání Jeho Osvícenosti. Společný od
jezd od Městské radnice. 2. Odpoledne ve 3 hodin
návret do Hradce Králové a návštěva městských sad
na „Střelnici“. 3. Večer v 8 hodin 63 min. odjezd
hostů Vídeňakých zpět do Vídně.

Kostra mamuta ve Svobod. Dvo
rech. V cihelně p. Jos. Morávka-Tvrzakéhove Sro
bodných Dvorech nalezená kostra mamuta bylo před
nedávnem « hlíny cihlářské vyzdvižena a srovnána
v prostranné kolně, jíž téměř celou vyplňuje. Při dal
ším kopání nalezeny nové kosti, mezi nimiž úplně za
chovalý obratel mamutí, zvaný Atlasem, malý kel mlá
děte mamolího, kopáčem přeražený. Kostra mamutí a
pazourkové nástroje při ní nalezené, jež svědčí, že
člověk žil v krajině hradecké, již v době diluviální,
vzbudily značnou pozornost hlavně mezi archaeology.
Náleziště samo navštívili aniv. professor dr. Woldřich
a prof. dr. J. L. Píč, kustos zem, musea a dne 7.
července p. Kar. Maška, řiditel vyšší reálky v Telči.
Pan řid. Mačka nalezl v Předmostí o Přerova přes
20.000 mamutích kostí a na 2000 pazonrkových ná
strojů bílou patinou pokrytých, z nichž ló věnoval
našemu historickému museu, prozkoumal důkladně di
laviální zvířena jeskýň Štramberských a Sloapských
na Moravě a platí vůbec za jednoho z předních znalců
fauny a památek doby dil.viální. Pan řid. Maška po
drobně určil kosti v cibelně p. Morávkově nalezené,
mezi nimiž však ajistíl nejen kosti mamutí, nýbrž i
nosorožce, skotu, koně a soba. Tytéž kosti určil i v
sousední cihelně p. Komárka a sice roztřídil je ještě
určitěji, nežli učinil prof. Woldřich. Pan řid. Maška,
podobně jako pan prof, Woldřich, pokládá nález ko
stry mamutí v také úplnosti, v jaké se stul v cihelně
p. Morávka za velmi zajímavý v existenci člověka ve
Svobodných Dvorech za doby -dilaviální za nepochyb=
nou. Tomu nasvědčojí i dle úsadku pan řid. Mašky
některé kosti, jež rozbity byly člověkem dilaviálním,
přelomený oblázek křemene a dva kosy pískovce,
jichž k rostlonkání kostí užíval. Pan Morávek kostru
mamats ponechá obecenstvu přístapnou ještě po celé
léto i naskytoje se zvláště očítelstvn a studentstva
vhodná příležitost, aby na svých cestách o prázdni
uách vzácný nález ai prohlédlo.

Nálezy a ztráty. Zlatý prsten s modrým
kamínkem nalezla Albertins Šenková u kapličky na
Rožberku dne 6. srpna a odevzdala jej na policii. —
Dre 7. srpna nolezla Barbarbora Matějíčková, poslu
hovačka, na Malém náměstí proti domu č. 4 stříbrný,
pozlacený nákrční řetízek.

Host z laclného kraje. Pan Fr. Lhot
ský, bostinský v domě p. Falty v Pospíšilové třídě
udal na policii, če k němu přišel 10. arpna neznámý
člověk, který popil a povečeřel a pakřekl, še nemá
peníze a dával mu dle udání padělané pětky, bylo
rý jich asi 200 kusů a ktomu několik lahviček roz

fěné barvy. Lhotský toho nepříjal, vyšel ven a volal
© pomoc, jelikož byl doma sám. Jeho nepřítomnosti

žil host z Jaciného kraje, ukradl hostinskému ka
tulku se aultánkami, odedel na pisaoir a nabízel pak
Lhotskému enltánky za náhradu. Hostinský zpozoro
val, že sultánky jsou jeho, ala neznámý do něho pradce
otrčil a utekl. Mladík ten prý byl asi 19letý a odbyl
si u zdejšího c. k. krajského sondu 6 měsíční vězení.

Poslanec Wolf bil se v nedělisposlancem
Křepkem, rovněš bývalým německým baršákem a
nyní „parádním“ sedlákem, který ho šavlí sekl
do čela a pravé části nosu i líce. Wolfovi přeťata na
čele hlavní tepna, takže byl hned celý krví zbrocen.
Svědci souboje radili k smíru, leč práč Wolf pokra
čoval v souboji a dostal drahou těžkou ránu přes
hlavu a čelo a tepna mu rozťata na druhém místě a
konaek kůže mu sedřen. Tu musil těžce raněný Wolf
od dalšího boje ustati. Nyní si ve Vídni nějaký čas
poleší a bude tudíž méně čtvanic, které bylyvelice
nepříjemny vládě a dvora, ješ však nejvíce poškozo
valy Němce. Liberální časopisy německé mají z pora
nění Wolfova patrnouradost. Ném Čechům může býti
rvačka mezi Wolfema Křepkem lhostejna.



Překvapující obrat. V okresníporadě
českého očitelstva okresu sušíckého a kašpersko-hor
ského, kteréšto okresy mají nejšpatnější návštěva školní,
jednáno o senedbávání školy s nápravě, s tu vyslo
veno jednomyslně v resolaci: „Dvě věci sobě odporu
jící padají ta ne vóbu, jedna spočívající v posnéní,
že nynější škola obecná nepostačnje ku vzdělání rol
nického dorostu našeho venkova, drahá, še rolnick
lid potřebuje v následku sbědovaných svých pomě
hmotných své dítky k vykonávání různých prací při
avém bospodářetrí, tyto do školy „plných 8 roků“ po
oflati nemůže. Ka dvěma těmto věcem přistupuje řetí
neméně závažná: — zkušenost, že za celou dobu
trvání nynějších školních zákonů, podmiňajících osmi
leton návštěva školy obecné, osmileté návětěvy školní
Da venkově docíleno nebylo. Zákonodárství vynusna
dovalo ne ovšem rozpor mezi potřebou s možností
vzdělávání se rolnického lidu ukliditi zavedením úlev
v návětěvě dkoly u žáků 13 a 14letých, sle cíle evého
nedosáhlo. Dnes již není klaun, že úlevamí, jež tu
způsobem vzbuzujícím, tu polevyskytajícím zavábroati
se mělo do školství nešeho, docílil se leda morální
úbytek vývoje školského. Volání pro zrušení
úlev je téměř jednoblasné. Ztenčenímpočtutý
denních hodin vyočovacích v době o: 1. dubna do I.
listopada na školách venkovských pro žáky re věka
13. a 14. roka před tím pilné školu navštěvujících a
položení vyučování po dobo tuto us denní čae, kdy
rolník dsté své postrádati může, nahradily by se
vhodně nynější úlevy pro letní dobu a venkovskému
lidu by se chození do školy osnědnilo, aniž bytím
zásada osmileté návětěvy porněena byla;
zavedením pokračovacích hospo lářských kuroů při
školách venkovekých „s nucenou“ návštěvou školní
pro žáky ve věku 15 a 16 roků v době od 1. listo
pada do 31. března doapělo by ue nejen k rozšíření
vzdělání venkovského lidu, ale i k morální opoře
mladé generace“. —Zajímavo jest, če osmiletá ná
vštěva školní hájí ae teď jiš jen k „vůlizá
sadě“. Lid náš tedy ví, že k vůli prospěšnosti
a praktičnosti se to neděje. Našipáni učitelé
to vědí vůbec, ale k vůli svobodomy-lnosti a moderním
karabáčníkům učiteletra v redakcích různých časo
pisů pro učitelavo vydávaných nesmí se to otevieně
přisoati. jek to očinili čeští učitelé na Sušicku a Kad
porsko-Horsku.

Soudní anskultamti domahajísedůrazně
zlepšení svých platů. C. k. auskultent mosil dosud
až 3 leta pracovati státu zdarma, vlastnA za 21 kr.
měsíčně a pak bral adjatam t j. „podpora“ 500 aš
600 £l., než ne stal c. k. soodním adjuak'em Aaskule
tanti, kteří odbyli stadia právnická a státní zkoušky,
mají horší platy než li státní alazi, kteří sípřijdou
často na značné vedlejší příjmy. Chadý právník ne
můče státu zdarma sloužiti, a když pak maavó dření
obdrží skrovnou státní „podpcru“ 500sl., tedy nemůže
se sumou takorou nijak vyjíti, neboť za byt dá ročně
při nejmenším 120 al., za světlo a otop 20 zl, za
poslahu 40 zl., sa šaty, obuv a prádlo 150 sl., za
jídlo 800 zl, tedy 830 zl. a při tom se má ještě re

pronenov a koopit si k toma sa stovka uniforaaIstapné do divadla. koncertů, spolkových a národ
ních sluvností, přátelských a representativních schůzí,
do nichž auskultant někdy jíti musf, nejsnu v tom
zahrnuty. Mají-li míti nyní sluhové brz větších stadií
800 zl platu, tedy jest oprávněna zajisté čádosť
avskultantů, aby měli při nejmenším přiměřený plat

ak složení zkoušky soudcovské aby vejim dal slušnýpřídavek.
Změny při výměnčné kolků. Podle

výnosu ministeria financí ze dne %. května 1899 čís.
18184 zavedeny byly při výměně kolko částečně nové
předpisy,z nichž uvádíme: Žádosti o výměna pokaže
ných cenných kolkových známek mohou se dle vůle
stran podati u výkonného úřadu (: úfadu jemuž svě
řen sklad neb prodej známek těchto :) nebu řídicího
úřadu finančního (: finančníbo okresního řiditelství,
úřadu pro vyméřování poplatků : ústně 1eb písemně
a dlužno e nimi zároven materiál, jenž má býti vy
měněn. předlužiti. Žádosti o výměnu pokažených cen
ných kolkových známek jsou kolka prosty. — Slepeně
neb při ue:hování na papir se přilepnovší kolky buď
tež v tomto stava k výměně předloženy a nebuďtož
snad před tím násilně neb a použitím vlbkých pro
středků (: vody, lihovin a j. p.) oddělovány. Strany
nechť připojí plnou adresou (: jménem a bydlištěm)
opatřené seznamy (: konsignace : o drabu, počtu
kusů a ceně cenných kolkových známek, ješ se mejí
vyměniti; při různých druzích (: ka př kolky, emě
nečné blankety, nákladní listy :) dložno tyto nezna
my — pokud se nejedná o úřední blanket, na němě
kolek se nachází — pro kaž'ý droh zvláště vyhoto
viti. Formuláře takovýchto seznamů možno n jmeno
vaných úřadů obdržeti. Z předpisů kompetenčních za
aluhoje zmínky ustanovení, še o žádostech za výměnu
cenných známek do 6 zl. ,: vyjímaje některé svláštní
případy :) rozhodují s pravidla berní resp hlavní berní
úřady, v ostatních okresní finanční řidiielutví.

Zbleudilý helab poštovní. Holubník
p. J Pohla, rolníka v Dobřanech u Nov. Města n. M.
hostí již po několik dní profeasionála v lelů — ho
Juba poštovního aekovovým kroužkem na pravé noze,
na němž značka * V * 124 * 10 *, Na pravém křídle
rozeznati lze obraz kříže, děla a kotvy, pak čísla
3662; 078; ostatní nezřetelné. Na křídle levém jest
nápis: Reieelnet. B. Bittershanven; 30; 4062; 1189.
Kůnigstein 674. — Na další cestu, ač úplné svobodě
us těší, nepomýšlí.

Mezi německým něltelstvom te vře.
Jako v českém, tak i v německém učitelstva je ros
kol a bonření. Jední tábnou we socialisty ze jeden
proves, drazí koketojí a Wulfem a prošáctvím, jní
táhnou s německými poslanci a ještě jiní cbtí přede
vším upravení platů bez ohledu na politické smýšlení.
Ukásalo se to v pondělí v Liberci. Jubilejní schůze
německého zemského spolku učitelského byla ještě
před samým sahájením přerašována boořlivýmirůs
nicemi. Mezi zástopei mladých a německonacionálním
učitelstvem došlo k rozporům, jež měly za následek,
še schůze, svolená na odpolednemladými, byla pro
bouřlivý průběh rozpuštěna. Při předběžné poradě de
legátů jednotlivých apolků bylo vyčítáno mladými

německonacionálním poslancům, že svým hlasováním
v českém sněmu zemském smafili úpravu učítelekých
plstů. Odpoledne chtěli mladí ve echůsi pojednati o
stanovisku německých poslancův Většina německona
cionálního učitelstva jim to překazila. Když se totiž
ujal alova jeden s vůdců mladých = Vídně, Seitz,
stropili německooacionální učitelé takový povyk, že
fedníkovi nebylo možna mlnviti a vládní sástopce
echbůzipak rozpastil.

Studontstve kraje hradeckého koná
v Králoré Hradci sjezd v neděli. lavnostními řečníky
jsou socialisté právník Bass a redaktor Ant. Hajn.

Zdražené jednoty mládenců sove
rovýchodních ja pořádají vneděli dne

18. měsíce er pna 1899 ve prospěch národních účelůvjezd v Červeném Kostelci, Potad: O 10. hod.
dop schůxe v botelu n „Zlatého klíče“. I Zahájení
rchůse a ujesdu. IL Uvítání zástaprem jednoty Červo
no Kostelecké III. Rozhovor: Proč zřisojeme mláde
necké »polky“. O 1. hodině odpoledne společný oběd
v hotelu „Modré hvěsdy“. U 2. hodivě shromáždění
v sokol-ké místnosti, odkudá o pů! 3. hodině průvod
do výstavy, kdež bude nvítání, prohlídka a různé
zábavy, jako: odovsdání kytice nejstaršímu mládenci

£ (dnoh pošts, rybolov a j. Večer o 8. hodině věnoček v botelu Praha. Vstupné: pán 60 kr., rodina 1
zl. Ve sjezdu zastoupeny jsou jednoty mladenecké:
Červený Kostelec, České Skalice, Hořice, Hostinné.
Hrochův Týnec, Hronov, Jaroměř, Josefov, Králové
Dvůr, Jilemnice, Náchod, Nové Měston. M, Pardubic,
Pecka, Police, Tarnova, Úpice, Ústím. Orl. a j.

Česká skola Komenského ve Vídni,
která trvá jiš tolik let, nedostala od vlády ani letos
požadovaného práva veřejnosti. Dolnorakonské školní
rada ustanovila mimo to, %+žáci školy této mol se
podrobiti veřejné skoušce v jazyka německém, mají-li
dostati nezbytného jim vysvědčení na odchodnou. Aš
dosnd skládali žáci- této školy konečnou zkoušku v
pobraničném woravském městě Břeclavě. Výbor české
školy Komenského jest nad rozhodnutím vlády tak
rozbořčen, še se chce vadáti svých bodností a pone
cbati jedinou českou školu ve Vídní na starost českým
poslancům, kteří dosud v její prospěch vážně neunali

prebem bojíce ae, že by měli proto mrzatoati s vládou,terá v tomto případě sákon neplní. Nemůžeme docíliti
převzetí do veřejné aprávy pouhé obecné školy a pak
věř, kdo chceš a můfeš, že politický vliv našeho ná
roda a poselstva stále roste! Áno, roste tak, še ve
Vídni mohou naši českou menšina zrovna tek ubíjet
jako v tak zvaném „uzavřeném území“.

Výstava mládenců v Červ. Kostelel.
V letošních parnech arodila se mnoha šťastné i ne
šlastné myšlenka, košdá však byla avítánu = nadše
ním a radostí, poněvadě sa panojících paren byla pří
činou k schůzkém a pití, Schůsku a výstavu obecních,
okresních, zemských a říšských mládenců nemůžeme
konečné tak zcela zavrhnont, vědyť ženské vo schází
vují od jakživa. V mnohých krajinách vejdou se vdavak
chtivá vesnická děvčata v den sv. Ondřeje večer, utvoří
krab, do jehož středu postaví housera 60 savázanýma
očima. Na kterou houser zamíří, ta se v příštím roce
vdá. Na, česká děvčata by to měla v neděli v Červo
ném Kostelci také e tím houserem zkusit Jako rybka
chytá se na dobré vnadidlu, tak se jiš mnohý muš
cbytil nu dobře vypečenoa busičku. Práci si mobou
děvčata ostatně usnadnit. Na výstava ať wedostaví
v národních krojích a na sakýnky ať si přišijítolik
pentliček, kolik dostanou tisíců Ze by mládenci ne
brali? O to je malá otarosť, „Bara je brba'a, len keď
bobatá“ — říkají Slováci a provádějí téš Češi. Za
tvrzelí mládenci ovšem říkají, že manželství nestojí
za nic, protože prý ce děvčata špatně vychovávají s
jit jako dítky učí je lapat do svých tenat muže Ále
coš to není jejich povoláním? Moroosný Tolstoj ovšem
bručí: Pryč se ženon, pryč s tím satanádem, pryč s
Jáskon a manželstvím, muž ač prý se bičuje, činí po
kání a strádá. Aby avět zbavil nevěrných žen, chce
ho Tolatoj vůbec zbavit celého lidského pokolení.
Trochu radikální to kůra. asi jako vtětí hlavy proti
bolení zubů. Nevím, jeet-li naši mládenci Tolstuje po
slechnou a enad spíše uposlechnou jiného moderního
filosofa, který káže, že maš má toužiti po manželství.
Největším sociálním bříchem prý jest, že se uzavírání
manželství stěžuje. Odtad pochodí prý krádež, loupež,
prodejnost, nepřirozenost. — Tak, teď vědí mládenci
i panny, odkod všecko slo pochází. Já jsem s tobo
důvodu rozhodně prote, aby se ženční uenadnilo. Na
výstavišti ať to tedy zkusí napřed s těmi housery a
do slate opečenými busičkami, pak ať to zkusí u těmi
tisícovými pronšky, » mlédence, kteří zůstanou ještě
pak nerozhodnotými, ať strčí a zavášou do pytlů a
na to mohou nastati na hříšti mezi českoskalickou a
úpickou pivnicí všeobecné prostecviky a bopkání mlá
denců při sokolské hudbě. Pak na daný povel, af se
všecka vdavek chtivá děvčata rozprehnou a košdá ať
se zmocní kurášně některého pytle i sobsakem Zajíc
6e sice nemá v pytli kupovat, ale zdarma si od
tamtud vyrábnout mládence a muže, to přece bude
dovoleno; všdyť to nic nestojí. Dle programu má býti
nejeteršímu mládenci s jednot oderádána kytice.
Proti tomu jsem rozhodně. Mohl-li pan Náhlík cykli
stu i s velocipedem dáti do výhry, pročby nemohl

bis dán do výhry nejstaršímládenec? Proto radím,ač se udělá věcná výstavní loterie, desítihaléřové losy
půjdon na dročku a nejstarší a zajisté nejsasloušilejší
mládenec ať se ačiní v neděli šťastným. Takmládenci,
teď máte své štěstí v rokou. Že jate k manželskému po
volání způsobilými, to můžete ukázat bned při sluv
nostním průvodu. Nebyl by to originální průvod,
kdyby jste si vzal katdý po exempláři čcrvenokoste
leckého nejml. dorostu do náruče a ukázal tak světu,
co umíte co chcete? Rumunská královna a básnýřka
Carmen Sylva povídá trochu štíplavě o nás mláden
cích, že manželství jest uměním a že se ma mnozí
nenaučí nikdy. Dokažte tedy rázným činem této ro
tené němkyni, že jako Čechové dovedete všecko, jen
když chcete| Tím by také odpadlo veškeré debato
vání o strastech mládenců. Při rokování o otázce:
„Proč sřisujeme mládenecké apolky“ bych navrhl
stračnou, ale říznou resoloci s dodatkem: „Abychom
se oženilil“

Sjezd katolické Mederny konalse ne
Veleliradé. Zprávy o jezdu nedostali jeme žádné a
správy v růsných 1stech ureřejnéné se až příliš
různí, Připouštíme, še méně zkušené, + praktických
sápasech nevavědčené mládí rádo přestřeluje, če Jeti
rádo letem sokolím, neridonc a nechtíc viděti překů
žek, zepočítajíc s danými poměry a silami. Nový či
tot neb jiný časopise přinese možná pronesená řeči na
Velebradé doslovné a ta bode každému lze posouditi,
poked se posavední správy na pravdě sakládejí.

Čeští studemti podniklivýletdo Celi vji
žním Štyroku do Lablaně, Celjští Němci pozvali ai
burláky a policajty s Mariboru, Hra“cu a z jiných
měst dtyrakých a koratánských, kteří Čechy tapili,
napadali holemi i kamením. Někteří Češi a Slovinci
sreněni, slovanský prapor 6 Národního domu stržen.
Vojsko masilo Čechy chránit. Tak to dopadá dnes
v rozeštvaném Rakonska, *

„Uhrohu srciblskupa Schěnborna,
vupomínky a úvaby Vácelava Vička“,
nvořejněné původně v srpnovém vešitu Osvěty, vyšly
jako spisek o sobě nyní už v třetím vydání. Spisek
Ise dostati v administraci Osvěty ve Vinohradech ja
koš i v každém knihkupectví, výtisk po 18 kr., poštou
po 30 kr.

Klub českých velocipodistů pre
Hrodec Králové a okolí pořádalv nedělizá
vody. Při první dletanční jízdě (vzdálenost 25 kilo
me rů) byl první bravě ns místě p. Jindřich Beneš
£ Hradce Králové a drabý p. Tiutěrua z Pražského
Předměstí. Při jízdě janiorů (vzdálenost 3 kilometry)
obdrželp. Tintěra I ceuu, p Zákravský ml,
drobou, p. Čupr třetí. Pan Beneš nebyl k závodění
připoštěn. Při jízdě starších obdrlel I. cena Prokop,
JL p. stárek z Kydlinov-kébo mlýaa, III. p. Němec
s Kuklen. Při závodění o přeborulctví kloba (vadá
lenost B000 metrů) obdráel I. renu p. Beneš, II.
p. Tintěra, IIL p.Zákravaký.

Brigáda královéhradecké vrátilasevo
středu z mepevů v okolí Vápenéno Podola. V městě
od studentů opuštěném zavládl ve středu a ve čtvr
tek čilý život. Dnes udtáblo vojsko k cvičením dal
ším a větším a účastní se pak císařských manovrů v
okolí Liberce a České Lípy, kdož cbystají císaři vol
kolepé uritání.

fWvermest, lidunsilný a zábarný náš spolek,
který již nesčetnédobrou potřebofesprokázal, po
slal opětně 10 sl. dp. faráři vo Sllada Andreji Hlin
kovi ve prospěch tamních ubohých pobofelých Slo
váků. Psn farář děkuje slovy: „Podubnýma skutkami
křesťanskej lásky ta utušnje vzájemná úcta, ktorá
nám Slavisnom ne tol'ko schadsa. Na zdar bratom,
Čechom s bratrským pozdravem. A. H.

Deo seznamu obbajců ve věcech
trestaích zanesenbyl psn dr. Josef Hodoval,
koncipient u pena dra. Hellera.

Přejet vlakem. Známýkondakter a fran
cvuzofil na lokální dráze Králové Hradec-Sadová
Hořice smekl se včera podvečer v Plouditích a vlak
mu přejel a odňal obě noby. Nešťastník otrpěl velké
ztráty krve.

Místo professora věd národohospo
dářských a práva směnočného a obch.
pro které byl požadován doktorát práv, obdržel pan
JUC. Zacbystal, obocní starosta v Libni, Ostatní uchá
zeči byli pp.: dr. Brodský se sedmileton advokátní a
magistrátní praxi, p. dr. Hrouzek, okros. tejemník p.
dr. Preis a jiní, kterým byly již žádosti vráceny.

Co může vymésti ovecmietví. Solno
bradský jeden rolník má při avém statku sabradn,
měřící asi pů] hektaru (půl třetí míry), orázenou nej
lepšími drahy ovocných stromů, zejména jabloní,
Bolafk racionelně sad ošetřoje, a dodělévá +e skrě
lých výsledků. Stromy jsou právě v nejkrásnějším
věku a nejlepší plodnosti. „Od novera, západa a vý
chodu j+ou dobře chráněny Roku 18vu vytěžil « této
svó zahrady 1080 sl. — Takový výnos s plochy tek
nepatrné jest zajisté překvapající.

Zvěsti z východních Óech

V Hormím Jelemí avítěsili socialistépři
doplňovacích volbách do obecního zastapitelstva v IMT.
sboru. Strana mladočeské sůstela v menšině.

Z Třebechoevle. Stávka v továrněAbele
sově nkončena. Abeles přidal 4—20*/,. Stávka pomohla
ma, minví a sachézí docela jinak s dělniotvem neš
před stávkou.

Z Proseče. (Primice. — Divadlo). V neděli
dne ©. srpna t. r. měl v Proseči, ve chrámu Páně sv
Mikoláše svoji první mši svaton zdejší novosvěceneo
velebný pán Antonín Vobejda. Celé osada i lid z da
lekého okolí brali podíl na této vzácné a veliké slev
nosti; vždyť zavítal k nám za tou příčinoutaké náš
nejdůstojnější pan biskap Edvard Jan Nep Brynych
a měl zároveň slavnostní kásaní, ve kterém slovy
upřímnými a nadšenými ukésal k důstojnosti a moci
kněšského úřadu v církvi. Tolik aloší řící o celém
kásaní, které bylo pod širým nebem, že pod dojmem
nrdečných slov vznešeného kazatele slzeli mladí, staří
— a jen málokteré oko snad mohlo sůstati saché,
aby se nezelóvalo slsami. Súčastnili ae téd všecky
spolky zdejší se svláštní lásky a úcty k Jeho Biskap

ské Milosti; ba i z přifařenéZderaza přivhvátal sbor
hasičů, avítati svého vrchního pastýře a viděti radost
slejšího rodáka, velebného pána novosvěcence. — Večer
pok dávali členové oratojoselské jednoty divadelní

stavení: „Krákonoi" a „Osudný den fidlovašky“
se stkvělým úspěchem a výsledkem.



E uteé Hory. Cyriliské uxzarciciepořá
dané oů $.—1r. t. m. v Kutné Hoře adařily 00 sna
menítě. Pokod nás docbásí kusé správa, účastníků
eyrillských přednášek účastnilo ae na 00; při sá
bavních večerech bvl sál u „Slovanské lípy“ přeplněn.
O přivítací řeči vys. dp. Vorlička, aroiděkena
Kutnohorského a o ostatních přednáškách přineseme
obšírný referát, Večerní spívané litanie v nově Gpra
veném kostele ov. Jana těšily se | zájmu Jiroké vo
fojnosti. Kutná Hora i svými památkami dovedla při
vábiti mnoho kněšstva s očiteletva se sesterské Alo
ravy. Zajisté nemohlo býti voleno pro cyrillské exor
cicie lep: n.ísto, neš jest Kutná Hora,poněvadž kro
mě památek stavitelských a slavné historie literátů
kutnohorských vyniké Kutná Hora sespívaným ubo:
rem, jež řídí p.ředitel Strebl. Přípravné práce ko
ajesdu obstaral ochotně pan Bartoš, L kaplan zdejší

Ze Slezského Předměstí. Svato-Josef
jednota kat. jinochů a mušů ne Slezském Předměstí

řádá za spolnpůsobeníJP členů obhbotníkůjednotyEktolických tovaryšů v HradciKrálové v neděli dne
13. srpoa 189 velkou zahradní slavnost v sabradě
p Jos. Špryňare na Slezském Předměstí a bohatým
a vybraným programem a novinkami Při slavnosti
koncertnje kapela Černilovskása osobního řízení p.
kapelníka Vanického. Večer věneček. Vstupné: do zn
hrady 10 kr., odpoledne do sála 20 kr., večer 30 kr.

Z Litomyšle. P. T. Velebnédachovenutvo,
vlet. pp. učitelé. pp. ředitele kůru a veškeří přátelé

spěvo církevního zvou ee tímto ku vikariátnímu ujeu cyrillekómu, jejš diece«ní jednota sa epolopůso
bení Itomyšlského kostelního sbora pořádati bude v
Litomyšli doe 17. arpna 1890. Program: V 9 hodin
dopoledne © děkanském chrámu Páně olavná zpívoná
měs av.. pli níš řízením místního ředitele kůru pana
Frant. Zórmigs, učitele pří měšť. dív. škole, zapěje
ditomyšl=ký sbor chrámový: Missa „Salve Regina“ od
Dr. Fr. Witta a „Penge lingua" od Foerstera. V 10
hodin dop shromáždění účastníků sjezdu v „pracov
ně“ měšťanské dívčí školy (budova býv. škol real.) a
zahájení sjezdu vldp. V. Bierem, bisk. vikářem a dě
skenem v Litomyšli. Přednáška dp. Dobr. Orla docenta
«cirk. zpěvu z Král. Hradce: „o chorala“; bude trvati
do 12 Lodin, Odpoledne. Od 3—'/4. bod. pokračování
v přednášce: „o chorála“. O 1—'/,6. hod. bude před
nášeti týž dp: „o polyphonii“. O '/,6. hodiná badon

v děk. chrámu ťáně litanie k njn Srdci Pánů. Sjezdkoná se bezplatně. P. T. páni účastníci sjezdu nechť
se přihlásí v čas, nejdéle do 15. erpna t. r. boď u
p. Frant Zórniga, učitela na měšť dísčí kole v Li
tomyšli, nebo na děkanském úřadu. Oběd se ochotně
obstará dle přání pp. účastníků. Ka cvičení chorála
tře a jest: „theor prakt. rakověť chorálu řím“ od
Dobr. Orle. Cena nevéz. výtisku 160 sl., vás. 1-80zl.
„Epitome“ e „Gradneli“, cene neváz. výt. 1-08 zl.,
váz. 1:64 zl. „Nápěv k litanii Nejev. Srdce Páně“ 1
ke. Tyto badebniny po dobu sjezdu bnde míti na
akladě p. Veselík, koibkapectvf v Litomyšli. Dr. Jou.
Mrštík, předseda diev. cyril. jednoty. VáclavBier,
-bisk. vikář a děkan. Frt. Zornig, učitel měšťanské
„dívěí školy a ředitel kůra. Jul. Váňa, kaplan v Hoř
menicích a vikar. jednatel cyril. jednoty.

Z Bostviny. Dne 6. srpna konal se tu kon
-cert proslovenéhomistra J. Kabelíka asdejšíhoro
dáka. Veliký tento umělec uvázal se ochotně ku vy

p ve prospěchchrámovévýsdeby a chodých.Bědiá mu za to vřelý dík. Podotýkati něčeho k jeho
kencerta bylo by abytečno. Ocenili Lo mužové daleko

povolení. Ubecenstvasešlo se zdaleka množstvívecké, takže prostorný sál ani nestač.l. Doprovod kla
vírmí obstaral zračným « procítěným přednesem p 3.
ne pianě propůjčeným ze vzácné ochoty firmou Petrov
z Králové Hradce. Čistý výtědek jest značný.

Z Rušinova u Chotěboře. Dne5. srp
ne oběsil se tu jinak řádný hospodář J. Pešek. o
mácí neshode, která povetela z jakési jej potkavší
pehody zavinila, de vi sáhl na žicot.

Z Nasavrk. Dne 5. t. m. snesla se nad kra
Jinou naší pradkábouře, provázené bromobitím. Blesk
udeřil do hájovny pod Libáni svané „na Lošt'ně“ «
sapálil ji. Díky pomoci ze sousedstva podařilo se za
-chrániti majetek obyvatelů, jen co měli na půdě sho
želo. Také v Lokarici měl udeřiti blesk a zspáliti.
Vyhoťely tři statky. Škoda je snačná a pobořelí jen
něco málo jsou pojištěni,

Od řeky Doubravky. Také na náš za
„padlý kont vspozenato bylo v poslední době a to ze
samé Prahy. Vypravilse k nám totiž „pambiček li
berálních učitelů“, redakt: r známého Posla z Budče,
aby naši „sbankrotělou veřejnost“ reformoval a vzdě
lal. Už dávno napřed ohlašována byla jeho přednáška

jená u „rolnou zábavon“ a také pro ní se etrany
učitelstva bylo horlivě agitováno. Agitace ta dla tak
daleko, že jistý pán,o němž jde jeden hlas, že jest
„dupisovatelem„ŠkolskéhoObzoru“ ee značkouJ....ch
„„došlápi“ uj na Hofmanského p faráře, protože osad
níky své před rozamy prašekého redaktora varoval.
„Némsha jeho sle pry byla marne. Náš lid dubře chá

p še všecky ty pořádané myní přednášky jsou jenepání hejlů, svláště kdyš přicházejí přednášeti lidé
-4 la Stahl. Obecenstva bylo pramálo 8 muvili dělati
stafáš a posluchačstvo jen samí „páni kollegové“,
Patrno, že tímble způsobem se úroveň vzdělání nepo
vsnese. AČ páni místo pletení se do záležitosti je ne
„pálících více všímejí wi mládeže a jejího chování vo
škole a mimo skolu. Ať dávají jí dobrý přiklad zvlá
„ště v chrámu Páně, neboť s úctou k Bohu mizí i úcta
ku všemu pořádko. Když všsk duchovní mnsí stálým
otěžováním si a dovolaváním sa zákonů těchto před=
ních sákladních požadavků výchovy se domáhati, tu
žečí sebe študovanějších redaktorů nic neprospějí. Sly
eli jeme účasiníky schůze z lidu mlnviri ve stejném
omyslu a podotýkati k tomu, že dříve aa daleko mé
ně peněz byla mládež apořádanější a hodnější. A uyní
při nesmírném placení všemožných daní a přirážek
„místních, okresních, zemských jde to valem s kopce.
Ku konci ještě slovíčko Při rchůzích těchto stěžová

-no bývá na hmotné poměry učitelstva. Nepopfráme
toho, podotýkáme však k tomu, če „volné «

po přednáškách tich pořádané míjak nepřesvěnčí
„obecens'voo bídě učikletoa. Ty učí právě naopak.

Zpěe, smích, veselíi loobdes lancem a stém prásd
nými sudy jsou prašpalným argumenjem/

Z Bycbmova. Schůze kolegů) Dvacet let —
třetina lidského divota! — Po 20ti letechod maturity
sejdeme se + Rychnově n. Kn. To slovo dáno, speče
těno českým slorem. Dne 7. srpna1890. sešli so v
Rychnově matnranti s r. 1879. Nanádraší Rychnov
ském odpoledno očekávali svolatejé kollegy drahy mládí
a vlast. druhdy zápalu. Vítání nebylo konce a mnohému
příchrsímu s svědkaseloskla se slza v oku. Ta a tam jiš
na nádraší projovenypp.jabilantůmvřelé sympatie. Od
tud odebrali se tito pánové k vid. děkanu a bisk. vikáři
Vinceuci Kleprlíkoví s poklonon. Předvečer v hotelu
Procháskově obtoven program achůse, — který měl
se přesně vyčerpati. Mimojiné ráno dne 8. srpna

navětíveny hroby kollegů zemřelých — oslavencipojeli v krah brob veled. p. řiditele Dominika Půlkrábke,
ostatních soámých gympasistů, hrob pánéJakobcův,
bývalého učitele matičného a hroby čelnějších rodáků
Rychnovských o vlasť a národ zasloušilých. I hroby
duchovních děkanství rychnovského navětíveny. Né
větěva hřbitova trvala plnou hodinu. Tuť byl prů
vodcem horlivým a obětavým vysvětlovatelem p. Jos.
Tomyška. kollega rodák rychnovský « c. k. komisař
ve Vídní a národovec velenadaný — bývalý malíř v

kraba„prmnenistů. Po té prattdhjárě arar chránuPáně Nejsv. Trojice a oznámení zádušníměle sv. p. t.
„ profesu-rům sde dosud s těch dob šijícím p.t. p.

Dra. fil. Tomáši Koařilovi e J. Vrtalovi seniorům pro
fesrorům sboru. Zádašní slažby Boží konal kollegu
veled. p. Hlavsa Josef, benefici t Nechanický za pří
tomnosti jobslentůsa spolažáky a učitele J. Jedlička,
Frant. Minaříka, Ferd. Frydrycha, J. Čermáka a Joa.
Mů!lera. Sisa v oku se zaleskls, že Morana ve hrob
chladný sklátilu síly nadějné. Po té návštěva čelných
osobností ve městě, odpoledne výlet do Studénky,
v-čer přátelský večer v hotelu Procháskově, kde při
povýšené náladě přítomní pp. měšťané a pamětníci s
ochotou Rychnoranům zvláštní = paměti své vynášeli
staré udalosti města Rychnova | Budiž s toho vřelý
dík p.t. pana Frant. Bekovi, tajemníku a měšťanup.
Říbovi a j. Mimo jiné body programu zdravíce před
nesena důst. p. Aloisem Drořákem, katecheton v Ko
stelci n. Orl. p. třídnímu prof. J. Vrtalovi, k níš on
krátce a případně odpověděl. Zelaštními pak repro
dukcemi a let stadentekých animovali elitní společ
nost důst. p farář Hlavsa Josef s Chomatic a Frant
Vstek ze sesterské Moravy. Třetí den návštěva Pot

ptýna a Litic a roachod s přáním na sledanou za bet! —

Odpověď ma „zaslémo“ p.F. Dostála
= Hyšperka uveřejněné v Poslu= Pod
heří ročm. XEV. č. 30. Vážený pane, bratře
Sokole a činný úde 3 jiných ještě místních apolkůl
Na Vaše „sasláno“ není potřebí odpovídatí, aleod

vědí ne vysvětlenou je třeba podeti čtenářům „Posla“,
teří si této naší potyčky všímnou třebas i v Obnově,

nemusí to býti myslím zrovna v Poslu, abychom Vám
a pana inep. neuškodili — Obnova on třebas ani
nečte! Redakce „Posla z Podh.“ tvrdí, že na dopise
« Kyšperka není podepeán p. Frt. Dostál — to Ob
nova netvrdila a kašdý i slepý pozorovatel kyšpo
reckých poměrů rád uvěří, že nebylo potřebí, aby
dopis ten nesl Vaše ctěné jméno. Na tom taky nic
nezáleží— otáska je: kdo byl pisatelem toho
perfidního článku? V Obnověstojí a na tom
dosud trváme, še pisatelem toho článku z doby kyšp.
voleb byl člověk, který se pana inep. bojí Proč pak
se toho »lova chápe zrorna p. Fr. Dostál? Všdyť v 30.
čísle P. z Podh světa přece tvrdí, že on pracuje „dlo
skrovných (vímal) uři uvých ve škole k úplné spoko
jenosti pana inspektora a při zemské inepekci se mu

tedy! Radikální červený demokrat je tomu uznání
přece jednou rád! Proč pak tedy se p. Dostále pálíte
za jiného, kdyš Vy we nemusíte pranic báti? (Vás
nikdo nejmenoval, zdali Váe čtenáři za pisatele vše
obecně považnjí a to i Vaši přivrženci, to si s ními
upravte! Jenže je ta něčo jiného: svědomí Vás nenavěd
čuj:? Budete Ji si p. Frt. Dostále přáti, a to si přáti
musfte, chcete-li se očistit, pak Vám z důkaců ařej
mých ukážeme, koho my i Vy za pisatele míti masfme!

Z Červeného Kestelce. Dne18. srpna
v noděli koná se manifestační schůze spolků vojen=
ských vyslonžilců severovýchodních Čech. [áno vítání
hostí, po 10. bodiné jsou schůze, porady n salná
bromada. Dále se koná o 10. bud. dop. sje«d odborů
edraževých a ústředním spolkem atrojmistrů a aří
senců průmysla textilního v NácLodě. Mimo to je
sjezd mládenců. Dne 14. a 15. srpna je manilestační
schůze jednot učitelských a dne 10. schůze lékařů
severovýchodních Čech, Dne 17. srpna sjesd hostin
ských zakládející župu v nastávajícím hejtmanství ná
cbodském.

O zvelebení chovu dobytka.
V posledních letech konají se téměř v kaž

dém okresu menší neb větší výstavkydobytka,
aby 8e roloíci pochlubiti mohli úspěchy a pokro
ky, jakých v tomto odvětví hospodářském docilili.
Chov dobytka v Čechách jest velice důležitý, ne
boť představuje značnou část národního jmění —
ne 250 milionů zlatých — a mléčné výrobky, jak
jsme v minulých číslech dokázaly, mají ročně 06
nu na 60 mil. zlatých, kdybychom každý nadojený
litr mléka počítalí pouze po 5 kr. Za mléko utr
šíme v Čechách téměř dvakrát tolik, co sa pše
nici! A jakou cenu má dobytčí And; pro naše pole,
nedá se ani přiblížně ustanoviti. Cblévský hnůj
vybřívá půdu, oa nejpřiměřeněji hnojí a nedá Be
na dlouho žádným umělým hnojivem nabradití.
Za telata, krávy, býky a voly ntrží zemědělcinají
ročně okolo 60 milionů zlatých. Již s těchto cifer

poznat, Jakov důležitost má chov hovězího doytka pro našeho malorolníka. Čím lépe zušlechtí

o

a čím více rosmnoší tento počet svého dobytka
tim více rozmnoší své příjmy a naše márodní bo
hatetví.

Na počátku tohoto století vášila suchá, bla
dová česká kravička sotva 2 metrické centy, dnes
váší 4, B'i více metráků, jalovice a krávy bernaké,
kravařské a simonské váší 6, 7, ba i více metrá
ků. Na jubilejní zemské výstavě vystavil malehov.
ský velkostatek obrovskou beroskou krávu, která
vážila dokonce 9 metráků. Za 109 let se v Če
bách počet dobytka zdvojnásobil a cena jeho se
zitvernásobila. A při tomto značném pokroku,
který jeme na mnoha velkostatcích, v mnohých
okresech a v přečetných obcích docilili, zůstává

me tměrně daleko za Německem, Dánskem,
Anglii, Hollandskem a Švycarskem, pokud se týče
chova dobytka.

Dle všeobecného sčítání připadá na 100 oby
vatelů v Rakousku 88-17 kusů dobytka. Nejvíce
dobytka v poměru ku své lidnatosti má Solno

sko (82-69 knsů), psk Horní Rakousy (7038
kusů), Korutany (6157 kos), Štýreko (54 57 ku
ed), Tyrolsko (49-44 kusů) a Krajina (45'61 ku
s8). V alpských zemích připadá težy na 100 lidí
průměrně skoro 60 kusů dobytka, který jeat prů
něrně větší a tězší než-li dobytek v Čechách.
Řídice ae příslovím: „Pravdu sobě mluvme, přá
telé si buďme!“ — masíme doznati, že v něme
ckých krajinách Čech jsou v chovu dobytka po
měrně pokročilejší než-li v českých okresích, ač
koli i v těchto lze napočítati čestué výjimky. V
německých krajinách, svláště v Pošumaví starají
te úsilovně o zlepšení chovu dobytka jit po mno
ho let a zde pořádají také kursy pro zvelebení
chovu dobytka jak kočující učitelé německého od
dělení zemědělské rady v Praze, tak zvláště po
volaní odborníci z Bavorska a Badenska.

Průměrně vzato, dobytkářetví v Čechách není
dosud na tom stupni, na jakém by mělo býti.
V Čechách cbováme dosud málo dobytka a poměr
ně málo jest ho uašlechtěného. M3 nedovedeme
nhraditi aci celou potřebu trhn pražského, neboť
dobrá '/, dobytka dováží se do Prahy z Haličea Uber.
Na vídeňský trb vyvážejí země uherské přes 60
procent, Halič přes 20 procent, Čechy sotva půl
proc. dobytka a do Slezska, Berlina a Drážďan
není náš vývoz rovněž valný.

Zlevněním dopravy dobytka na dráhách dal
by se vývoz dobytka našeho usvadniti a docílení
možných výhod musí se atarati jak hospodářské
besídky, spolky, obeoní a okresní zastopitelstva,
tak zemědělská rada, český sněm i řlšská rada.
Především mosíme se ovšem starati o rozmnožení
počtu našeho dobytka a pak o jeho ušlechtění.

Rozmnožení počtu dobytka se usnadní lepší
úpravou našich lok, polí,potoků a řek, a zejmé
pa zlepšením jakosti i množství krmiva. Má-li
býti zdar vyšlechtěných plemen zaručen, mnaí
býti zvířata krmena již z mládí hojně a dobře.

mění plemenářské, které by nebylo podporováno
dostatečnou výživou zvýřat, pozbyloby brzo své
bodnoty a bez dostatečné výživy pozbyla by vy
šlechténá plemena brzo svých výtečných vlastností.

Dobytek se může eušlechtiti buď vybíráním
nejkrásnějších kusů s nejlepšími vlastnostmi cho
vu domácího se sušlechtěným dobytkem, pocháze
jícím z cizozemska. K šlechtění domácího dobyt
ka není ovšem nezbytně potřeba, aby cizí rody
křížily se s ním. Neniťt nezbytně potřeba cizí do
bytek si opatřovati, neboť i domácí dobytek může
se křížením šlecbtiti, když totiž dobytek s tako
vými vlastnostmi, jaké na všech ostatních druzích
míti chceme, dáme se spolukřížiti e pak jej peč
livě krmíme a hlídáme.

Česká zemědělská rada se před dvěma roky
poněkud ukvapila svým rozhodnutím, že ve má
dobytek v Čechách sušlechťovati téměř výhradně
dobytkem simmeoským a jen výminočnědobytkem
kravařským v některých okresích v severovýchod
ních a východních Čechách. Následkem tohoto roz
bodnutí je veliký shon po simmenských býcích, které
musí hospodářské spolky, okresy, obce a jedno
tlivci kupovati velice draho; takto se vyváží zby
tečně muoho peněz do jižního Německé a Švýcar.
Protože dobrých a silných simmeoských býčků
bývá veliký nedostatek, kapuje a licentuje se vóe
liký slabý a nedostatečný neřád a takto brzy mí
8to zvelebení — nastane sešpatnční chova dobyt
ka. Nesmí se dále zapomínati, že simmenský do
bytek byl zvyklý na horskou pastvu a že U nás
v chlóvich snadno se degeneruje a podléhá více
než li kterýkoliv jiný druh hovězího dobytka —
tuberkuloge čili sonchotinám.

Zkušení bospodáři a vynikající řiditelové
panství, kteří se mohoa pochlubiti vzorným cho
vem dobytka, vystřízlivěli již dávno ze svého ho
rování p) čistokrevném simmenském dobytku, kte
rý dnes střízlivě jmenují pouze dobytkem modním,
moderním, proměnlivé oblibě se těšícím. Bernětí a
kravařští býci — poměrně laciní konají v čet
ných krajích a obcích lepší služby než-li býci
simmenští, a není také příčin, zavrhovati dobytek

nvrcký, oldeuburský, hoštýnský a friosský,kde jest tento zaveden. Členové hospodářského
spolku královéhradeckého měli příležitost přesvěd
čiti se o pravdě těchto slov na předlonském svém
výletě po dvorech knížecích Lichtenstejnských na
panství Úřinovesském. (Pokračování.)



Tržní zprávy.
V AradoiKrálově, dne 5. orga 1890. 1 hl.

pšenice sl. 7-16—770, žito ul. 510—5-56, ječmeva
sl. 400—4:60. ovsa dl. 2-70—8-00. proso £). D——U—,
vikve <l. 4-50—500, brachu zl. 700—800, jáhly ul.
900—9 00, brup 8 00—21-00, brarhorů sl. 1:80—170,
jetelového semínka červeného sl. 36-60—40'00, jetelo
vého semínka inkarnát) sl. 1860—23-00, máku sl. —00,
olejky zl. 760 —8-00, Iněného semene sl. 7-28—8:00,
(00 bg. žitných otrap al. 5-50, pšenič. otrub zl. 6:85,
1 kg. násla sl. 100—125, 1 kg. sádis vepřového al.
0:90—108, tvarohu zl. 0:14—0-18, 1 vejce 3!/, kr.,
1 kopa zelí si. 2:00—5 30, okurek zl. 1:00—1:40, ka
půsty sl. 040—1 50, cibule sl. 0:80, 1 pytel n.rkve sl.
0-60—0'80, 1 bečka třešní zl. 0:00 0:-, 1 bečka
hrušek zl. 450.

(Zasláno.)

Josefa Aoodókoví,
svolavateli semského sjezdukřesťanskosocialní

strany v Prase.
Neusnáváme za sjesd celé strany křesťansko

socialní Vámi svolávaný sjezd na dem 13. a 14.
srpna b. r., ješto není sjesd tento svoláván s do
rosuměním a souhlasem celého výkonného výboru,
nýbrá pouse jeho polovinou Žádáme proto, aby
bylo upuštěno od tohoto strannického sjesdu a aby
byl vypsán jiný sjesd celým výkonným výborem.
Nebudeli šádosti naší vyhověno, obešleme
sjesd, jejš obmýšlí svolati sa dohodnutí celého vý
konného výboru ve dnech Svatová lavských zaslow
šilý vůdce naší strany, vdp. Dr. Rudolf Horský.

Vy:ýváme všecky stejně smýšlející jednoty,
aby se ku prohlášení našemu přidaly a meopráv
měně svolaného sjesdu ve dnech 19: a 14. srpna
b. r. neobeslaly.

V Kostelci n. Orl., dme 3. srpna 1899.
Záatupcové křesťansko-socialních organ lsaci
v Častolovicích, Ouslavi, Dohaličkách, Č erni
levě, Chlenech, Hradci Králové, Kostelci n.
Ori., Ličně, Potštýně, Slezské Předměstí, So

potnici a Vamberku.

(Zasláno.)
Podepsané katolické jednoty súčastněné na

krajinském sjezdu křest. sociáloím v Červ. Ko
stelci u příležitostí tanní krajinské výstavy pro
blašují jednohlasně, že atojí pevně při dosavád
ním zákonitě a svorně zvoleném výkonném sboru
ktesť.-sociálním, že uznávají jej za úplně kom
petentní v záležitostech řízení strany, že nadšeně
vítají svolání zemského sjezdu do Prahy ve dnech
13 a 14. srpna, jejž se celou láskou a důvěrou
súčastní a vyzývají všechny upřímné stoupence
strany křest -sociálol, by obeslali tento po našem
nábledu zákonitě svolaný sjezd, na němž rozho
dovati se bude poctivě ne o vlivu osob, ale o
ideálech naši křest. sociální organisace, jiš jeme
budovali svým potem, svou praci a svým sebe
zapřením.

V Červ. Kostelci dne 6. srpna 1899. Katol.
jednota Červ. Kostelec. Sv. Janská Jednota Ro
kythík. Sv. Josefská Jednota Hronov. „Svornost“
v Náchodě. Katol. Jednota Upice.Křesť. soc.
spolek žen a dívek Červ, Kostelec. Křesť. soc.
spolek žen a dívek Hronov. Katol. beseda Vel.
Poříčí. Katol. jednota Zbečník. Katol. jednota
Zďarky. Katol jednota Říkov. Katol. jednota
Dobruška. Katol. jednota Vel. Dřevíčí. Katol, po
lit. jednota Hronov. :

Sřáš literární týden.
p

Z českých mlýnů, deš. 21., . . . .... . . « sl. —16
Po stopě zlého činu, seš. 40.. . “ . . . . sl —18
Letem čes.světem,kolor. vyd., V. serie, „A =
Libuše1899č.4, v předpl,< . <... « „=
Ottovalacináknihovna,seš. 82,. ..... ... z
Kosina,Životstaréhokantora,I, ......

Mimo to vyšel právě:
Ba'oocův příručí místopis semí koruny české „ xl. 3—

Tyto sde uvedené, jakož 1 kdekoliv jinde ohlášené
spisy má stále na skladě a na okésku na požádání zasílá

36 let stávající knihkupectví

B. E. Tolmana,
Hradei Králové, Vol. nám. č. 26, blíže lokárny.

Jan Maštalíř
dlaždič v Kolíně

jenž si v dlaždění, cimentování, provádění
kanalisací a všech prací obora dlaždič
ského zjednal velikou praxi v Praze, Dráž
danech, Hamburku, Kolíně, Kutné Hoře
a v celé řadě měst na českém serverový
chodu,nabízí se k provedení
všech prací dlaždičských slav
ným správám měst, ústavů a P. T. pánům
soukromníkům. Materiál dodá dle dohod
nat sám anebo provede ponze veškeré práce,

1950. Starý záved. 1509

Pneumatické varhany
Blaha "at man |

ČESKÉ Goateté raskary
sry | AntonínaMělzravedením Synů

zákusk Čajovézákusky v Hoře IKutné.
y t kg 180 al., 1:80 sl., 210 sl. Dlouholetá skušenost nabytá v zahraničních zá

vodech umožňuje nám atavěti stroje nejdokonalejší.
Osev tonů jest precizní, žádné "8 okan té.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka! předeněnía okam, vření. Nejrychlejšíhra a trilkování i u těšk 
1 kg 150 al. vajících we rejstříků, jakou pi i nach“ lick .

Velký výběr eukrovimek krabice 1— zl až nikon. Hmat pražný alehký, stejný ©1 oman 8.450 zl. a výše.
Velkývýběrdortů, cakrovimek ku bostiném

a pod.
Poštovnísásilky Abrátdenněod 5sl. počínaje

franko stanice. Zasílá

Karel Dlabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).

Josef Krejčík wPraze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, 0. 612-VII.
Sklad Eliščina třída č. 24.

man. stroje. Poslední stavba pneumatických var
han Domažlice,Staňkovv nách.Potok
kost kostela bez vlivu na stroj. Nejnovější intonace.

Opravy a stavby všech soustav se přijímají.

O přízeň prosí

Ant Mělzra synové.———
000000000 00000000000

FRANTISEK JIROUŠ,

+

doporučuje uohoč

pk ohealnésnámé:Sochy. ohtáře, Křižové , závod řezbářský a umělé truhlářstvíBoží hroby, e, kazatelny, z . .

Ee křiňelny,Koneoty,sviony,jestry,put v Slatiňanech„ dle slohu koste! ——

Renovace starých oltářů a kostelních doporučujePo oatelaíjako snáméprácezařízení.
oháře, sechy, kazat „zpověd ,

lavice,prý ky d. pie
0 slohu čistěgotickém a renaimančním.

Velké množství podobných prací ahotovoných v mém závodu dotvrsuje nálešitou
znalost v obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důet. ducho
venstva a sl. úřadům proti Gdennímuvrácení.

Plány a rospočly shotovují zdarma.
wm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

900000000000000000

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně
franko.

Krásné a cenné dárky

©00202020000000000000000000

Do000000000900000000000000

(drmní mésla: Kotva.

| LINIMENT, CAPSICI CONP.
- sRichtrovylékárny vPraze

výborné,Dolo utílají mráni;naskladěve m he,20lnolal
Včeskosněoblíbenýtesto |

sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravýc
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů se zárokou 1—3 roků sa ceny

levnější než všade jinde.

Veškeré sboží jest úředně ztoujeno « zmačeno,

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřisují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kopojí = vyměnňují.

Umělecký ústav
pro soohařství, řezbářství a vnitřní zařízení chrámové

Antonína Kindermann-Amlera
Praha-Smíchov, Karlova ulice číslo (G2

doporučuje P. T. veledustoj. duchovenstva

Oltáře, kazatelny, Boží hroby, ,křtitelny,
stolnílavice,klekátka,Košedata balda U,

, kanon. tabulky, svleny, „—Sechyovéost jeste zkvy pinye se Spasitelem ze
dřeva I kam. masy.

Sozha P. Maris Lourdské dle franc. modellu 125 cm . jemné po
lychromovaná a slacená 40 z]., ve zvláště jemném bo slaceném

brokátovém provedení 80 al.
Bestaaroraní, předělání, nová polychromle azlacení starých oltářů
a kasatolen přesně T původním slohu. — Rozpočty, barevné má
kresy, skizzy, fotografie a vzorky zašlou se k mahlédnatí. -

k bliššímu dohodnutí, a oblédauti místa konají se bez
náhrady.

Ukásky = četných poděkovacích přípisk:
Vysvědčení.

Velectěný pane!

Boží brob, který jste nám k letošním avátkům Velikonočním ze svého uměleckého ústava snalal,
došel na místo v čas, v úplném pořádku a nepoškozen. Hned, jakmile byl vybedněn a slošea, učinil na ko
šdého s osadníků úchvatný dojem a každý obdivoval uměleck provedení soch, zvláště Božího Těla, jakož ijemnou polycbromii všech součástí.

, Když pak v kostele posteven byl, osvětlen a květinami hojně ozdoben, tu učinil na každého dojem
neobyčejný, če všichni osadní0 ci krásou jeho k slsám pohnuti byli a všeobecně dílo toto obrálili. Cone na
umělecké provedení jest mírná a pečlivost, s jakou vše obstaráno bylo, přímo obdivabodná. Budu Váš závod
každému spolabratra vřele doporočovati, ješto saslonžíte, by při Vaši nolidnosti, ochotě a při aměleckém
provedení všech i nejmenších součástek, závod Váš hojně odběratelů získal. Každý zajisté bude spokojen,
jako i já jsem úplně spokojen byl.

Přeje Yašnosti hojného zdaru při práci tak umělé, znamenám se s díky nejvřelejšími
Lhotský Vojtěch, děkan.

V Červené Řečlol, dne 4. dubna 1890.

Umělecký ústav Kindermann-Amlera zhotovil pro děkanský chrám Páně ve Slaném poboční gotický
oltář sv. Vavřince, co do nákresu i uměleckého provedení nížepode ého na nejvýš uspokojil a stal se ne
malou ozdobou našeho starobylého gotického chrámu Páně. podepano švýš uepokoj

Mohu výše uvedený ústav plnou měrou doporačíti v příčině kostelního sochařství a řesbářatví,
4. k. a vikář ,

Ve Slaném, dne 32. června 1800. Kandier, k. a vikář a děkan



ábytku

eškerépůvodníšicí stroje
pro domácnost a živnostníky

dodává pod 6 letou sárukou, též na splátkyA VbertBi.Stourač,
ve Svitavech.

Cestující se přijímajíns nálý plat ana provisl.

=—===-5:555:

Přijmu
za mírný honorář

Uplsování
jakékoliv

v české, německé, či
ruské feči.

Lasksvé nabídky do re
dakce t. 1.

duporučuje

záclony

nejbohatším výběru v továrních cenách.

up“ Nlustr. cenníky zdarma a franko. m 359-4

»—
JOSEFA

DŮUDILÁ
řazbářský závod

v Hradci Králové
upozorňuje

Václav Škoda,

v České Skalici

provátí sochy z mramoru A pÍskore
dle modelů předních umělců.

Hrobky, oltáře a pamětní desky
v každém slohu, přesné architektonicky.

Portrety v mramoru.

práce stavební a opravy
OE“ za ceny nejmírnější. "JN

m
bouě

OVO K
8 KAMOJNÍGACO

Hospodyňská

;
7a4py

VSA

©

SSS:

Na

ADAKXFVE

-slavné správy škol a
veledůstojné ducho

"venstvo na svoji vý
robu řezaných křížů
pro školy, kostely i
„domácnost ve vkus

ném provedení.
Rovněž zhoťovujísei

„jiné práce řezbářské
v cenách velmi

mírných.

OPPP
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

v Noré Paco (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božleh hrobů
a veškerých potřeb umění elrkovního; též ahoto
voje sochy světeň ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,

e a polychromuje. Za výrobky vlastní dfinyposlsc
ož i za řádnou práci při cenách nejmírruší, j

nějších.

j0S
P,

šemu ověřiti hodlají, při
dostati

D Za říditelství školy:
Marie Trachtová.

U

VAS

X

VAVEVAN

aS
E ©©ve Stěžerách ze
RG| U HRADCE KRÁLOVÉ. (Rš
M AS

P Nový, XIII. škojní rok na této r české hospodyňské bk
ú škole sapožne 16. zářím 1899 a končí 16.červencem 1099. 7

KODěé| nalují se ve všech pracech ručních, a vyšívání střihu 6 šití, zkrátka C:
Nei | učí se všemu, co jednou jako hospodyně vědětí mají a mnel. pob
ZA Y nové vzdniné bodové dostane se chovankém sa 16 zl. mě- k
PBMESÍ| síčně bytu a celého zaopatření. Školné na celý rok obnáší 30 zl. RES)
5 Ku přijetí vyžaduje se vysvědčenípropovětěcí ze školy obecné, (go)
CBN) | lékařské vysvědčení a pro starší i vysvědčení mravů vystavené © |(SDME
PBSá | obecním úřadem. YZ

ZONEDCIKCDY ODICOAO 6 AEOENG| ENG:)

SS

(86)
AN

a,JD

Né
©6) A

Ň
zahradě, zdoko 5)

uperfosfáty©

nenahraditelné anidvojnásob
ons voj ným orná“ bysolényfosforečná,

kostní moučku, chilský Jedek, síran amonatý, soli
draselnaté, štessfurtský kalnit, speciální hnojivo pro

stébliny a okopaniny (koloratiny).
Pošternskou sádru superfosfátovou

ku vrchnímu bnojení jetelišť a konservování chlévské mrvy
plení vápno (fosforečhauvápenatýprostýchloru a arsonu) atd.

dodávají správně za nejlevnější konkurenění ceny

„maryondra, A. SCHRÁM„Pirktcní
Ústřední pisárna: PRAHA Jindřišská ulice 27.

EEE AFEAEAACAHEEHP. T. veledůstojnémuduchovenstvu,
; slavným palronátním úřadům,—

k] slavným městským a obecním úřadům u
dovoluje ní nabísetí

i we-varhany W.
U
P
F
PE

E

M osvědčené sdokonalené kůželové i pneuma- ú

tické soustavy, všech velikosté se skříměmi H
E
HH

HH

HH

F

správného slohu a dle slohu kostela.
E] Veškeré opravy a ladění provádím v mír:

ných cenách. Záruka tříletá.

Josef Kobrle,
stavitel varhan v Lomnici n. P.KVV
JOSEF ŠTĚPÁN,

závod pozlacovačský v Pardubloloh
opravuje jakol i nové stavé

oltáře, kasatelny,všeho drubo sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi lerných.

V,Vacek
závod

školkáteký
wPamět

níku
u Chlumce

nabízí pro zmat 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.
Lerné ceny. — Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma

oa Nejlepší"W
slováckou

slivovici
a borovičku

obdržíte jedině u kbostan
ské firmy:

M. Nesňal
v Uher. Brodě

(Murava).



F Krám žS BGTEM
v domě „u královny Elišky“

+ ihned h pronajmutí. p
Bližší sdělí stavitel W. Welnhengst.

KK
soukeník

dali Korá 9 vRychnovn.K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letni.
Též 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.

Též ma splátky bez svýšení conlOKA
E" Prvníčeská"fi

specielně na americkácottagoováharmoniezaří
zoná továrna

Rudolf Pajkr G spol,
v HradoctKrálové,

toho druhu w Aiakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabísí též harmonia sou
stavy ovropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konatrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější neš li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8. <

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka
pětiletá. — Illustrované cenníky

franko a sdarma.

Pedálové harmonia

obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrechvarhan, pro kostel, školu, i kucvičení.
R.

Prodá ss dům
jednopatrový, pěkně stavěný re zahradou ve větším
městě severovýchodních Čech. Město čítá na 8000
obyvatelů, Čechů. má okresní bejtmanatví, okresní
soud, c. k. vyšší gymnasium, pokračovací školu
pro dívky, státní poštu, nádraží severozápadní dráhy,
elektrické osvětlení, nádbe:né parní lázně, krásné
procházky. výhodné spojení s Prahou a Krkonoši.
Dům nalézá se ve atředu města v tišší ulici.

Nejvýhodnějšípro pensistu, jichž v mí
stě větší počet.

Bližší edělí administrace tobo listu.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatní!. apasířv Chrudimi

svůj hojně zánobený aklad

náčiní bohoslužesbného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a atříbřené začs0ruč
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Oprary,
snovuzlacení a atříbření starších věcí vykoné se rychlea
zašlou 84 již avěcené ge stvrzením Jeho biskupské Mi

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochralnými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k sa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikvjářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifkálů, schránek na Nejevě

tější. palenek atd. co nejvíce.

vyrábí a dodává

lotou zárukou v dokonalé jakosti. i
Hozpočty sdarma. i

'menán.

zdarma.

odborný velkozávod

| JMmalbum
chrámových okel

Hildpdáýoké“

sukna
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové,
Da zimníky a have
loky s čistéovl viny
v levných cenách do

poručaje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první

zasílatelský aávod
w Humpelcl.

BRNO.
EO okna chrámová

každého slohu i provedaní
se zarůčením práce nsjmo
dernějším požadavkům vy

hovující.

fa Z
HOkhácMon

m4© ,
, U n ik u

Křestní listy
ex offo

40 kusů 30 kr.
nabízí

Biak. knihtiskárna,

©

Dovoluji si ctěnému obecenstvu uctivě oznámiti, že jsem svůj

zá mod.

( cukrářsk ý
o o : ,

o jednu místnost

We“ rozšířil "By
v které prodávati budu Kávu a podobné teplé nápoje.

Při tom srdečné diky vzdávám velectěnému „obecenstvu za hojnou přízeň
o e | Mně dosaváde věnovanou, začež slibuji i na dále vzornou obsluhou a výtečným

zbožím cukrářským ctěnému obecenstvu vždy co nejochutněji posloužiti.

Odporoučeje se přízni ctěného obecenstva, znamenám se v bluboké úctě oddaný

x oAntonín Sejnoha,
cukrář v Hradci Králové na velké podsíní čís. 149.



litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává ado Prahy
v značném množství dováší, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělený; neboť t litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
z apparátu teče, 1 al. 50 kr.

. Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky zasýlejí se zdarma a framko.

OB> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15 procent.i



číslo 32.|

Provolání.
ku krajínskému sjezdu katol. djecése Litoměřické

w Turnově
na den 20. a 21. srpna 1899.

Druhé tisíciletí letopočtu křestanského se blíží
ke konci. — Dvoutisfcíletý strom křesťanství sárený
a opatrovaný rakou Božského Vykapitele Ježíše Kri
sta stojí pevně na kořenechvíry, naděje a láuky,
zakotven v srdcích millionů věrných vyznavačů Kri.
atových, spojených pod viditelnou hlavou a náměst
kem Kristovým sv. Otcem Lvem XIII.

„„ Ne stromu tom vědy nové ratolesti, svěží síly
přirůstají na místě jednotlivých již sbnilých, které
vichřice vášní politických pryč od kmene prastroma,
„pryč od Říma“, unáší.

Nedivme se, že není každý s to veletok věků

křesťanských tak dlouhý s mohutný přehlédnout ažk Božským jeho pramenům a vystibnoati jeho hlonb
ku a šířka, kterou zaujímá během dvou tisíc let ve
všech vrotvách společnosti lidské.

Vychází proud tento ze samého Srdce Páně, na
němž sv. Otec tak významně právě na sklonku dvou
tisofletých dějin křesťanství upozorňaje; vychází
z Božského Srdce jakožto pramen pravdy věčné a na
pájí netoliko jednotlivce po pravdě žíznící, aby „ne

žíznili na věky“, njbrě udržuje i život rodinnýa veškerý život společenský, vnitř i zevnitř jej ošivuje
a jako kras proniká.

Proto také ae hlásíme i my nejen v nitru srdcí
svých, nejen ve zdích domácnosti rodinné, nýbrž vy

stapojeme jakožto údové společnosti a státu křesťanského a prokazujeme veřejné svědectví a vřelý dík
Spasiteli světa, a povzbuzujeme svou naději v obro
zující síly nanky a milosti Joho na sklonku atol. XX.

Y drahé a nadevšecko milované vlasti naši, ko
rony Svato-Váciavské, předešly nás stkvělým příkla
dem nejen arcidiecése Pražská, ale i diecéte Králové
Hradecká, Badějovická 6 Brněnská. Nalézáme se téměř
na periferii, na hranicích církve katolické na severu
se rozkládající a tudíž (není divu, že síly života kře
stansko- katolického volněji a slaběji se objevují;
ale právě prolo je tém více nutno, síly ly veprušiti
a osvěšití.

Katolící! Krajané diecése Lttoměřickéi přá
telé vzdálení, voláme a sveme Vás bratrský ku kra
jinskému sjezdu katolickému do Turmova.

Přídejme se i my 8 praporem kříže k velkému
sboru veřejných, neobrožených vyznavačů Kristových
ostatních diecósí českomoravských i všerakouských!
Byť by nás dle počtu bylo méně, dle důvěry však,
še vkříší jakopřed dvěmaitskciletá tak 1 nyníje
tatáž moca še jen v tomto snamení svífěsíme, nás

Vmepřestihne nikdo! —

, Pořad jednání:I. V nedělí, dne 20. srpna odpol. ve 8 hod.:
První schůze ejezdu krajinského v místnostech za
hradních p. Aut. Svobody.

Ve schůzi té promluví:
1.) vldp. Th. Dr. Fr. Reyl, ředitel bisk. chlap.

semináře v Hradci Králové: „O nulnosti spolkového
šivola katolíků“ ;

2.) velect. p. JUC. Frant. Cyr. Vlk, redaktor
„Rozhledů pro lidumilství v Praze“: „0 mulnosti
sjednocení všech sil společenských k dosašení hle
daného blahobytu vesdejšího“.

II. V pondělí dne 21, srpna v 8 hod. ráno:
Společné služby Boží v Mariánském chrámu Páně,
kamě se účastníci dostaví v průvodu, pořádaném z ko
stele sv. Mikuláše.

Po slnčbách Božích pokračování sjezdu:
3.) 0 91, hod. promluví vldp. Th. a Ph. Dr.

Frant. Kordáč, ředitel a professor v Litoměřicích:
„0 úkolu duchovenstva v naší“.

4.) Vldp. Dr. Rud. Horský, farář na Šárce n
Prahy: „Národnost a vlastenectví, kterak pojímají
liberálové, sociální demokraté a křesť. sociálové“.

Řeč závěrečná:
o.) Vldp. Th. Dr. Bob. Neuschi, prof. bobo

sloví v Brně: „Křesťanská nuuka spravedlnosti, lá
sky a autority v šivotě společenském“.

Poznámka: 1.) Přiblášení buďtež zasílána „ko
mitétu sjezdu kat. krajinského sjezdu“ vTurnově (na
děkanství). 3.) Co příspěvek na vydání.so žádá za
lístek vstupní 1 kor.

V Tarnově, 3. srpna 1899.

Komitétprouspořádáníkat.krajinskéhosje
zdudiovéseLitoměřickévTurnově.

Jen rozumně — ale rozhodně,
Roku 1890 vydal Hanna Prčil v Berlíně bro

žurku, v které tento rakouský renegát vypovídal
vyhlazovací boj českým kněžím, učitelům, temoel
vikům, dělníkům, služkám a Habsburgům Wolf,
Seběnerer, Iro pokračojí v jeho díle, štvou proti
kat. víře, proti české národností, proti rakouskému
sousláti. Slova jejich docházejí ohlasu všady —
80 weit die deulsche Zunge reicht. A velkoněmecký
jazyk sabá daleko: do Afriky, Asie, Ocennie. Ame
ričané se netají, že první boj svedou 8 Němci a
německá konkurence donntí k obraně ne méně
výbojné Aogličany. Hladový, draný německý jazyk
emlel by si nejraději na zemích českých i slovin
ských, ačkoli ještě neztrávil polskou pečení.

Kdo zná povahu Němců, kdo zosl výroky
německého císaře Bedřicha i kdo zná smýšlení
jeho eyna. ten se o konečných eflech Němců ne
klame. Když již byly české menšiny v Liberci,
Ústí, Žatci, Mostě a v Chebu boykottovány a ni
čeny, oddávali se ještě mnozívaši liberální poli
tikové lichá naději, že bude možno učiniti mír
8 Ižisvobodomyslnými Němci; a proto byli na
eklonku vlády br. Badenia proti vyblášení vými
nečného stavu v Chebsku. Obojetnost a nerozbod
post našich vůdčích politiků podporovala jen zpup
nost Wolfovců, kteří stejně jako Berliňák Momm
sen mají chuť rosbíjeti české lebky. Mezi Stiirg
bem, Pferechem, Barenthrem a Schčnererem není
tu valného rozdílu. Poslanec Bareuther, protestant
z Asche, pravil tyto dny v „Ostdeotsche Randscbau“
bez obalu:

Jest nutno, aby Bi němečtí poalanci, kteří
jsou v menšině, předložili otázku: „Jak 86 máme
zachovati dále?“ „Neustupně!“, tak zní má krát
ká odpověď. Neustupně, nejbezohlednějším pokračo
váním v obstrukci. Že tato byla loni přerušena,
bylo dle mého zdání již chybou. Otázka točí se
netoliko kolem naší řeči, běží o německé čí o slo
vanské Rakousko. Soudíme, že jenom německé
Rakousko je s to trvati jako atát. Českýposlanec
dr. Fořt má pravdu, še je to boj ma život a na
smrt mesi Němci a Slovany. Buď my, buď oni!

V Žatej, v Mostě, v Sasku i Porýnsku se
besla tato provádí v praxi, jako v Bělaku, Celovci,
Welsu i Solnohradě, jenže v těchto městech bouří
se již obyvatelstvo proti rakouskému vojsku i dů
atojnictvu. Své prušácké rejdy zastlrají Němci
domnělým bojem proti $ 14. stát. základ. zákonů.

aši někteří naivní politikové se domalvají,
že mobou strašit místo Prusem — Rusem abouřit
a bouchat paragrafem ldtým.

Prvé i druhé jest naivní, ne-li neopatrné a
chlapecké. Rus nám zatím nepomůže, pomábejme
si proto sami, a hledejme proto pomocníky a 8po
jence tam, kde je máme. Klaďme konečně zájmy
celého národa nad zájmy strany, proveďze naši
národní organisaci skutkem, ale nedávejme 8e 0
naších národních úkolech poučovaté od čidů a in
ternacioná.ů. Dělejme politiku takovou, která 8e
může opírati o souhlas většiny národů a poslanců
v této říši. Vězme, co chceme, proč lo chceme,
proč to chtíti musíte.

My nekáráme politiku českých poslanců, pro
tože jdou s většinouslovansko-katolickou, ale ká
rámeji proto, že je nedůsledná, neupřímná, k náro
du často nepoctivá, nepravdomluvná. Ramenátství
a nerozhodnost mnohých poslanců se nám bnasí.

To stálé kolísání mezi falešným radikalismem
a často lokajským oportunigmem ae nám protiví,
neboť je známkou nerozhodnosti, slabusti, nevědo
mosti.

V neděli se konal tábor lidu v Klatovech.
Mluvili tam pokrokář dr. Baxa, radikální Mlado
čech Josef Kovaříkz Čiháněac.k professorKurs,
pravzor oportuaního poslance, který dle vlastního
doznání poslancuje jen proto, aby nemusil ve škole
vyučovat. A všichni tito mužové zcela různých ná
zorů bouchali do politiky, byli rozhodně proti ra
kousko-uherskému vyrovnání i proti zvýšení daní
z cukru, piva atd. Vyjímaje dra. Baxu. dovedou
zcela klidně vydržet v klubu, který schválil ra
kousko-uherské vyrovnání i zvýšení spotřebních
daní. Dr. Baxa ví, že zvýšování daní a břemen
nezabrání, protože říše na svó potřeby vezme, kde
se co sebrat dá, ale p. dr. Baxa je proti vyrov
nání i proti spotřebním daním, aby ou 8 jeho

Insert se počítají levně.
Obnova vychází o pátek v poledne.

V. Ročník.

„strana získala mandáty, pak to bude v Čechách
plavat u lid bude platit jako dosud dále. Pro če
ský národ je neštěstím, že nemá politického úsudku
a že mu možno nabulíkovat každý nesmysl, jen
když je radikální. Dnes nemá český lid poslance,
který by mu jako Rieger řekl pravdu celou, byť
by i emotnou a nepříjemnou.

Daně platit musíme, ať dobrovolně nebo ne
dobrovolně, ale my chceme, aby českému lidu se
za ty daně na len čas mošných věcí dostalo. To
se ale neděje. Špatný voják, který v době kritické
opouští svůj prapor. U nás poslanci nemajíod
vaby hájiti svůj program, klubovní politiku a své
přesvědčení. Politika, kterou dnes národu vnucuj..
radikální živlové, ta vede k novému, ještě větším|
rozštěpení uároda a krozkladu pravice. Praakne-l
tato, bude-li poslancům milejší vlastní mandá
než-li prospěch celku, pak se rozbije český lid
pravice i nynější vláda a od příští německé vlády
nedostaneme ovšem splnění ani jediného našeho
národního požadavku, ale spíše šlehy Škorpiony.
Mezitím, co naši vůdci chladí se v mořských láz
ních, na nebetyčných horách, ve stínu lesů vzdá
lených lázeňských míst, řidí němečtí vůdci bořivé
berany do řad pravice i do bašty c. k. vlády. Naše
národní lodice plave bez plachet a kormidla, vydána
je na pospas vichrům i úskalím a hlásá se heslo:
zachraň se, kdo můžeš! Poslanci, místo aby šikovali
a v kázeň uváděli národní naše šiky, přizpůsobují
se radikálním mluvkům, chtí zachránit sebe —
národ ať plave! Za takových poměrů upadá národ
z bláta do louže, vůdci neví si rady ni pomoci. Tak
to dopracovalasa 10 let rázná, cílů svých
vědomá strana!

Ne má-li býti český lid bozen na 20 let zpět
třeba. součinnosti všech poctivých, upřímných Če
clů. Ať se sejdou předáci všech českých stran
ať si řeknou přímo do očí pravdu, ať označí situ
aci pravým, mažnýmslovemaať se národ dá cestou

tou. kterou uznají v politice zkušení a v poctivě
práci sešedivěli mužové za nejlepší. Vůdci samot
né mladočeské strany nevytáhnou naši politicko u
káru z babna, neboť znalcům jest již dávno zjev
no, že sami neví kudy kam. Po tolika trpkých
zkušenostech je snad národ připraven i na tu nej
trpčí pravdu, ale jen když ta pravda a nezbytný řez
národu pomůže. Frásemi a hesly krásnými Se ná
rodu nepomůže, ale pernou vytrvalou prací.

Srdečná vada.
Více, než kdy před tím slýcháme nyní tato

dvě slova jako název jisté nemoci. Srdce mívá
tedy vadu, chybu, nemoe. Buďlo jest nějak ochro«
meno, anebo jest sesláblé, takže nemůže vykoná
vati k čemu stvořeno jest, totiž náležitý oběh krve
do všech údů těla působiti.

S vadou srdeční může človék dosti dlouho
žiti. Ale vždy přece je to pravé „Memcato mori“
— pamatuj na smrt — které si člověk sám V80
bě nosí. Neboť od srdečné vady pochází baď ná
blá smrt, anebo dlouhá nemoc v podobě vodnatel
nosti a vysílení.

Nyní prý bude lidí se srdečnou vadou ještě
více než jindy. Bude prý je rozmnožovati veloci
ped -- rychlé jezdění na kole. ,

Z toho nemám žádnou zkušenost a nechci
to tudíž tvrditi. Ale tolik, jako člověk 8klerikál
ní — bezoblednou — náturou se opovažuji řící,
še jest jistý velociped — rychlý běhoun — Da
kterém nás naučil jezditi liberalismus, totiž to
svobodaření bez Boba. .

Jest to ten brozný nebývalý shon po zisku
a požitcích, čili po „užívání“. Jako by na veloci
pedě jeli, tak se nyní lidé ženou neb booění jsou
za úmornou — každého dne mnoho bodin trvající
— prací. Ano ani v noci nedají si nebo nemají
pokoje. Jeon dilny, kde se i v noci pracuje.

Ovšem jsme všichni ku práci stvoření, ale
Stvořitel nechtěl a nechce práci s takovým sho
nem, jako nyní; takovou člověku neuložil. Proto
ustanovil moc k odpočinku, a nedělí, den k odpo
činku.

Ale čím více, Jak říkají moderněji zařízen
jest svět, tím více se jedná proti Stvořiteli. I to,
co Stvořitel ustanovil k odpočinku, totiž noci a



neděleuživáse kchrátajínínku přáci,Čevíce aliberalísován stát, tím více jedose m si
skem — na velocipedě.

Že na takové práci mení požehnání,to ai
liberalismus říci vedá. Na „Pána Boha“on nadeží.
Ale humanní — lidnmilný — jest. Proto v nej
novější době obmesil to za ziskem jerdění na ve

locipedě, ale tak, “ žádný při tom nie neprodělal. — Kousek e | To jest to, co « lidskosti
beře ziskuchtivým a dává prý pracujícím. Ani to
ovšem není vůbec pravda. Ale to je pravda, še
za to dovoluje hoáti se jako na velocipedě v ne
dělí za zábavou, za rozkoší, za pošitkářatvím.

Stvořitel ovšem ustanovil neděli i k tomu,
aby člověk vzdav Bohu čest a vspomenuv na avé
vyšší určení, třebas se i pobavil.

Ale udělat nedělí jen a jen dnem zábary,
výletů, pošitkářetví, ano dnem vášní; — veloci

práce odložiti, aby se tim divějším tryskem
elo za užíváním, — to zavedl liberalismus.

A odtud to pochází, že věickní národové
europští ubnali si — srdečnou vadu.

Takovou ardečnou vado měl jeden po celém
světě známý učenec. Požitek a sláva! To bylo je
bo cílem, za kterým se hnal. To bylo to, oč pra
coval neůmornou snahou. Ale srdce jeho trpělo,
bylo choré. Ale stalo se, co se se srdcem hmot
ným, tělesným státi nemůže. Srdce jeho se uzdra
vílo. A veliký ten muž uaznačil to slovy: Srdce

né nemělo pokoje, dokod neodpočinulo v tobě,ože.

Byl to Augustin, který jsa pohanem a mani
cheovcem, plným douškem pil s pobáru rozkošni
Ctví a slávu svou bledal v tom, aby byl znameni

- tým profesorem řečnictví. — Ale ardce bylo při
tom rozhárané, choré,

A tak dlouho bylo choré, dokud odpíralo —
matce Monice, která jako jedině prospěšný lék,
radila pravé křesťanství,

A tak je to i se ardečnou vadou číli 8 roz
háraností národů a států,

Za doby liberalismupo — jak se hlásá— slávy a svobody národům. Žijese nyní o mo
ho lépe, to jest rozkošněji než dříve. „Dnes máme
lepší byty, lepší šat, Jepší stravu“ — tak se hlá
sá — a záslubu o to má prý liberalismus.

„Je pravda.Nádherněji se žije — ale epoko
Jenosti ubylo. Více se užívá, ala srdečná vada —

a rozruch v národech — začíná až i emrtí hros —

Uznává se to již leckdes, robí ce sem i tam
léky ve způsobu zákonů a předpisů. Ale — od
pirá se matce národů — cirkvi. Ta nesmí míti
náležitóho vlivu ani už na rodiny, neřku-li na
školy a zákony. Jakýsi manicheismus — čili smí
Šenina bezbožectví s křesťanstvím — to jest to,
co se stále udržuje a chrání. To jest ale právě
to, co srdečnou vadu přivodilo, a co ji zhoršuje.

Kdyby se to aspoň v některém ohledu zku
Bilo a tím, co cirkev radí, ale marné volání. Kdy
by se ve smyslu pravého křesťanství aspoň smě
řovalo k nálešitému svěcení neděle. V několika le
tech by se jistě blahé účinky ukázaly. Kdyby se
n p. v neděli se vší rozbodností zastavila oprav
da všecka práce, kdyby v neděli dopoledne pře
staly ty rozličné „zábavní vlaky“ a „výlety“,
kdyby v čas služeb Božích zavřeny byly bospody
atd. atd., kdyby aspoň ti, kteří jsou nedospělí, za
odpovědnosti jich rodičů neb opatrovníků, mohli
a třebas museli k službám Božím, kdyby se ob
mezily „muziky“ a kdyby stát srdečně bránil uší
vání nedělo ku zlému, ra několik let by to bylo
znáti, jak té rozervaností v národě ubývá Mysli
mnohých by byly šlechtěny vznešenou naukou kře
stanskou a povznášeny k touze po statcích vyš
Řícb, a již tím by se podtínal kořen záhubného
požitkářství v srdcích. A se zmenšením požitkář
ství vrasel by se po:oj do srdcí, poněvadž by se
nehledala spokojenost jen a jen v rozkoši, ale v

60 dobrého a krásného poskytuje duši lidské

A neplatí tv námitka, jsk se n p. sarovýmislovy pronáší. še se lidé „kostela“ nenajedí. Ne
boť čím více by „kostel“ jidi vůbec ušlechtoval,
tím více by jim vléval do duší spravedlnosti, lé
sky a pořádku vůbec, a tím rychleji by se pomů
ry mezi bohatými a chudými upravovaly tak, aby
se všickni „najedli“, to jest, aby se všem přimě
řeného blahobytu — a tim i pokoje — dostalo.

Ale to by bylo klerikální! To by bylo kle
rikální. A oproti klerikalisma vyjádřil se jeden
P. poslanec: Raději socialismus, než klerikalismua.
— Nám to zní asi tak: Raději eničení společností
neš aby stála na sákladě křesťanství.

Ale právě z toho je vidět, jak velikou a ne
bezpečnou srdečnou vadou trpí tak mnobý pan

poslanec. Kóž by se i takovému pánu dostalo tobo,m 8e vyléčil veliký Augastin — totiž choti ku
hlabokému studiu o pravém křesťanství a k života

podle něho. Tak by ozdravělo srdce jeho. Apo

ná ravení poslanců usdravoval by se rychle celý

Krajinská výstava v Červeném Kostel.

Průmysl textilní jest hlavní obšivou obyvatel
stra v okresunáchodakém a v průmyslových místech
kolem ČervenéhoKostelce vůbec. Vedle tkalcovství,
punčochářství atd. živí se obyvatelstvo na Koatelecku

latvím. Narštěrovajale výstavy naBo kto, Ayotz o
k jimvýstava“ an Kostelci. la
modnost, aby se 00 nejdůkladnějí se všemi

spodážekým tamnějšími obrznámiti mohly.rálovství České bohatému průmyslu, jest do

sudpřerahoa zempidělaké. Lesnictví a výroba dřevajímá 20%, čili přes čtvrtina veškeré rozlohy, šito

najímí 239, pšenice 11%, ječmen 13"/,, oves 17%,Inskoviny 4'/,“/, brambory ist, len 19, cukrovka
a řepa 4“/,, tržní rostliny přes 19, atd., tedy zeměděl
ství v nžším smysla šiví nás dosud a jím se živí také
většína obyvatelstva. Nevíme, prošhospodářské spolky
z okresů noroměstského, náchodského, českoskalického,
úpického a polického neuspořádaly přehlednou výstavu

svých plodin a proč grafickými mapkami Bepodalyavštěvovatelům výstavy žádoucího bližšího objasnění,
te neúčastnil výstavy velkostatek náchodský, dá

se vysvětlit vpíše národním antagonismem, ačkoli to
hoto v ohledu zemědělském není naprosto potřeba,
Pro obyvatelstvo venkovské měla by výstava červeno
kostelecká jistě větší přitažlivost, kdyby na výstavě
složení a zpracování půdy, obiliny, jich vývoj, vzrůst
a aklireň v jednotlivých fásích na odiv postaveny
byly. Co však opomenuto, těžko nahraditi. Na vý
stavě jert aspoň poněkad zastoupeno květinářství, se
línářetví, ovocnictví, zpracování ovoce a zelenio a

včelařetvía hospprůmysl a pěknou slibuje býti výstavadrůbežnická a dobytěí. Souditi tak aspoň možno a
přihlášek na výstava.

České včelařství jest na výstavěslučně
zastoupeno. Včelařetví České není zajisté nepatrnou
větví výrobní činnosti v Čechách. V Čechách je na

175.000 úlů a ta můžeme výrobu medu a vosku pčití na 5 a půl tisíc metrickýchcentů. Včelařský
spolek pro Náchod a okolí vystavujemesi
stěny, dílo panenské na nich, med plástový mesistěn
vytažené, 14 matečníků, trubce, včely, Čever včel
královnu, malý rojek, medy květinové a české medo
viny. Čeněk Hegner, včelař v Červeném Kostelci
vystavuje úl a Jie a dovoluje navštěrovatelům výstavy
návětěvu svého včelínu © Včelařeký spolek pro Btyň
a okolí vystavuje úl a včelařeképříslušností. Josef
Pigl, předseda včelařekého spolku ve Vrchovinách
pro okres Novoměstský vystavuje školní pomůcky,

„Vvývoj,šivot i práce včel a jich Dopřátelé“ fotograšivčelína.Věelařský spolek Českoakalický
vystavuje svoz knihovnu, jeho předesda vdp. děkan
Fr. A. Pecka, vystavoje úl, semena medající a vče
lokrmné, meziatény, některé nástroje věslařské, medy
květinové 2 let 1897, 1808 a 1899, p. nčitel Vilém
Šafář s Ú. Skalice vystavuje rostliny medující a
včelokrmné okresu Českoskalického, květinu jarní a
letní a některé strojky a náčiní včelařské. Starosta
v Pěkověp Vacek Celestin, člen včelařekého

spolku pro Polici n. M. vystavuje přístroje a náčinívčelařaké a přístroje na pletení slaměných desk na
úle české normální míry, p. Josef Číhák ze Sla
větina u Vel. Jesenice vystovuje med a vosk, umělé
mesistěny, tabulky s postupem včely v Jíhu. Pan uči
tel K. Pazourek, řídící v bticích u Častolovic
vystavuje vzorný úl matořský a větráky dole j nahoře
s praktickými zásuvkami v česně aae zaříseným med
níkem na krmení a hora, třebas i v símě bes úbytku
tepla a jinými výhodami opatřený; dále vystavuje
plemenáček pro výchov 5—6 matek s přechody do
jednotlivých oddělení, « otvory ve stropě ku opouštění
matečníku, aniš by es dílo rogebírati muselo, s velmi
praktickým zařízením na straně celné v ten způsob,
aby královna se svého snabního výletu nezbloudila.

Pan profestor Václav Markaloas z Chradimi
vystavnje mezistěny válcovým strojem dělané, p. Aut,
Pinkas, strojník £ Meziříčí u Opočna vystavuje me
domet na vymetání medu r plástů, Včelařský spolek
v Knnvaldě n Žamberka vystavaje úly a včelařeké
nástroje, p. učitel Aloja Tůma s Chrudimi různé epi
sy včelařské, vývin a ústrojí včely (4 tabule) Také
jiní páni vystavají pěkné věci, takže divák si může
o včelařatví učiniti pěkný přehled, Pan J. B. Hols
bach z Král. Hradce vystavoje různé medy a medo=
viny, medové chleby, koláče a bombony.

Průmysl chemický, zemědělský a vyrábějící růz
né potraviny a náhrašky, jest na výstavě hojně za
stoupen. Pan Josef Bačina, majitel továrny na stro
Jená hnojiva v Opatovicích nL vystaruje vzorky
strojených hnojiv, anroviny, s nichě so vyrábějí a po
stup výroby. Akoiorá továrna v Kolíně na
strojená hnojiva, která převedla na sebe továrny té
boš drabu v Pečkách a Č. Budějovicích vystavuje
rovněž větší kolekci hnojiv, Prodejní kancelář mou
čkyfoafatové butí Tomasových v Prase a v
Poštorné vystavaje strasku a moučky Thomasory, spi
aky odborné o prospěšném její použití, pohledy vege
tačnísfotografie.Kolíneká továrna na kávové
náhražky vystavoje ve velké vitrině své chvalně
známévábražky a totéž činí rolnické sladovna
Lukáš Skoda a spol v Žerotíně na Hané se
svými slady a aladovými kávami ve aklenicích i v sáč
cích růsně praženými, Jo«. Kučera rolník 3 Mokro

vous u Sádové vystavuje postup obr a spracováníčekanky až po čekankovou kávu. Pan Fr.Pavelka,
účetní zálužny v Nechanicích vystavuje i « králově
hradecké výstavy své chvalně smámé drahy vína a
likérů 2 ovoce. UčitelJan Čermák zo Stračora vy
stavoje rovněš ovocná vína. M. Krupička, chvalně
známá továrna na ocet v Katné Hoře vystavuje v osmi
léhvích své výrobky, dále čestné diplomy a četná vy
mnarmenání.Pan Augast Kordina, mlynář ve Slatině
n. Upon vystavuje znázornění postopu mlecího, pan
Kristian Prouza ze Sachovršic vystavuje mlýnské
výrobky v lábvích, pan Josef Vošenílek, velkomly
nář s Budína u Předměřic vystavuje vzory pšeničné
bo a ditného moliva. Mlynář p. Jan Vařena sRati
bořic vystavuje ve vitrině různé mlýnské a tříslová
výrobky. Pan Josef Náhlík, pekařv Poličos 
voje ozdobný pečený věnec, rohlík a cyklista na kole,
Pan A. Maršner z Král. Vinohrad a Karel Cyvín
s Kolína vystavují onkrovisky a čokoládové výrobky.
Společná rol. továrna na důstavky škrobo
vě v Novém Méstě n. M. vystavoje více drahů
bramborovýchškrobů. J. J. kaše Ferdinand
Lobkovic z Beřkovio vystarajevýtečná bílá a
červená mělnické vína stolová, mešní, aamotoky, rys

link kabinetní a tabalo barga mdskéatd. Antonín.
arvo o biss

pokažeké ,

Průša a Pýžo s. vo

oku ol pás kojsv vystavajíúhledné
pan Ant. Jína v Lomujcí n. P. vystavuje

uvé Jomnické vacbary a oplatky, pan Josef Just s
Jaroměřen Fr. LeuŠman s. Kortalce heArářaké a permikářské výrobky. Uzenářip. s
Čejoban a Aug. Nyklíček s Č. Kostelce vají
v pavilenech výtečné sboží usenářské. Výtečné ohme
lená pivečka vystavají : v pavilona u města Prahy p.
Frant. Lokvenc řízné plzeňské (sde je dostaveničko
Hradečanů), vedle láká hosty kníšecí pivovar v
Skalici skutečně vynikajícím svým ležákom i graná
tem; u p. A. Nyklíčka majitele pivovara z Úpice

bere saamonité vybleděnépivo obybýné i ležák a vpsvilona obseního pivovaru Náchodakého
naleznou navětěvovatelé výstavy rovněš osvěžení. Ce
ny sa jídla a nápoje ne výstavišti nejsou přemrštěné
a rovněž dobře je o P. T. hosty postaráno v mčat
ských restauracích u p. Kosiny, u modré hvězdy, u
sokola s u zlatého klíče.

Výstera hospodářských strojů obsahnje osvěd
čené, praktické j vynikající práce, o čemě se smíníme
příště.

Politický přehled.
Císař František Josef jelv nedělizIšlu

s arciknížetem Františkem Ferdinandem na dvorní
honby v Radanesu. Na cestě zastavil se v Uži,
kde mluvil několik minut s kancléřem německým,
knížetem Hohenlohem, velice přívětivé,

išeká rada bude dle jistého pondělníku
svolána na konec příštího měsíce, kdežto delegace
sejdou prý se ke konci měsíce listopadu. Obstru
vání voleb delegačních se vždy častěji oblašuje a
již prý též se věcí tou zabývají vládní vrstvy
uherské. Váhec kolují vše možné zprávy; mezi
nimi je též zpráva zmíněného pondělníku, že ke
konci tohoto měsíce učiní katol. strana Jidová nový
pokus o docílení shody česko-německé. Nejnovější
část listů obstrukčních ovšem jit napřed podobný
pokus odmítá. — »Wiener Montagszeitunge sdě
luje: Počátkem tohoto týdne přibudou do lšlu,
kde prodlévají již ministr vojenství baron Krieg
hammer a ministr vyučování Bylandt-Rheidt, také
předseda ministerstva br. Tbuo a ministr financí
dr. Kaizl. Z otázek, o nichž pli této příležitosti
bude rokováno, pokládá se za nejdůležitější usne
sení v eventuálních opatřeních, jež mají býti pro
vedena pro ten případ, kdyby byla zabájena ob
strukce delegační, což jest velmi pravděpodobno,
Rozhodnutí o této otázce jest tím značnějí kom
plikováno, poněvadž jsou dotčeny dalekosáhlé
zájmy uherské. — Neobyčejných prostředků je dle
„Przekladu Polskéhos« zapotřebí, mé-li se zavésti
u nás pořádek do veřejných poměrů. „Uvažuje
me li — praví Jist — «věc theoreticky, pokládali
bychom za povinnost vlády, aby po vyřízení vy
rovnání s Uhry přičinila se o smír s Němci. Po
suzujeme-li však věc prakticky, dospíváme k vý
sledku, že vláda, kdyby i ehtěla, k vyrovnání s
Němci dojíti nemůže. Nenít za prvé dnes mezi
Němci žádné vedoucí osobnosti. Oposice německá
skládá se z klubův, vzájemně se kontrolujících a
podezřívajících, v žádném z nich však není člo
věka. s nímž možno by bylo vážné hovořiti a
jenž by byl s to poskytnouti jistotu, že kluby pů
jdou za ním a še Schěnerer, Gross, Lueger i hr.
Stúrgkh učiní to, co on přislíbil. Když br. Tbu
novi podařilo se splnsti prvaí úkol, t. j. vyříditi
vyrovnání s Uhry, tedy soudíma, že splnění dru=
hbého,t. j. vyrovnánís Němci cestou řádnou (nor
mální) do:áhnouti se nedá. Hrabě Thun bude mu
sit užití prostředků, neobyčejných, nepsriament
nich, chceJi, aby stroj parlamentní, byťi jenom
na chvíli, dal se v pohyb Aby umožnil porady
parlamentu, musí užití prostředků reparlament
ních, stejně jsko v chorobé podává se jed jako lé.
čivý prostředek. Zdaž císař, jenž po tolika ranách
potřebuje a zaslubuje klidu ku použití neobyčej=
ných prostředkův, dá ové svolení, toť otázka na
oíž odvislým je další rozvoj poměrů v Rakousku.«

Pručáctví stává se v Rakousku i v celé
Evropě pořad drzejším a neomalenéjším. Když
šmokové vídeňští chtěli vyzvěděti, kdo bude jme
nován arcibiskupem pražským, zda-li blechtic anebo
některý z nejdůstojnéjších českých biskupů a kdyš
pří tom jmenován byl v každém ohledu velmí
umírněný ndp. biskup BudějovickýTbdr. Martin
Říha, problásili jej Prušáci hned za urputného
nepřítele Němců — ačsvlášté těmto nikdy ani stébla
v cestu nepoložil, a počali křičeti, že Německo
jeho jmenování nedovolí, protože k arcibiskupství
pražskému vedle trocbu Čechoněmců patří 'éž
150.000 hatolikůjv Kladsku. K biskupství vratislav
skému patří přes 500.000 karolíků v rakouském
Slezsku, ale Rukousku nikdy nenepadlo, komen
dovati pruského krále a německého císaře, koho
má jmenovati vratislavským koíšetem-biskupem,
ačkoli tento jest viržlistou a dokonce náměstkem
zemského hejt.sana na slezském sněmu v Opavě.
Rakousko a zejména rakouské úřednictvo a dů
atojnictvo chová se s největším taktem vůči Prusko
Německu, ale němečtí profesoři, úředníci a gene
rálové mají odvahu, plésti ae drze do vnitřních
záležitostí naší říše. Tyto dny mluvil poslanec
Kerl Hermann Wolf paličskou řeč proti Rekousku
a Čechům v Erfurtě a tu předseda německých
shriegervereinů«, pruský generallajtnant (podmar



Číslo33, Pr zody0 |

Vojenský soud a odhalení ve Francii
Myslíme, že jsme jednali v souhlase e naší

mi čtenáři, když jsme je neobtěžovali francouzskou
židovinou a Dreyfasem, touto rakovinou Fraocie
a neodvratnou morovinou třetí republiky.

Kdyby v prosinci r. 1894 souzen by veFrancii nějaký křesťaneký setník a kdyby byl býval
odsouzen k doživotnímu žaláři na Ďábelském ostro
vě, nebyl by po něm ani kohout zakokrhal. Od
souzený Dreyfus je však židem, proto pracovalo
po celém světě výtečně sorganisované židovstvo,
aby Dreyfusa osvoboJilo. Židovští barsiáni, ban
kéři, velkoobchodníci a fabrikanti sebrali miliony
na uplacení francouzského časopieetstva a úplatné
časopisy v celém světě krmí denně své čtenáře
zasmrádlou dreyfusovou pečení.

Skoro celá Francie byla židovskými penězi
zpracováca. Spolehlivým přivržencům židovstva
zakoupeny a vylonděny poslanecké mandáty, ži
dovskými novinami ohlupován a mateu byl fran
couzský lid, za židovské peníze tupena francouz
ská víra, mravnost a armáda, za židovské peníze
umožněna byla volba židomila Loubeta za preai
denta republiky, nová židovská vláda ve Francii
vydala čelná místa soudcovské, ú'ednická, gene
rálská a důstojnická židům a když takto byli
francouzští katolíci zhanobeni, poníženi, sesazeni,
úřadů a hodností zbaveni neb pozavírani, přikro
čeno konečně k osvobozování Dreyfuasa, který byl
přivežen z Ďábelského ostrova do Rennesu.

Židomilům se již zdálo, že oavobozovací,
obnovený process Dreyfusův bude pouze rázu for
málního a pak že bude celé tidovatvo jásat a
vládu svou ještě více upevňovat. 70.000 francouz
ských židů není ještě spokojeno, že za 6) let
připravilo Francouze o celou polovici národního
jmění a že bursovními krachy, Panamou u Byndi
káty převedlo je na sebe, že rozhodující místa
v ministerstvech, soudních, správních vojenských
úřadech obsadilo svými stvůrami: bratka „fran
couzských“ židů buntujících se s Němci, chtěla
nad 40 miliony Francouzů slavit triumfy. Francouz
ští židé se však přepočílali, neboť dreyfuaovský
process v Repnesu staví Francouzům okatě na
odiv veškoron jejich zbědovanost a ponížení.

Celá Francie na celém těle, ve všech avých
údech se chví, republika praská na všech stranách
Jako staré haraburdí a vládnoncí „panamisté“,
kteří svými švindly připravili poctivé a přičinlivé
francouzské rolníky, živnostníky, obchodníky a děl
níky o pracně vydělané miliony, neví ei jiné rady,
leč pozavírali aré odpůrce.

Franconzové dozvěděli se v sobotu z úst bý
valého presidenta (1894 —1895) Karsimíra Periera
a jeho ministra války, generala Merciera, že k
vůli židovskému setoikoví Dreyfaasovi by se byla
Francie na sklonku roku 1894 octnula málem ve
válce s Némeckem, které již od roku 1871. pane
po příležitosti, aby po krutých porážkách Francie
v letech 1870—1871mohloji úplněponížita rozdrtit.

Repoblikánská Francie snižovala po létu bož
skou, církevní a státní autoritu, úplatní trháni ne
šetřili presidentů, ministrů, úřadů a armády, jen
když v kalu lovili mohli.

V sobotu vypověděl Kazimír Perisr před vo
jenským soudem v Rennesu, že na konci r. 1894
adělil mu tehdejší ministr války, Mercier, že z go
nerálního štábu zmizely spisy důležité a že u jed
noho vyslanectví nalezen byl spis této záležitosti
se týkající. Fraocouzakému ministerstvu byl ode
vzdán také dopisek, v němž stála slova „Cette
canaille de D.“ (Ta potvora, ten D . . .“) Dne.
ledna 1895, právě když franc. ministr zahraniční
odcestoval, dostavil se k předsedovi ministerstva
(Depuyovi) německý velevyslanec (hr. Můoster,

mal na knížete povýšený) a ukázal mu depeši odněmeckého říšského kancléře knížete Hohenloha,
který jej žádal jménem císaře Viléma, aby ma u
presidenta, totiž u Periera, vymobl audienci. V ne
děli dne 6. ledna 1895. dostavil se velevyslanec
Můnster k něma a položil mu osobof otázku,proč
německé velevyslamectvo jest do sálešitosti Drey
fusovy zalahováno. Velevyslanec žádal formální
popření této věci, poněvadž velevyalanectvo do této
affajry zapleteno prý není. Perler mu namítl, že jsko
president prý není zodpovědný, todpovědnou že je
vláda. ať se tedy obrátí v nepřítomnosti zodpověd

e 18. srpna 1899

ného (zabraničného ministra) na předsedu mini
sterstva. Protože však hrabě Můnster se dovolával
loyality presidenta, jakožto soukromníka, tedy
tento mu sdělil bez obalu, že v německém vele
vyslanectva se našel dopis, načež odpověděl Můneter,
že Be to nezdá býti možným, poněvadí žádný dů
ležitý spis se neztratil. President Perier jej uchlá
cholil tvrzením, že se tu jedná o méně důležitý
spis, a že proto ani vláda ani on jakožto presi
dent německé velevyslanevtví do této záležitosti
nepletou. Velevyslanec Můneter žádal nicméně dů
razně, aby francouzská vláda rozhodné problásila,
še německé velevyslanectvo do affairy Dreyfu
sovi nezatsbuje. Perier to odepřel, mezi Pařížem
a Berlínem (a patrně též mezi Francií a Ruskem
na jedné, a Petrobradem a Berlínem na drubé
straně) vyměněno bylo několik velmi důležitých
depeší.

Bývalý president Perier tuto záležitost úplně
nevysvětlil, sle dodal jen, že za několik dní do
stavil ee k němu brabě Můinster a prohlásil, že
tuto affairu považuje za ukončenou.

Poněvadž bývalý ministr války Mercier pra
vil, že dostavil se v kritickém tomto okomžiku do
elysejského paláce, residence to presidenta Peri
era, a že 8etu jednaloo to, má li mobilisovaticelou
francouzskou armádu, tedy se lze Bnadno domy
aliti, že mezi Francií a Německem 8e jednalo buď
o zadostučinění nebo o prohlášení války, kterýžto
poslednější případ byl asi zabráněn zakročením
cara Mikuláše II. Perier prý prohlásil Můnsterovi,
že nic ho nedonutí k odstoupení z presidentství,
ale jak známo, brzy na to vzdal se Perier nej
vyšší hodnosti v státu přece. Perier prozradil u
soudu ještě, že 13. prosince zakročili u něho
Waldeck Ronseau a žid Reinach ve prospěch Drey
fusa, ale slavně se ohrožoval proti tomu, že by
byl někdy mluvil s Dreyfassem, z velezrády ob
viněným. (Pozn. red. Perier katolik jest původu
židovského). Mercier prý mu teprve po rozmluvě
se getníkem Lebrun- Renaultem, pravil o přiznání
se Dreyfusa k vině; dále prohlásil za nepravdu,
že by se byl zavázal, působiti k tomu, aby ne
byla problášena tajaost líčení s Dreyfusem Drey
fas to napřed tvrdil, ale po důrazném problášení
Periera problásil tvrzení své za omyl. Jeho do
pisy, na něž prý Perier narážel, byly znetvořeny.

Generál Mercier vypovídal rozhodně v ne
prospěch Drejfusa. Když zvěděl o špehounstvi,
nařídil plokovníkovi generálrího štábu Sandher
rovi, aby vyšetřil, jak něm. voj attaché Schwartz
koppen má ve Francii špehounskou služba zor
Ganisovanou, o kterou se císař Vilém sám osobně
zejímal a zprávy o ni četl. Ze zachyceného do
pisu Schwartzkopennova, který žádal plány opev
nění poříčí Maasy, poznal, že Německo provozuje
špehounství a že musí míti přítele v druhé úřa
dovně generálního štábu. Z jiných ústřižků zvě
děl větu, že „ta potvora D.“ dodal nám 12 plánů.
Přinesly nám mnohé zajímavé kousky, musím
práci rozdělit, neboť máme jen 10 dní času“
Proti Dreyfussovi prý nebylo z počátku žádného
podezření. Ale když mu dne 20. neb 21. září 1894
obyčejný agent přinesl z německého velevyslane
etví borderau, tu šel přímo k presidentovi to
oznámit, aniž by byl mluvil dříve 8 předsedou
ministerstva a se zabraničným ministrem, kterého
byl již dříve žádal, aby tento u německého vel
vyslanectva zakročil, aby učinilo špehounství ko
nec. Od presidenta čel k předsedovi ministerstva
a umluvili se, že si muší počínat a největší opatr
nosti, aby cizí velmoci do toho nezapletli a své
styky 8 nimi nekompromitovali. Dale vypravoval
Mercier o vyšetřování, jež vedlo k zatčení Drey
fusa, které se stalo na základě usnesení celé mi
nisterské rady, o kterémžto nsnesení 8 Depaym
také presidenta zpravil. Když čten byl výrok
Dreyfusův z Ďábelekého ostrova, že se zavázal
Perierovi, že ve veřejném líčení pic neprozradí,
problásil to Perier prudce a rozčileně za nepravdu.
Mercier problásil na to,že by nebyl dal Dreyfusa
zatknoati, kdyby nebyl býval o jeho vině pře
svědčen. Bývalému presidentovi Perierovi vyčetl,
že se uchoval ze nezodpovědný avůj úřad, aby
Můosterovi přímo odpověděti nemusi! a že starost
o to ponechal zahraničnímu ministrovi. Dále vy
četl Perierovi, že soudu neřekl, že Mercier 8 Du
puyem až do půl noci čekali v jeho kabinettu v

Inserty se počítajílevné. : V. Ročník.

Elysejích, aby vyčkali obsab depeší. které vymě
pili tehdy hrabě Můnster u císař Vilém. Tásalé
se navzájem, přinesou li Lydepeše mír nebo válku.
Jest jisto, že okamžik ten byl velice vážný, 8 že
hrabě Můnster očekával rozkaz, má-li francouzskou
vládu žádati za vrácení svých pasů. Konečné pro
zradil Mercier, že nařídil náčelníkovi generálního
štábu Boisdeffrovi, aby 8 jistým počtem důstojníků
byl v ministerstvu v permanenci, aby případně
byl připraven, provésti mobilisaci fraucouzské ar
mády. „Vidíte, pánové. že jsme byli bezprostředně
před válkou.“ V diplomatickém ohledu byli jeme
ve veliké nejistotě, zda li s námi půjde Rusko.
Musili jsme proto učiniti všecko, abxchom zabrá
nili válce, na druhé straně naeměli jsme ala vo
jenský soud ponechati v neznalosti tajných, v před
ní řadě zajímavých akt. General Mercier prozradil
zajímavou zprávu Paty de Clama, který pood
souzení Dreyfussa, tohoto navštívil. Dreyfus pravil:
„Až budu pryč, pokračujte si ve vyšetřování: za
tato jedinou milost prosím“. Dále prozradil Mer
cier,žeposlal setníkaLehrun—Renaultake Ka:
simíru Pierovi, aby jemu a ministrpresidentové
Dupuymu podal správu o přisnání se Dreyfusa.
Ale ti pánové ho nechtěli slyšet, neboť byli hypno
tisování strachem před diplomatickými zaplelkami.
Tehdy byla vláda od socialistů Mulleranda, který je
dnes ministrem, a od Jauresa napadána, še nedala
Dreyfusa zastřelit. General Jamout sdělil mini
strovi války Freycioetovi. že z Německa a Anglie
přišlo 35 milionu, aby affniru Dreyfusova podpo
rovali. Konečné prohlásil Mercier rozhodně za D6
pravdu, že by byl důkazy v bordereau na načené
prohlásil za nedůležity. Naopak. Dreyfua sice po
nírá, že jmenovaná akta neviděl, ale viděl všecky.
Měl stálou vědomosť o pokusech dálostřelectva. Co
Dreyfus popírá. je všecko leš. Esterhasy doku
mentů těch ani znáti nemohl, neboť srada se mohla
státi jen v ministerstvu války atam Esterhasy ani
nepracoval.

Mercier tvrdil též, že není možno, aby Henry
byl dodal Esterhazyma dokumenty, vždyť Henry,
který neměl vyššího vzdělání, jim ani rozuměti
nemohl. A kdyby Dreyfus nebyl borderau aci psal,
nemohl je Esterhazy vydati. Podezřelé jest, že
papír — bordereaa jest zámořského původu. Sku
tečnost zrády Droyfusovy vyplýváz jeho lží, ze
zkoušení jednotlivých kusů az jeho doznání. Jsem
počestný člověk. Kdyby se ve mně ozvala ta nej
menší pochybnost, řekl bych: Setníku Dreyfuse!
Mám vás sa nevinna! (Tu Dreyfus vytekle 7y8ko
či) a hroze pěstí, byl by se vrhl na generála Mer
cieru, ale byv zadržen, zasýpěl jen: To byste měl
říci“ Mercier pokračoval: Byl bych vám řekl,
kdybych se byl mýlil, že jsem jednal v dobré dů
věře. Já jsem ale vedor všem sjednaným náma
hám a vzdor přečelným vydaným milionům tím
více o vině Drryfusově přesvědčen. Když general
Mercier avon výpověď skončil, křičel naň Dreyfas:
Dokažte to! — Dreyfus cítil, že mu sice genorál
Mercier vinu přímo nedokázal, ale že vývody jeho
budou mlti pro něj výsledek zničující. Vylíčení Per
ciera a Dupuya jako zbabělců v dobách rozhod
ných, nezjednají Dreyfusovcům rovněž respektu ve
francouzském lidu.

Závažným byl také výslech generála Billota,
který po Mercierovi nastoupil úřad ministra VO
jenstrí. Billob pravil, že lituje, že jako ministr
války musil promarniti čas zabýváním se mali
cherné záležitosti Dreyfusovy a Žepak neměl času
zabývati se prostředky na obranu vlasti. Bylloť
byl a jest o vině Dreyfussově přesvědčen; pak vy
pravoval že lyonský kupec Dénis Villon podal mu
zprávu o rozmluvě dvon německých důstojníků.
Jeden z nich pravil, že jest odporno zříti, jak
francouzští důstojníci vlasť avou zrazují. Drahý
důstojník odtušil: Jest to štěstí pro nás — Drey
fus vydá nám tak i mobilisační plán! Dreyfus
pravil podrážděné, že vypravování lyonského kupce
je lež.

Následující na to ministr války, inženýr Ca
vaignac prohlásil, že mnel goublasití a těmi, kdož
r. 1894. musili vlasť a armádu proti zrádcům avěd
čiti. O vině Dreyfusově svědčí doznání, jež učinil
vůči setofkovi Lebrun-Renaultovi: Jsou také ještě
jiná doznání a důkazy viny. Setník Attel vypově
děl jako Lebrun-Reúault s mimo to přiznal se
Dreyfus Renaultovi: „Vydalli jsem dokumenty



tož byly tyto medůlešity a učinil jsem tak jen
abychdostal Jiné, důlešitější.“ Ty jiné důležitější
orlem Dreyfus francouzské vládě nikdy nepředložil.
Obsah borderó je velice důležitý a svědčí, že ze
mězrada mohla vycházeli jenom = generálního
štábu, kterýž jediný měl k disposici listiny v něm
obsužené. Ve zradu Esterhazyho nevěří.

Podeztelé je též, že Dreyfus obeznám byl
v různých atátních kancelářích a že se stel pokus

dplatiti svědka Můllera, aby zménil své, Drey
fasori nepříznivé výpovědí v té věci. Průmyslník

Longuette z Bonsbornu přistibl Dreyfuss v Bruselu,
ač Ďreyfus popřel, že by tam byl býval.

Další svědek generál Zerlinden bývalý vrchní
velitel v Paříži, jenž evé doby byl přičiněním
Dreyfasovců, když tito pád Cavaignecův způsobili,
místo něho ministrem vojenství jmenován, prohla
šuje, že věří ve viuu Dreyfusovu, opíraje se o „bor
dereau“, jež jest důkazem rozhodujícím. Čest ar
mády nemá 8 tímto procesem ničeho co činiti.
Sděluje fakta, jimiž dospěl k tomuto přesvědčení.
Stihání a zatčení Dreyfusa stalo se zcela nenadále.
Tím vyloučeno jest každé pomyšlení, že byl by
bývál obětí nějaké nevraživosti neb machinace;
svědek nevěří rovněž, že by Esterhazy byl původ
cem „borderean", věří v dobrozdání znalce písma
Bertillona a na konec praví, že jest přesvědčen,
že Dreyfus jest vinen i že on peal „bordereau.

Na popud Démangea problašuje gen. Zur
linden, že teprve po odaouzení Dreyfusově i z ob
saba „borderean“ vypozorovalo 8e, že původcem
jeho může býti jen důstojník gen. štábu. Svěděk“do
kládá, kdyby měla býti seznána celá pravda o „bor
derenu“, že bylo by nutno opatřiti si čtyry noty
v něm uvedené.

Dreyfas: Přidružuji se ktěmto slovům. Také
já žádám pravdu| Jep pravdu!

Další svědek, general Chanoine, někdejší ná
stopoe Zurlindenův v úřadě ministra vojenství,
praví, že věří ve vinu Dreyfusovů. Dříve, než roz
hodnuto bylo o zatčení Dreyfusa, byla střežena
řada důstojníkův. Nevěří, že by Dreyfus byl vydal
samy dokumenty v' „bordereau“ uvedené, nýbrž
jen noty o věci.

Býv. ministr zabraničných záležitosti Hano
tenx problašuje, že o tajných aktech neměl vědo
mosti, promlouvá o obtížné diplomatické situaci
v době, kdy Dreyfus byl zatčen a dokládá, že
když Mercier s ním o affáře Dreyfasově tehdy
mluvil, že on, Honataux, činil námitky v příčině
situace zahraničné a povahy důkazův, proti Drey
fusovi uváděných. Vyjednávání s cizími vyslanectvy
v aféře té bylo ukončeno teprve den před pro
cesem Dreyfusovým. Zpráva vyslance italského
Ressmonna byla by stížila situaci, jež byla tě doby
skutečně vážná, Svědek žádal následkem toho od
generála Merciera, aby afféry Dreyfueovy nechal.
Ministerstvo vojenství zůstalo neoblomno a aféře
dán volný běh.

Jak viděti, znějí poaavadní výslechy svědků
pro Dreyfusa velice nepříznivě, což jest tím vý
značnější, že prolhané dreyfasovské časopisy dě
laly z bývalých ministrů války kající hříšoíky,
kteří prý se již o nevině Dreyfusově přesvědčili.
Před soudem tvrdili tito svědci pravý opak toho.
Výpovědi svědků jsou kompromitující též pro ny
nější vůdčí ministry francouzské, neboť svědci
avědčili proti nim, že za příčinou osvobození Drey
fosa dopouštěli se potizákonných skutků a že dů
ležité výpovědi dřívějších svědků a nepohodlná
akta potlačili a omlčeli. Násilí a potlačování jinek,
emýšlejících se strany vládní veřejné mínění neu
pokojí, naopak pobouří je.

Vojna s nebem.
Že se lidé mezi sebou rvou, ač mnohdy ne

vědí proč, jest denní zkašeností stvrzeno. Že ne
na „konferenci míru“ v Haaga nstanovilo, že 8e
vojny povedou dále, toho jsme byli právě letos
svědky, ale že by se lidé chtěli 8 nebem do voj
ny pustiti, to snad málo kdo slyšel. A. přece jest
tomu tak.

V šestnáctém století se poznalo, že kalendář
potřebuje opravy. Byloťpatrno, že „na nebi“ rov
nodenost jarní a podzimní jest ocelých deset dní
dříve, než na zemi v kalendáři. A proto vydal dle
výpočtů bvěsdářů papež Řehoř XII. r. 1582. ka
lendář opravený. Oprava záležela v tom, že 6e
nejprv muselo v kalendáři deset dní přeskočiti a
pak každý čtvrtý rok učíniti rok o den delší;
pouze ten čtvtý rok, jimž se století končí, že musí
zůstati dnem jen 365 dní majícím.

Bylo by se dalo čekati, že se tahle oprava,
kterou přece věda vynalezla, s radostí velikou
přijme tam, kde se nejvíce křičelo o tmě v církvi
katolické. Avšak stalose paopak. Právě v semích
evonjelických až zuřivě odporovalo Be opravě ka
lendáře. 

V Anglii to trvalo bezmála dvě stě let, než
byls přijata. Tam ujele se tobo „královská učená
společnost“ a žádals, aby sněm — parlament —
vydal o tom zákon a pravý s nebem sonhlasící
kalendář předepsal. Ale „reformacícírkve ze tmy
prý vybavený“ lid rozzuřil 86 tak, še někteří čle
nové učené společnosti byli po ulicích bonění a
pronásledování.

Věřilo se, že společnost chco lidu žívot o
Jedenáote dní ukrátiti. Běbem těchto bouří zemřel
učenecBradley,arozhlásílose, že to jest trsst
Boží za jeho zločin. „Národ ký“ — tak se
blásalo — raději povede „ s nebem“, neš
aby něco přijel od papeže.

V Německu byl zaveden opravený kalendář
ještě později, než v Anglii, totiž r 1774. Evan
jeličtí bohoslovci a kazatelé vupírali se proti to
mu. Pravili: My pokládáme papežeza Iva řvou
cího. Přijmeme-li jeho kalendář .. . pohltí nás.
Máme míti společenství s Antikristem? Nebo je
ké jest společenství Krista s Belialem? .. Kromě
tobo, k čemu jest ten nový kalendář? Není se
třeba báti žádné drahé potopy. Léto nepřijde ani
dříve ani později. A kdyby se čas rovnodennosti
změnil, nebude žádný rolník tak bloupým, aby
poslal žence na pole o svatém Duše a vinaře do
vinic na svátek sv. Jakuba. Celá věc jest pouze
záminkou spojení se = papežem. Tento ďábel byl

vyhnán z církve křesťanské, a my si nepřejeme,aby se sem zase přikradl.
Jest viděti, že se neprotivil jen lid patrné

ekutečnosti na nebesích čili v přírodě, štvaliť v tom
obledu zajisté eavanjeličtí pastoři. Ale oni světští
učenci, kteří vědou nabyli přesvědčení o neshodě
starého kalendáře „s nebem“, nechtěli počítati
dny dle nového kalendáře, Pravít o nich jeden
gpisovatel: Těm pravda nebyla pravdou, byla-li

prohlášena papežem. A smutné proslavený bezožnický filosof francouzský Voltér pravil, že by
byli pravdu přijali třebas od Tarka, kdyby ji byl
předložil, jen ne od papeže.

A pravoslavné církve a státy na nich zbu
dované, zvláště Rusko po dnes vedou tuto „voj
nu 8 nebem“. Již jsou později o dvanáctední a
nastávajícím stoletím přibude jim zase jeden, ale
je to od papeže, vedlo by to k sjednocení s Ří
mem. Ať jsou vánoce třebas v letě, co nas tom,
jen když to děláme jinak, než Řím.

A takto je, ač v jiném smyslu i u nás. Ka
tolíci čeští vydali již více spisů, v kterých na

základě pravdy líčí jisté oblíbené velikány. Alepastoři a blasatelé liberalismu — třebas i nčení
páni professoři — „praví v srdci erém“: Je to od
klerikálů, mlčme o tom. Když předněkolika lety
kdosi měl odvabu napsati o Komenskémnejen
jemo příznivou pravdu, ale na základě jeho spisů
zmíniti se též o stínech jeho povahy, pravil jistý
učený pán, který je velikým školním radou: Ne
měl to vydávat. A když mu jeho bývalý spolužák,
věřící katolík, řekl: A proč ne? Vždyťje to jen
dějepisná pravda, odvětil pan školní rada: Měl
s tím mlčeti.

Takoví tedy byli a jsou lidé. „Klerikál prav
dy nemá a když má, ať mlčí“. — Zajisté! Raději
by ti páni slyšeli Tarka, než katolíka.

Je to etará vojna proti nebi, kterou — une
tak bloudicí rozum — jako zkažené srdce a pý
čha vůle vede tím, že nechce slyšeti odpornou

prevdn. Páni tu jednají jako nevěsta, která odpaala od víry katolické k vůli ženíchovi helretské
mu. Když ji katolický farář poučoval, řekla: „Jsou
učenej pán, mají pravdu, ale já jináč neudělám“

Dnešní radikalismos co pak jest mnobde ji
ného? — Raději 8 helvetem, s židem nebo třebas
a Turkem, jen ne 8 katolikem. A proč? „Já ji
náč nendělám“. Zkažené srdce a pýcha vůle a
pak i kapsa tobo bývá příčinou.

Známe n. př. jedno město, kde sejeden pán
vyjádřil o kostele tak, že se to bojíme napsati.
To je tedy skutečná vojna s nebem. A proč ji
vede? Má zlost na Boha, že jisté věci zapovídá.
To je ta nejvlastnější příčina. A co je to nejsmut
nější při tom, že ti, kteří tuto vojnu s nebem ani
v srdci, natož-pak veřejně, nescbvalují, z bojiště
utíkají. Ale kam to vše přijde? Co bude násled
kem takové vojny s nebem?

. Naše děsně zadlužená města ukazují na to.
Aby to nechodilo podle té klerikální tmy „zvelo
buji“ se města, ale dlahů je tolik, že to až ani
pivní „krejear“ nezpraví.

A dějepis očí: Ještě žádný národ beze ško
dy ohromné nevedl vojnu 8 nebem. Ale to poví
dá klerikál. Raději ať přijde převrat jakýkoliv,
ať zuří zase obeň a meč, jen když Be nebademe
řídit — katoliotvím. Kdo nám tohle řekne, toho
budeme pronásledovati potnpami, šmejdy volební
mi, až bude umlčen.

Ale je to asi tak moudré, jako ten odpor
proti kalendáři. Hnězdy nebeské nezměnily svůj
běh k vůli pastorským a „pravoslavným“ předsud
kům a štvanicím. A tak ani Bůb, ani nebe, ani
pravda se nezmění k vůlí našim nevěrcům. Vojna
e nebem bude míti smutné následky.

Krajinská výstava v Čerreném Kosteki

Na prostranství mezi školami a pivovarskými
pavilony jest výstava strojů hospodářských. Z velkých
rem pražských nenúčnstnila se výstavy ani jediná,
není tedy na výstavě parních plahů, mlátiček atd.,
jsou ade všek bojně a sledně zastoupeny prostřední
továrny a menší dílny na výrobu hospodářských strojů
e vozů. Pan Václav Zóma s Opočna vystavnje pa
tentní šrotovník nejnovější konstrakoe s umělýmika
meny z diamantové masy s plnou sárukos, še ka
meny ty není potřeba -nikdy křesati, a že zůstanou

vědy stejně ostré. Dále vystavaje čistící mlátička s
s úplně sarečeným Uletěním,4čisticí ky oa obilí
a krytý, bezpečný šentonr. Pan Josef Sírlos Ruska
e Hradce Králové vystavaje pluhy obyčejné a ralkc=
váky, bérky třiradlicové, Železné brány s j. Pan Jo
«f Valášek s Ruska vystavaje různé plahy, brány,
pleče, nářadí hospodářské a solidně pracovaný vůz.
Pan Josef Ermer, majitel strojíroy v Č. Skalici vy
stavuje čtyři mlátící utroje, tři kryté Zentonry, dra
mechanické mandle pro domácnost atd. Josef Hro

por seZibeie vystavujedra secí stroje. Josefolland v Opočněrůzné hosp. stroje. Rudolf Kavk
kovářs Č. Kostelce rochadlo.Fv Janově, se Že.
berka pampy s různé potřeby k vodovodům. Majitel
strojnické továrny Jindřich Kašpar v Poříčí u Trut
nova vystavuje velký s malý žentour, fezačku as mlá
ticí stroj na pohon ruční, šrotovník na obilí, řesečku
k šlapání a j. Josef Hartl, podkovář r Loukověvy
stavuje obratlové, pro každou polohu zoemouitě se

vystavuje různá hospodářské utroje. V. J. v Úpici
vystavuje mlátící stroj. Tylš strojník z České
Skalice vystavil mlůticí stroj s vytřásadiem a stem,
čistící m'ýnek, řezačko, žentour dvonkoňský i jedno
koňský, čerpadla do stadní a pumpy do močůrky.
Karel Vacek z Lysé n. L. vystavoje různé pluhy a
brány, Fy. Vytlačil £ Osfka u Li*omyšle vystavil
secí stroj, mlátičku Šentourovou, mlejuek na čistění
obilí a j. Mlýnky na čistění obilí vystavojí téš Am
tonín Sádovský, strojník z Hradce Králové, Ludvík
Široký ve Vel. Svatoňovicích a pan Čeněk Švab ve
Skutči. Secí stroje vystavuje Jam Pracnor u Roud
pice. Pan Frant. Melichar a Brandýsa n. L. vystavil
2 secí stroje, p. Josef Muwnk,strojník v Dobrém u
N. Města vystavoje praltický stroj na vytahování pa
řezů, pět řepóvých strojů ne řísky. Josef Petera
z Rychnova n. K. vystavoje plaby rakoráky, pluh
třiradlicový, vyorávače bramborů a ru'ní brány, p.
A, Pinkas v Meziříčí vystavuje řezačku na vlámu a
zolenoupícía 1ůznéstroje. Pan Jos. Báček vTarnově
vystavil tři praktické rychloprací stroje se ždímadly.
Fr. Krtička a J. Lokvenc v Polici n. M. vystavili
tři nově vynalezené houpací máselnice „Bonemia“,
kterými i ditě smetanu atlousl může. Pan Jos. Obsť
v Nízké Dřevíčivystavil vzorek mandlu. Pan V. Šklíba
z Rychnova vystavil práci koláfekou a Jos, Patera
práci kovářskou na kočáře. Solidní kočárnickou práci
vystavil táž pan Rudolf Kavka, kovář v Červeném
Kostelci. Pan Josef F'edler s Náchoda vystavil pě
kné saně a 3 kočáry, p. A. Rufer se Lhoty uČerv.
Kostelce vůz špeditérský.

Politický přehled.
V německém tábeře terrorisují bciló

brudři každého, kdo s nimi neblázní a zachoval
si trochu zdravého rozumu. Tyto dny prý byl posla
nec dr. Russ, jeden 2 nejpřednějších německých
poslanců od Wolfiánů sbit bolí a liberálové mu
sili bonem voličskou schůzi uzavřít, aby nebyli
stejnou mincí vyplaceni. Poslenec Křepek, který
nedávno Wolfa posekal, vzdal se mandátu, který
15 roků zastával; dnešní německá politika se mu
zpechutila.

V pruském směmu počelo ve středu
druhé čtení o předloze průplavové. Císař Vilém
problávil v neděli v Dortmundu, že v Německu
musí rozbodovati jediná vůle, že on i
jeho vláda trvá na požadavku, aby střední Něme
cko bylo novým průplavem spojeno s hlavními
toky v Německu a též východopruské země má
protínati průplav ve prospěch zemědělců i prů
myslníků, poněvadž stát může prospívati jen teh«
dy, pak-li průmysl i zemědělství Mlejné prospívají.
V Prusko-Německu rozhodlo již nejednou císař
ské slovo: stak chci a poroučím.« | Protestantská
konservativní strana je proti stavbě nových prů
plavů, poněvadá prý se nevyplácejí a zemědělství
poškozují. Katolický střed, který hájí stejně zájmy
agrárníků jak průmyslníků, dal by svolení k stavbě
nových průplavů jen tebdy, kdyby vláda byla pro
opravu obecního řádu, která by katolickým men
šiném v Německu značně prospěla. Německý ka
tolický střed není sentimentální, ten jedné dle zá
sady: »z ručky do ručky a něco za něco.« Řídě
se touto zásadou, spojil se nedávno při zemských
volbách v Bavorsku se socialisty a získal tím
v mnichovské sněmovně rozhodující většinu. Dnes
by se v pruském soěmu spojil třeba s liberály,

k-li tito budou souhlasiti s opravou obecního
řádu. Zdá se, že vláda bude musit katolíkům jíti
vstříc, protože konservativní strana z ohledu na
své voliče nebude moci vládě snadno povolit. Mo
žná, že vláda rozpustí sněmovnu, aby si pak zjed
nala po povolnéjší většinu.

Ve Francii zmahajíse zmatky.V pondělí
o 6. hodině ráno byl obhájce Dreyfusův Labori
v Rennesu od neznámého člověka střelen do z.du
a byl nepatrně poraněn. Pachatel nemobl býti po
lapen, ačkoli se stal útok ve středu města a pro
následovali jej četníci, vojáci, dřevaři, pradleny a
Bůb ví kdo. Zdá se to být milánovský objednaný
attentát, který má Dreyfusovcům pomoci z bryn
dy. Od židů podplacené časopisy tvrdí ovšem, že
attentát se stal následkem spiknutí francouzských
národovců, aotisemitů, klerikélů a monarchistů a
proto vylíčili napřed poranění Laboribo jeko smr
telné, pak z toho udělali těžké poranění hřbeto



viny a míchy a teď hledají kulku, kterou za ně
kolik dot nemohli nelézti; nu snad jí dostanou u
některého puškaře za pár centimů. Další ostudou
jest, že předseda ministerstva Waldeck-Rous
setu v Renneu usvědčen, že společné s žijem
Josefem Reinachem r. 1894 přemlouval presidenta
Kazimíra Periera k protizákonnému zukročení na
prospéch Dreyfusa u soudu v příčině veřejnosti
líčení, ačkoli jako přední francouzský advokát a
pomocník Gambettův dobře věděl, že ústava a
zákon předsedovi republiky každé takové takro
čování a vměšování se do soudních záležitostí za
kazuje. Perier, rovněž Dreyfusovec, aby kryl sebe,
musil Dreyfusovi popříti že by bylkdy del Drey
fusovi nějaký slib v příčině jeho procesu. Nej
větší hodnostáři republiky usvědčení byli tedy před
vojenským soudem ze atrannictví. Aby vláda 4
vládnoucí republikánská strana odvrátila od sebe
pozornost, zatkla předsedu fransouzské vlastenecké
hgy, Pavla Derouléda. Strojil prý Orleanistické
spiknutí. Dále zatčen tajemník této ligy, syn ge
nerála Maillarda, velitele vojenské školy v St Cyru,
konečně zatčen praporečník vlastenecké ligy řez
ník Barillier, plnomocník vévody Orleanského An
dré Buffet, řiditel statků vévody Orleanského a
celá řada vynikajících poslanců a předáků strany
Bonapartovské a Orleanistické. Také zatčen gene
rální tajemník antisemitské ligy Girard a měl býti
zatčen též její předseda Guérin. Ale ten se v do
mě ligy uprostřed Paříže zatarasil a chce prý se se
svými přátely bránit až do poslední krůpěje krve,
Vláda panamistů — bojíc se sméšnosti a paříž.
ského lidu — nedela dům bombardovati, ale ne
chá bo hlídati od policajtů a odňala obleženým
vodu a plyn. Ti prý mají vody a střeliva dost.
Také na venkově dává vláda sobě nemilé osoby
zatýkat. Dnes neví ve Francii nikdo, jaký bude
zítřek, neboť autority taro není a armáda roztrp“
čená jest naprosto nespolehliva.

Válka v jišní Africe. Anglie hromadí
stále více vojska a střeliva v Kapsku a netají se
více úmyslem podrobiti si republiku boerskou v
Trensvalu a přibrati k tomu sousední selskou re
publiku oranjskou, | Anglie chce vládnouti celou
východní Afrikou, od Kapska až po středozemní
moře. Kapsko, Egypt a Sudan drží Aoglie fakti
cky ve své moci. Vypuzením francouzské vý
pravy z východní Afriky pod Marchandem z po
říčí Modrého Nilu, ukázala Anglie, že netrpí ci
zího vlivu v Kordofanu a krajích poledníkových
a s Německem, ktere drží část východní Afriky,
dohodl se již Cecil Rbodes, který marně se po
koušel o potření hollandských jihoafrických se
dláků. Z trůnní řeči anglické, kterou bylo ukon
čeno letní zasedání parlamentu londýnského “y
znívá náhled, že se Anglicko pokládá za polo
svrchovaného pána nad Transvélem a s neústup
ností sebevědomé přemoci setrvává při požadavku
už před lety vysloveném, že totiž musí angličtí
osedníci v Transválu cítiti se jako doma, že tam
musí.dostat právo voličské a zasědati na sněmu,
teda dávat zemi té zákony. Podobalo se, že již
docíleno v tomto sporu narovnání, když trans
válský president Krůger sněmovnu boerů přiměl,
aby cizím osadníkům v zemi —teda i anglickým
— uděleno bylo příslušenství a volební právo po
sedmi letech, zavážou-lí se, že v zemi
trvale zůstanou. Avšak Anglickos tím není
spokojeno a stojí na tom, aby už po pěti letech
stali se cizinci v Transválu příslušníky a Chsm
berlain navrhl Krůgerovi, aby sestoupila se smí
šená komise, která by pokusila se o výklad smlou
vy ze dne (z. dubna 1877, a když by se nepo
bodle, tak aby ustanovila smírčí soud, by on vý“
klad ten obstaral,ale smírčím tím soudcem
nesmí býti žádnácizá mocnost. Smlouvou
ze dne 12. dubna 1877 prohlášnno bylo připojení
Transválu k Anglii, a teda zničení transválské sa
mostatnosti; leč Transválci se zdvibli a potloukli

anglická vojska tak, že musilo Anglicko uzavříti
nejprve 23. března 1881 mír a jen si vymínilo,
že v Transválu bude na příště míti svého sresi
denta= (vladaře), ale ve smlouvě opravené ze dne
27. února 1884 není o residentoví už ani zmíňky
a tek Transválsko opět učiněno státem samostat
ným, od Anglie nezávislým). Jak viděti, sáhají
Angličané zase zpět k smlouyč z r. 1877, ač
smlouva ta pozdějšími smlouvami z roku 1881 a
1884 byla zrušena a poddanost Transválu z r. 1877
sa odvolenou prohlášena, Proto Trensválsko ni
kdy v tento požadavek Anglicka nesvolí a proto
končí trůnní řeč královny anglické s povzdechem,
že spor s Traneválem jest nekonečným pramenem
nebezpečí míru i blahobytu v jižní Africe. —
Anglie vylíčí jako rušitele míru ovšem hollandské
jihoafrické boery, ač tito anglickým zlato- a dia
manto-kopům dosud žádných překážek v zemi ne
kladli. Německý císař koketoval před dvěma roky
a holladnskými osadníky a s jejich presidentem
Krůgerem, dnes však je opustil a navštíví svou
babičku, královnu anglickou Viktorii, 6 jejíž stát
piky se jiá o kořist dohodne. Slabší boerové jsou
dnes zrovna tak opuštění jako bylo před nedáv

nem Španělsko, Vrchním velitelem jihoafrické an
glické armády jmenován generál Forestier- Walker.

Mlaistrpresident hrabě Fr. Thum
podá dnes v Išlu Jeho Veličenstvu zprávu 0 po
litické situaci, Jedná se o svolání delegací. Poně
vadž Němci chtějí v krajní obstrukci vytrvati, my
slí, že by lonští delegáti mohli letos opět býti

svolání, poněvadě říšské rada jiných nezvolila. Ji
ní jsou pro směnu jednacího řádu řláské rady,
aby obstrukce jednání nemohla mařiti Vpoliti
ckých kruzích navrhuje se také zrušení posavadní
ústevy a prohlášení nové na základé říjnového
diplomu, takže by psk volby do delegací vyko
oaly zemské sněmy. Maďarské listy píšou, že by
v Pešti proti oktroyování nové ústavy ničeho ne
namítali, jen když zabezpečena bude parlamen
tární volba rakouských delegací. Proti vlastizrád
nému odboji německé obstrukce musí prý se uči
niti zavčas obranné prostředky. — Pochybujeme,
že by dnes v pátek jednalo se v Budapešti o tak
vážných věcech; spíše se bude jednati o nějakém
novém opatření.

Drobná obrána.
Kamenování p.pastere. — Jak snad

snámo, byl p. biskap královébradecký na jedné
nábožensky smíšené osadé přivítán — kameny.
Na jioé osadě přilétl zase kámen na povoz, v němž
jel p. pastor. Jinak se nesoudilo, než žebiskup,
který tam krátce před tím biřmoval, všecek kato
lický lid zfanatisoval. A tak tedy honem vyšetřujte.
Skutečně vyšetřovali a vyšetřovali. A co shledali?
Na povoz p. pastorův hodilo kamenem déeče hel
vetské. Po tou překvapení se pak už ani nedo
vyšetřilo, proč to učinila? Zda-li zrozpustilosti
vůbec anebo zda-li se nezmýlile a nemyslela, že
to jede — biskup.

Drobné zprávy.
Krajimský ajesd katolíků = dlecé

se Mteměřické svolávápořadateletvoke dni 20.
a 21. arpna 1899 do Turnova, do zahradních míst.
ností p. Ant Svobody.Program sjesdn: I. V ne
děli dne 20 srpna ve 3 hod. odp. první schůze, na
níš promluví vidp. Tb. Dr. Fr. Reyl, ředitel bisk.
Boromea s Král. Hradce „O nutnosti spolkového ži
vota katolíků“ a p. JUC. Frant. Cyr. Vlk, redaktor
z Prahy, „O nutnosti sjednotiti všechny atly spole
čenské k dosažení hledaného blahobytu vezdejšího.“
IL V pondělí dne 21. srpna v 8. hod. ráno společné
slašby Boží v Marianském chrámu Páně, kamě se
účastníci sjezdu dostaví v průvodě, pořádaném s ko
stela sv. Mikaláče.Po slašbách Božích se pokračuje
ve ejezdě. O půl 10 hod. promluví vldp. Th. a Fil.
Dr. František Kordač, prof z Litoměřic,„O úkolu
duchovenstva v době naší“. Vldp. Th. Dr. Rudolf
Horský, farář ze Šárky, „Kterak pojímají liberálo
vé, socialní demokraté a křešťanětí socinlové národ
nost a vlastenectví“. Závěreční řeč na to pronese
vldp. Th. Dr. Robert Neuschl, profesor z Brna,
„Křesťanská nauka spravedlnosti, lásky a autority v
v šivotě společenském“. Zakončení sjezdu a společný
oběd o 1. bod. odpolední.

K císařským manóvrům soustředí|se
kolem 25 t. m. v Roudnici a okolí 8. armádní sbor,
který přes Labe dále k České Lípě potáhne. Jak 'se
sděluje, přibude za tímže [účelem následník trůnu
arcikníče František Ferdinand de Este s dražinou dc
Roudnice a ubytuje se v roudnickém knížecím zámku,
kdež hude hostem knížete Morice z Lobkovic. Příjezd
stanoven as na 29. t. m. a pobyt v Roudnici vymě
fen na 2 až 3 dny. Arcikníže František Ferdinand z
Este, bude při císařských manovrech veleti 8. ar
mádnímu sboru. Proti němu bude operovati polní
sbrojmistr ši. Klobus, velitel 0. armádního sboru jo
nefovského.

Příští sčítání lidu. Vministerstvuvnitra
jsou skoro všecky přípravy k nastávajícímu učítání
lidu hotovy. V nejblišších dnech bndou vydána na
řízení, týkající se provádění ačítání.

Rezm“ožení rakouské kavalerie.
Vojenský odborný časopis „Neue Armeezeitung“ při
náší zpráva, že rakouské jízdectvo musí býti roz
množeno, nemá li při budoucí válce dojíti ke kata
etrofě. Pěchotě přibylo ze posledních %0 let o 106

praporů, dělostřelectva o 800 kusů více, jízdectvo sevšak rozmnožilo jen o 6 škadron, ač by mělo míti
nejméně 262 škadrony. A proto je třeba, aby ibned
aspoň 30 nových škedron bylo utvořeno, má-li ra
konská jízda sspoň trochu se vyrovnati jízdě jiných
států. Kavalerie je prý poměrně slabá v poměru ku

čchotě, která ae doplňuje v případě válečném zálo
ami a semekou obranou. A proto prý potřebuje Ra

konsko nejen rychlopalných děl, zlepšených platů dů
stojníkům, nýbrň též nesflení jísdectva.

Vzerný staresta obecmí. Jeho c. a k.
Apoštolské Veličenstvo ráčil nejvyšším rozbodnatím
ze dne 19. července 1899 uděliti p. Václava Frydry
chovi, bývalému obecnímu starostovi v Kobylici a
nyní prvéma radnímu za 1oletá vzorné působení jako
starosty obce záslužný stříbrný kříž s korunou.Ode
vzdání tohoto nejvyššího vyznamenání udělil jmeno
vanému c. k. okr. hejtman v Nov. Bydšově 18. dne
srpna 1899. Je to muř nezištný, který od obce pů
vodně ea své věrné služby odbršel 40 zl. r. č. ročně.
Když zepočal evůj úřad, nebylo knih obecních. Z těch
to nepatrných peněs kupoval ei zákonníky, zakládal
obecní knihy, objednával knihy pro své poučení. Ne
hledal svého prospěcha,nýbrá prospěchu obce; svým
vsorným, roshodným katolickým vystupováním zjed
nal sobě takové úcty u občanů svých, že přese vše
oku povrchní svobodomyslnost, jaká zavládla v okol
ních obcích, řídili se jeho radou, zachovávali pořá
dek a káseň v obci. Moudře působil na rolníky, ab

předcházeli dobrým příkladem mládeží — mládež pchránil kázní před všeobecnou ;nyní nákazou. vé
syny s dcery vychoval katolicky synové pak jeho
katolicky vychovaní zaměstnaní při úřadech věrně
plní své povinnosti a jsou hledaní. Z něho nechť be

rou sobě příklad jiní obecní starostové okolní jak u
vykonávání povinností náboženských tak v plnění
svých povinností úředních. My pak pokládáme sobě
za čest a milou povinnost vysoce tysoamenanéma p.
etarostovi £ upřímného ardce k tomuto vyznamenání
blahopřáti.

Cyklistické závody v Kuteé Hoře
následkem nevhodně zvoleného závodišté, mačkání se
obecenstva na dráze závodní i jízdy povozů — pro
vázeny byly četnými nehodami. Při jízdě hlemýšdí
byl první Linhart z Pardabic, ostatní spadli. Jízdu o
cenu král. hor. města Hory Kutné vyhrál sice atkvěle
mladistvý královéhradecký cyklista Beneš, ale sraziv
ne s Liohartem za cílem, zlomil si pravou ruka. Jíz
du o cenu damskoa vyhrál mladistvý Kutnohoran
Grimm. Při jízdě hostí byl první Linbart, drubý Ško
da z Týniště, třetí Beneš z Hradce. Jízda janiorů
vyhrál p. Gallat. Při jízdě zahajovací byl první Lin
bart, drahý Škoda, třetí Wantoch z Prahy. Při dneš
ních závodech závodějí firmy a méně tu rozhodaje
nělechtilá zábava. Cyklistický sport již dávno vybočil
z mezí, u vášní padají za oběť zdravé údy i osrdí.

Den stadentstva kraje králové
hradeckého konal se v Hradci Královév neděli.
Sjelo se asi 60 akademiků. V „Národ. Listech“ čteme,
že prý „sjezd významen svým zůstaví hlaboké stopy
ve veřejném životě v diecési v Brynychovů. Sjezd prý
byl klidným, vážným, ale prý zároveň rozhodným pro
testem proti klerikální panoračnosti i beznárodnímu
římskému reakcionářství. Klerikálové prý si ostrý ton
slavnosti vyprovokovali, myslili prý, že sjezd zmaří,
když budou denuncovati a lháti, než přepočítali se“.
Nevíme, který don Kyšot de ln Mauča měl tyto vi
diny a který Sančo Panen je poslal do Národních.
Klerikálům ani nenapadlo sjezd zmařit a mladé pány
„provokovat“. Kdyby pan pisatel neměl tolik domýšli
vosti a netrpěl elávomamem snad by si také nehrál na

známým dopisovatelem neztotožňuje české akademiky,
jimž naopak přeje, aby 8e bmotný jejich stav co nej
více zlepšil. Ne sjesdu mluvil dle N. L. p. JUC. Ota
kar Base, čili abychom mu titule nenbírali a nepři
bírali, absolvovaný právník, po katolicku pokřtěný
Isralita, pokrokář a ne — socialista. Mlavil o kuj
tarních povinnostechČes kóh o štadentstva. Líbila se
řečp. Jar. Mielbanera, který projevil Slovincům sym

tie a přimlouval se za usilovnější práci. Dle Nár.
jstů, na to „pan MUC. Čámeký pojednal věcně „P1)

o otázce stipendií a osvětlil „lidumilné“ působení „Ar
nošta z Pardabic“, varaje kollegy před spolkem tím.“
— Podrobností jeho řeči neznáme, ale v Hradci se
vypravoje, že mladý ten panáček na ejez'u žvanil ne
amysly. Inu, každý mlusí jak umí a řečí takovou
neutrpí také Arnošt + Pardubic. Pokud víme, obdržel
medik Čámský stipendium, a blasovali pro něho teš kle
rikálové proto, aby mladý MúC byl brzy MaDr. Zdá se,
že k toma má pan Čámský dosti daleko. Pan JUC.
Macák mlavil o kulturních povinnostech českého sta
denta a doporačil užší sblížení s učitelatvem na poli
drobné práce kulturní a osvětové. Učitel Štorch děko

val jmenem přítomných učitelů za proj sympatií audílil některé pokyny, jak by studentatvo pracovati
mělo ve spolcích svých. Potom schůze doslovem pana
JUC. Koutníka skončena. Posléze byl koncert na ná
městí, pak oběd a konečně elavnosť na Střelnici, která
byla četně navštívena.

Pivní konkuremee zmaháse teď úžasně
v kraji královéhradeckém. Dříve všady ovládající vý
tečné pivo hradecké ustupuje úpickému, náchodskému,
českoskalickéma, smiřickému, rychnovskému, choceň
skému, pardubickému, bydžovskému a zvláště smí
chovskémo piva. Mezi konsumenty ozývá se důvodné
přání, aby se vystarovalo pivo vyleželejší a starší.
Dnes konkaraje s bradorkým pivem výrobek stěžerský,
josetovský, třebechovický, potětýnský, opočenský, žam
berecký, kyšperský a lanškrouaský. V době zimo
tvorných strojů, kdy lze ve spilkách i sklepích dle
potřeby upraviti teploto 8 zkvušování piva urychliti
neb zpozditi, možno přece větší zásoby zralébo piva
na skladě míti, Každý Hradečan přeje zajisté z plné
duše zdaru a štěstí zdejšímu pivovaru, který má přece
všecky podmínky, aby ceněn byl na celém českém
severovýchodě,

Zemská centrálka okresních ústavů
ro bezplatně aproatředkování práce a elužby při vý

ru zemském král Českého v Praze uveřejňuje, žs
dle úředního oznamovatele č. 31 ze dne 5. orpna 1899
ve všech okresních ústavech pro besplatné sprostřed
kování práce úhrnem 279%pracovních míst přihlášeno
jest Dle jednotlivých živností byly přihlášeny mezi
Jinými místa: brašnáři: 1 na Smíchově;barví
řů: 8 v Náchodě; bednářů: 2 v Praze, 1 v Bene
ově, 2 v Č. Brodě, 2 v Kolíně, t na Smíchově, 1 v
Domažlicích, 4 v Plzni, 1 ve Vodňanech, % v Něm.
Brodě, 2 v Hořicích, 2 v Hradci Král., 1 v Náchodě,
2 v Pardubicích, 1 v Č Tnbě; cihlářů: 3 na Smí
chově;čeledínů, hosp. dělníků, kočů, krmi
čů dobytka a voláků: 14v Praze, ženotýchi
svobodných, 20 v Benešově, 14 v Berooně, 14 v
Brodě, 29 v Čáslavi, 45 v Kolíně, 35 v Rakovnice,
130 na Smíchově, 19 v MI. Boleslavi, 11 vLounech,
17 ve Vysočanech, 34 v Plzni, 6 v Jindř. Hradci, 7
v Písku, 16 v Táboře, 2 « Něm. Brodě, 8 v Hradci
Král., 12 ve Vys. Mýtě, 10 v Náchodě, 12 v Pardu
bicích, 4 v Jičíně, 11 v Tarnově; cukrářů: 1%
Plzni, 1 v Třeboni, 1 v Strakonicích, 1 v Soběslavi;
dlaždičů: v Kolíně,cesta se bradí; hodinářů:
8 na Smíchově, 1 v N. Bydžově, 1 v Polici n. M.;
holičů: 1 na Zbraslavi, 2 v Slaném, 1 v Roudnici,
2 v Plzni; hrněířů: 1 v Počátkách, 1 v Třeboni, 1
v Týni n. Vit., 1 v Hampolci; kamnářů: 2 v Be
nešově, 8 v Písku, 1 v Táboře, 1 v Hampolci, 1 v
Hradci Král., 1 r Mýtě Vys., 3 v Pardubicích; k a
meníků: 6 na Smíchově, 20 v Plzni, 20 v Hampolci,
2 ve Vys. Mýtě; klempířů: 1 ve Voticích, 1 vČá
slavi, 1 v Hoře Kutné, 2 na Smíchově, 1 v Bělé, 1
v Plani, 2 v Jindř. Hradci, 1 v Písku, 1 v Tábofe.
4 v Jaroměři, 3 v Mýtě Vys., 2 v Pardobicích, b v
Jičíně, 8 v Turnově; kameníků: 3 na Smíchově;
knihařů: 1 ne Smíchově do Ruske celé zaop. a



€0 al. měs. cesta se hradí; kolářů: 34 v Prese, 0
v Benešově, a v Berouně, 3 v Č. Brodě, 4 v Čáslavi,
4 v Kolíně, 1 v Rakovníku, 9 na Smíchově, 6 v MI.
Boleslavi, 6 v Lounech, 5 v Boudnicí, 7 v Plzni, 6
v Jindř. Hradci, 2 v Písku, 1 ve Volyni, 2 v Táboře,
2 v Ném. Brodě, 8 v Hradci král, 2 v Hořicích, 9
v Mýtě Vys., 4 v Náchodě, 6 v Pardabicích, 5 v Ji

Číně, 4 v Turnově; kovářů: v Prose 7 v Benešově, $ v Berouně, 3 v Ú. Brodé, 9 v lavi, 6 v Ho
ře Kutné, 18 v Kolíně, 4 v Rakovofko, 8 na Smícho
vě, 5 v Ml. Boleslavi, 8 v Lounech, 3 ve Vysočanech,
20, v Plzni, 8 v Jindř. Hradci, 4 v Táboře, 6 v Hradci
Král., 8 v Mýtě Vys., 4 v Náchodě, 11 v Pardnbicích,
3 v Rychnově, 18 v Jičíně, 9 v Tarnově, krojčů:
1 v Benešově, 1 v Č. Brodě, 1 v Bakovníka, 9 v Pls
ni, 2 v Hradci Král., 2 v Náchodě, 3 v Jičíně, 1 v
Turnově; krejčů žen: 2 na Smíchově, žaketáři;
kloboučníků: 1 v Nepomuka, 1 v Planici, 1 v
Planí, 1 v Jaroměř; lamačů ka meno: 14na Smí
chově; lakýrníků: 2 v Č. Brodě,4 Plzni; malí.
řů pokojů: 4 v Praze, 1 v Noveklově, 1 v Č.Bro
dě, iv Řeže Kutné, s na Kladně, 2 v Lounech, 1
w Plzni, 1 v Písku, 5 v Hradci Kral., 1 ve Vys. Mýtě,
3 v Pardabicích; mlynářů: 1 v Bouedově, 1 v M.
Bystřici, 2 v Táboře, £ v Mýtě Vys, 2 v Pardubi
cích; natěračů: 2 v Berouně, 1 v Čáslavi, 1 v Ho
te Kutné, 2 ne Kladně, 4 na Smíchově, 10 v Jindř.
Hradci, 4 v Píska, 4 v Mýtě Vys., 2 v Pardabicích,
2 v Rychnově, 1 v Jičíně; nádenníků: 6 v Bran
dýse n. L.. 50 ka stavbě dráhy v Stříbře; obuvní
ků: 4 v Benešově, 2 v Berouně, 3 v Ces. Brodě, 7
v Hoře Kutné, 4 v Kolíně, 11 v Rakovníků, 3 s Klad
ně, 2 na Smíchově, 8 v Zbraslavi, 2 v MI. Boleslavi,
1 v Lounech, 6 ve Vysočanech, 4 v Klatovech, 10 v
Plzni, 6 v Jindř. Hradci, 4 v Píska, 7 v Táboře, 3
+ Humpolci, 2 v N. Bydžově, 10 ve Vys. Mýtě, 6 v
Náchodě, 2 v Pardubicích, 7 v Rychnově, z4 v Jičí
ně; pekařů: 1 v Berouně, 2 v Rakovníka, 1 v N.
Benátkách, 1 v Lonnech, 2 v Mělníko, 1 v Plzni, 1
v J. Hradci, 1 v Blatné, 1 v Bechyni, 2 v Úpici,2
v Pardabicích, 1 v Žamberku; řezbáři: 1v Zásmu
kách, 2 r Smíchověa 20 v Plzni; řezníků: 1v
Neveklově, 10 v Lounech, 1 v Soběslavi, % v Tarno
vě; služek k dom. 50 v Praze, 60 na Smíchově a
a 30 v Plzni; služek k hosp.: 20 v Praze, 100 na
Smíchově,20 v Plzni; atrojníků: 1 v Benešové,1
v Hoře Kotné, 3 v Chlumci, 2 v Plzni, 1 v Jaroměři,
B v Mýtě Vys., 2 v Rychnově, 1 v Jičíně a % v Se

ilech; truhlářů: 6 v Benešově, 4 v Berouně, 4 v
Číslaví, 2 v Hoře Kutné, 4 v Kolíně, 5 v Rakovníku,
7 v Smíchově, 2 v Lounech, 6 v Mělníku, 1 v Roud
nici, 10 v Plzni, 5 v Jindf. Hradci, 8 v Písku, 4 v
Táboře, 12 v Něm. Brodě, 10 v Hradci Králové, 17
ve Vys. Mýtě, 14 v Náchodě, 8 v Pardubicích, 10
v Rychnově, 16 v Jičíně, 17 v Tornově; zedníků.
4 v Beronně, 1 ve Volyni; zámečníků: ž v Beno
šově, 1 v Kladně, 3 v Roudnici, 3 v Plzni, 9 v Ná
chodě, 3 v Taraově. Veškeré dotazy vyřídí ihned ka
ždý zprostředkovací ústav úplně bezplatně, aneb zem
ská centrálka v Praze „u Montágů“ při výboru zem
ském. Dne 12. srpna bylo nuprázdněných míst 2871,

Prušácké pemízepracují v zemích
českých pro krále pruského. Na valnébro
medě všeobecného německého Scbulvere.na v Harz
burga, kde proti vám Čechům štvali zvláště prote
stantětí pastoři a professoři, zjištěno bylo zprávou
jednatelskoo, že včeněmecký Sebulvercin čítá v Né
mecku30 000 členů a že tito sebrali ua poněmčení
Čech a Moravy 62.000 marek, Fřispěvky, které do
stávají pod rukou jednotlivé odbory místních skopin
šulferajnských v Čechách od jednotlivých korporací
v Německu, nejsou do této samy počítány. Svého
času brál v německých novinách pověstnou úlobo
proti Čecbům pověstný „raský rabl.“ Za Giskrů a
Auerspergů bylo pro něj mnoho Cecbů. stibáno a
pronásledováno, ačkoli z Ruska nedali na české ná
rodní účele ani groše. Za to trpí rakouská vláda
praské ogitace a nepřekáží prušáckému řádění ra
kouských skupin Schulferejou, kteří ne buntojí a vel
koněmci a Prušáky.

Novinku v poštovnictví, jež by přišla
velmi vhod nejšíršímu obecenstvu, hodlá zavésti mi
pisterstvo obchodu. Jako u dopisů, tak též u balíků
do 10 kg. má býti zavedeno jedaotné porto, nebledě
ku vzdálenosti. Porto by bylo ovšem daleko nižší
než nyní,

Přiblášoní k dami výdělkevé na rok
1900 a 1901, mohou se podávati boď ústně či pí
eemně (na vzorcích, které zdarma se obdrží) r be =
ním referátě okresního bejtmanství. Poplatníci ueo=
pomeňte v čas povinnosti přihlašovací dostáti, jinak
komise má právo daň dle svého dobrozdání vyměřiti.

Ku vraždě v Polné Polenskýžid Hůle
ner, na němž lpí důvodné podezření, že ještě a dvě
ma jinými muži súčastnil 8e zavraždění křesťanské
dívky Hrůzové a jehož pohřešované kalhoty nalezeny
V synagoze'nedávno ve V, Meziříčí krví zbrocené, posta
ven bude tedy přece v měsíci září před kutnohorskou
porotu. Jak známo, mlavil s podezřelými muži též
polenský rabín, ten však mohl se z Polné volně vy
stěhovati. O jenfkovském košerákoví Kurzweilovi 86
tvrdí, že v den zavraždění Hrůzové byl « Polné vi
děn a jeho služka bývalá potvrdila, že v den vraždy
nebyl v Golčově Jeníkově přítomen, nýbrž že někam

B dráze odjel a ona mn kufřík na nádraří nesla.idé golčovojenfkovští doavědčají Kureweilovi alibi.
Za to p. Ludvík Fůrych z Polné uveřejňuje v Nových
Lisťech ze dne 12. srpna toto zasláno: Vyzývámtímto
pana Korzweila, košeráka z Golčova Jeníkova, aby
proti mně soudně zakročil, jak mně byl při setkání
v Golčově Jeníkově vyhrožoval. Já chcí svojí výpo
věď tehdá učiněnouu soudu opakovat, še byl pan
Kursweil ©den, kdy Aneška Hrůsová byla savraš
děna, t.j. dne 29. břema b. r. v Polné u Sa
muela Frieda.

Hespodyňská škola v Německém
Brodě. Okresní hospodářskýapolekNěmecko-brodský
jik od několike let uvažoval otázku, jak by se dalo

opraviti vzdělání rolnického dorostu, ježto jenom
vzdělánín. spojeným a pracovitosti. šetrností e řádným
chováním vůbec dojíti Jse blahobyta. Dne 6. prosince
1696. projeveno bylo přání, zříditi škola hospodyňakov,
zvoleno bylo brzy na to karatoriam a přípravné práce

pokračovaly tak rychle, že již 17. září 18v8 byl aaújen prvý školní rok. Prosatím v místnostech pivo
varu, kdež zřízen byl zároveň internát pro 12 cho

ranek. Ve škole oepodpňeké dostává se chovankémnejen veškerého potřebného vyučování, nýbrš i vycho
vání, jakého jest řádné hospodyni třeba. Zde můše
ne dívka nejen rolnická, nýbrž i městská naučiti vše
mu tomu, co činí domácnosť útolnoa a miloa. Škola
má evůj ch'ór, chlérce, kurníky a používá zahrady
městského aládka pana Tippmanna ku svému zotavení
a zahrady městského tajemníka, pana Blechy, ku cvič
ným pracím. Ka přijetí do bospodyňskéj školy jest
třeba, aby chovanka v školním roce dosábla alespoň
18 let, aby měla proponštěcí vysvědčení ze koly
obecné a aby byla mrarně bezúhonná a zdravá. Běh
vyvčovací trvá jeden rok. Choranky se rčí náboženství,
jazyka českému, počtům a jednodnchému účetnictví,
vychovatelství, polníma hospodářatví, zelináfetví a sa
hradnictvf, přírodopisu a přírodozpytu, zetě- a děje
jepisu, zdravovědě. nauce o hospodářství domácím a
mlékařství, praktickým cvičením ve správě domácnosti
a ženským račním prácím. Při vyučování hledí úo
především k poměrům hospodářským a praktickým.
Ubovenkám se poví nejdůležitější o krmení a výšivě,
o ošetřování a chovu všech ožitkových zvířat, dá vo
jim národ k pěstování zelen'ny, opatrování zahrádky
domácí, iakož i poučení o konservování a zužitkování
zeleniny a ovoce. Za zdravovědy se jim poví všeobecné
zísady a dá se jim návod, jak poskytnouti se má
prrá pomoc při nehodách tělesných. Při nauce o do
mácím hospodářetví vylíčí se působení ženy jako ho
epodyně v domácnosti, v kuchyní a ve sklepě. Z mlé
kařství se učí dojení, sbírání smetany, výrobě másla
a sýra, sdělí se vady mléka a jejich příčiny. Mimo
to se učí dívky všem praktickým pracím v domácnosti,
v zahradě, jakož i všem ručním pracím. Na ústavě
působí učitelka literní, industrielní a prací praktických,

ak učitelka předmětů přírodovědeckých a polního
hospodářatví, učitelka pro vaření a práce praktické,
katecheta, lékař a zahradník. Náklady ošetřovací a
školné určuje kuratorium. Strava poskytuje se chovan
kám jednoduchá, jak jest obvyklá v slušné domácnosti
občanské, avšak dobře upravená a v dostačném množ
ství. Chovanky zasedají k jídlu společně a řiditelkou
a učitelkami ústavu. Bez dovolení nesmějí chovanty
opastiti ústav ani na okamžik. Povolení k vycházkám
nejméně dvěma chovankám společně neb v průroda
rodičů udělaje řiditelka. Nemocné chovanky se oše
třojí v ústavě, Chovanky súčastní se každou nedělí
a svátek, v úterý a v pátek, společně se svými uči
telkami, služeb Božích, a obcají všem, na ústavě ob
vyklým pobožnostem. Školní rok počíná 16. září a
končí 15. července. Zápisné, školné, plat za byt, to
pivo, světlo a stravu platí se předem. Prádlo se ob
etarává v domácnosti školní. Každá chovanka jest po
vinna při vstoupení do ústavu 8 sebou přinésti: prá
dlo, ložní příslašenství e dvojím povlakem a prostě
radly, 0 ručníků, 6 ubrousků, kartáček na zuby, mý
dlo, hřebeny: řídký a hustý, 6 párů punčoch, dvojí
obuv a kartáče na šatstvo a obuv. Dále dostatek šat
stva, jaké nosí se doma, jakož i dostatek látky na
šití a šatetvo staré na látání. Škola požívá 3.560 zl.
subvencí od říše, země, okres, města, záložen, spo
řitelny a várečných měšťanů. Riditelkou ústavu jest
slečna Pavla Špáthova, Ludvika Vaňkova učí ročním
pracím, účetnictví a přírodním vědám něť p. J. Kli
meat, učitel dívčí měšť. školy, mravouce učíj dp. Boh,
Oliva, počtům p. uč. měšť. skoly Josef Racek, země
pisu a dějepisu p. ač. měšť. školy Josef Vaněk, za
bradnictví p.uč. měšť. školy Fr. Březina, zdravovědě
p. MUDr.Bdvard Šubrt. Hospodyňakou škola v Né
meckém Brodě odporačujeme rodičům dívek z Německo
Brodska, Přibyslavska, Pelhřimovska, Čáslavska, Kat
nohorska a z českého jihu vůbec, neboť vedělání jest
dívkám našim třeba.

Košlkářská škola v Žamberka.
Nový školní rok započne dne 15. září 1809. Žáci ne
přijímají, kteří se vysvědčením vykáží, že odbyli čkoln
obecnou. Vyučování trvá dva roky a drahého roku
jso chovanci za zdařilé práce přiměřeněodměňováni,
Každému žáku jest navštěvovati téš místní všeobecnou
průmyslovou školu pokračovací. Cvičení a vyučování
v obou ústavech jest bezplatné a chudobným se po
můcky učební a cvičební poskytuji zdarma. Po vy
stoupení ze školy fádným vynčencům zaopatří se místa
v dílnách ve větších městech, neb mohou v okresu
košikářetví provozovati co živnost domácí do spolku.
Přespolním se času zimního popřeje přenocování v
místě též zdarma. Přihlášky přijímá předseda kura
toria p. JUDr. Grnes. Ze zemské subvence zaopatřen
kotel na pařenía stroj ku štípání a hoblování proutí, kte
rých mohou veškoříkošikáři v okresu zdarma poušívati.

Bozmnožšení dělostřelectva © „Vedet

te“ počítá, že pro 42pěších divisí potřebujeme po 73dělech, tedy dohromady 8924, Pro 8 jísdných divisí
je třeba po 12 dělech, tedy 96 děl. Při posavadníeh
56 dělostřeleckých plucích je 1850 děl, potřebuje tedy
naše vojsko 1186 zcela nových děl. Počítá-li se za
nové dělo a příslušenstvím po 10.000 sl. a za přemě
nu starého děla po 6000 zl., tu bude prý potřeba na
děla 29,640.000 zl. V případu války bude třeba do

Initi jíadní park a proto možno počítati na dělostře
ectvo okrouhle 8() mil. zl. nového vydání, Pro 43 dě

lostřeleckých brigad prý potřebujeme k 13 posavad

ním 29 novýchGenerál brigadierů, plakovníků jetřeba 41448, podplukovníků 80=+4-52,majorů 77-11

(podplomníc a majoři jsou velitelé děl. divieí), velitelů baterií je třeba 820 (t. j. 847-488 aetníků),
1090=+-928nadporučíků a poračíků. Platy důstojníků
by se zvýšily ročně o 8 mil. zl., roční náklad bude
obnášeti více pro 34.000 mušů 6 mil. el. a pro 19.000
koní 2'/, mil. zl. a jejich zakoupení bude státi 4 mil.
slatých. Dělostřelectvo má tedy potřebu 48/, mil. el.

Zvěsti z východních Čech.
Z Opočna. Veřejné skouška a výstava prací

choranskJatka beha hospodyňského uma bo
epodářské škole v Opočně, komatí se bude v neděli
dne 37. srpna 1890, (. Veřejné zkouška v sále hotelu
„Holub“ o 9. hod. dopol. 8. Výstava prací chovanek
od 9. hol dop. do 4. hod. odpol. v budově školy hos
dátské. Ředitelstvo ústavu sve zdvořile vážené rodiče
chovanek našich, přátele rolnictva a přízn.vce škol
atví vůbec, ku veřejné zkoušce této, při níž naskytá
se vhodná příležitost seznati, Čemu se ne škole vy
učaje « jak př.pravojí se chovanky pro budoncí avé

volání. Jménem karatoria školy: Dr.J. Dvořák.
ménem sbora učitelského: J. Heinz

Z Kutné Hery. Ke XI. ejezdu „Jednot

oh pořádanéma 8., 9. a 10. srpna 1890 vutné Hořeslétlo se na 300 cyrillistů kněší s učite
lů zblízka i zdáli, ano i dražná Morava vyslala čet
nou deputaci, kteráž přinesla ústy professora Dr. Ko
líska »rdečnou zdravici od horlivých cyrillistů morav
ských, kteří podobný ajezd konati budou 16. a 17,
srpna v Braě, V pondělívečer nrítul účestníky aje
zdu vys dp. arciděkan Vorlíček srdečoou a jadrnou
řečí, v níš zvláště položildůraz na hudební a nikoliv
politický ráz ejezda. Vítal tím opřímněji cyrillisty
v Horách Kutných, kde k restauraci pamítek stavi
telských mé přidražití se nyní i obnova zpěvu chrá
mového. Po uvítání vys. dp. arciděkane, jakož i ná
uledující dva večery pořádal p. ředitel Štrebl koncert
a velmi cenným programem. Ke zpěrným číslům,
2 nichž sezpívány a mohatný sbor svéma dirigentu
a komponistu dělal čest, dražila se koncertní čísla
pražského tenoristy a koncertního mistra p. Aupěky,
domácího pěvce pana oficiála Dolenského jakož i wpo
divohodnoa technikou a pietou přednesené čísle na
cello a housle panem říd. učitelem Bláhou. Večerní
koncerty přivábily tolik obecenstva cizího, že ohrom
ný sál a „Slovanské lípy“ lední den an: nestačil.
Vlastní však program cyrillských exercícii sestával
z theoretických a praktických přednášek, jež zahájil
předseda obec. jednoty cyrillské Monsignor Lehner
zovrabným pojednáním o starých „literátských sbo
rech kutnohorských“. Pak promlavil P. Aemilanue
Pankner řízně o vlastnostech ředitele kůra, k nimž
především čítal znalost liturgického zpěvu a jako zá
věrkem dával návod. jak by aspoň poněkud se moble
odstraniti nynější fiamnční miserie ředitelů a varha
níků. P, Josef Vomočil vzletně a vlastenecky probí
ral vývin a význam lidové pleně, p. Václav Fayke
poučoval, pokuda jak i dle státních zákonů lze s pro
spěchem církevní zpěv půstiti v národní škole. Ředi
tel Jirásek theoreticky a velmi instraktivně vylíčil
vývin varbánářatví a varhanictví, jejž prakticky na
velmi pěkných modelech kritické ú7azs ukázal
účastníkům varhanář panKolzer; svláště odporučo
val pro větší atroje úplnou pneumatika s rourkami,
a dáral návod, jak na strojích různých systémů lze
varhaníkovi vykonati menší opravy. Praktický návod
ke zpěvu chorálovému zábavně byl podán P. D. Orlem.
Při první mši sv., kterou obětoval p. děkan Brzobo
batý z Donbravníka, zpíval kutnohorský abor řízením
p. Štrebla Wittora mši sv. „in honorem =. Luciae“,
při drahé obětované p. děkanem Vazkem z Ronova
provedena effoktní Nešverovka: „in honorem s. Eoge
nii“ a při třetí měi av., jiš celebroval křižovník Aem.
Paukuer z Prahy, zpívali účastníci ajezda chorál kro
mě Palestrinova Kyrie ze mše „Dies eanctificatas“ a
kromě „sanctus“ ze měe „in honorem B. Mariae Vir

inis“ od Nešvery, jež nacvičil a řídil hořický ředitel
Kůra p. Pilař. K milým dojmům, které každý úřastník
sebou z exercicií odnesl, čítá se rozhodně i problídka
Kutnohorských památek, při níž p.arciděkan Vorlí
ček, duše to veškerých reslaurečních prací na zdejších
chrámech učiněných, podával náležitá vysvětlení. Šjezi
zakončil slavnostně prof. Dr. Mrštík, předseda diecés

ní jednoty cyriliské dákuje všem činitelům za prácesjerda. Na zaslaný telegram odpověděl J. B. M. Eduard
J. N. účastníkům velmi blahovolně s přáním všeho
zdaru reformě hudební, a ředitel kathedrálky králové
hradecké, p.Wůnech, též telegraficky sjezdu vzpomněl.
Kutnohorek obecenstvo projevilo sjezdu svoji účastí
při schůzích, při spívané litanii v chrámu av. Jane,
a při večerních koncertech, jakož i bezplatnými Do
elehy zvláště upravenými za dovolení pana starosty
+ vlašském dvoře své sympatie, čebož účastníci nikdy
nezapomenou. Skvělý výsledek exercicií hudebních bu
diž odpovědí na nájezdy proti němu v jistých listech
systematicky prováděné a zároveň odměnou dp. Bar
tošozi sa veškeró přípravné k němu práce.

V Chrasti m Chradimi otvíráse počát
kem školního roku 1. září 1899 drahá třída měšťan
ské školy dívčí, takše es bude vyučovati ve dvou tří
dách,totiž v prvé a drahé. Poněvadžse jen obmežený
počet šákyň přijati může, nechť ai rodiče se zápisem
puspíší. Jak veliké oblibě tato nejd p. biskupem naším
sřízená a vydrtovaná škola ae těší, jest patrno z toho,
že hned loni nemohly žákyně později přišlé přijaty

býti. Podotýkáme, že oprávo veřejnosti školy té zadáno jest a že v tom ohledu ns vyšších místech jiš
odporučena jest.

Sjezd východečeského rolmictva ko
nati se budo v neděli 20. srpna v Obradimi v soko
lovoě o 2. hod. odpol. Pan Fiditel hosp. školy Ad.
Eckert promlorí o otázce: „Zřídme vysokou školu
zemědělství“ a p. poslanec J. Kadrnka: „Co vůl
nil český sněm ve prospěch seměděletrí a co by je
ště (91) učiojti měl.“ Donfáme,če pan Kudrnka ne
bude nenskutečněné„návrhy“ prohlašovat ze „práci“
Skutečné práce zbývá sněmačeskémuučinitivo
lice mnoho, poněvadě od r. 1889. následkem ueglet
ných dotazů a „návrbů“ nerbylo českému sněmu
vlastně sn! času na vážnou práci.

Z Červemých Peček. Zdejší křesťansko“
podporající spolek se sídlem v Červ. Pečkách konat
bade v neděli dne 20. srpna t. r. © 4. hod. odpol.
měsíční spolkovou schůzi ve spolkových místnostech
hostince p. Jos. Kuchaře s následujícím programem<
1. Čtení protokola minulé schůze. 2. Sdělení spolk.



správ. 3. Přednáška slečny Augusty Rozsypalové,či
telky a spisovatelky s Blovio „0 fenské otásce“. 4.
Placení měsíčních příspěvků a přihlašování se nových
členů. 5. Volné návrhy. I neblenům vstap volný. Zvlášť
svané jsou děvy a dámy.

Mleci řízení v první polovici roku.
Dovoz Rak. Uberska v tak zvaném mlocím řízení v prv
nim pololetí t. r. obnášel 1,089.468 metr. ctů. obilí
oproti 1,187.796 m. e. loni v som bylo, 1,017.G89
(1,142.556) m. c. plenice. Více než polovina dovoru
pocházela z Rumunska, většími Částkami však zastou
peny byly též Rusko, Srbsko a Bulharsko. Z Axe
riky pocházelo 13.693 m. c. plenice. Zase vyvezeno
bylo 460.638 m. c. mlýnských výrobků oproti 268.807
m.c. mouky.Cenadorozu činila 7,844.126 (11.600.067)
metr. ctů. zase vyvezeno bylo mouky za 8,050.880
(5,205,885' sl. Jet tedy aitu=ce letos o 360.159 m.
c. a 7,059686 zl. přísmivější, než loni. Z vývosa
monky skorem polovina šla do Augiie; aloe také Ně
mecko, Francie, Nisozemsko a Švýcarsko přijaly větší
částky. Do Číny a Japonska vyreseno po 3 m. C., do
Britské Indie 449 m. c., do Nizozemské [adie 5631
m. c., do Egypta 109 m. c., do Tonisu 186- m. c.,
do Kamerunu 20 r., do ostatní Afriky 477 m. ctů.
a do Brasilie 50.G1Ť m. ctů.

Milionář Pepper, majitelrozsáhlýchpan
ství na uherském Sloveasku zaokroubluje svá panství
skupováním velkostatků ne Moravé, Právě koupil roz
sáblé panství rožnovské od braběte Kinského 38
4,000.000 z!. Prvol jeho práce byla, še propustil
všechoy křesťanské úředníky a nasadil tam židy!
Dělnictvu přidal 8 bodíny na pracoval době (místo
dřívějších 10 bned 13) a va madě utrhl a všelijak
dělníky týrá. Tito však so dopálili na žida a zasta
vill prácí. Židák se polekal a honem za intervence
pp. obec. starosty a okres. hejtmana slíbil nechati
vše pří starém. — O tomto velkokapitelistovi a vy
dříducho zocislně-dem. listy ovšem nevědí, poačvadí
nesmí. Zastánci spravedlnosti!

Konsulární akademie ve Vídní Po
dle úřadní výblášky ve vídeňské „Wr. Ztg.“ přijato
bude několik chovanců do c. a k, konsnlární akade
mia ve Vídni. Žádosti za přijetl k c. s k. minister
atvu císařského a královského domu a věcí zabrani
ních masí podány býti do 1. září t, r. u řiditelství
akademie (Vídeň, Favoritenstrasse č. 10). Přijímací
zkouška bude se konati na začátku října, den budo
později ustanoven.

* L
*

Obecní sastapitolstve předložilov po
slední řádné schůzí detailní projekt zavedení pitné
vody z Plotišť do Hradce Králové. Předlošený projekt
byl schválen a zvýšení nákladů 61.000 zl. vzato na
vědomí. Náklad uhradí se půjčkou, kterou poskytne
Zemská banka až do výše 80.000 zl. Debaty súčastnili
se pp. inž Súbrada, dr. Zimmer, Nekovařík a archi
tekt p. Weihengat. Usneseno bylo sadati práci bez
konkursu projektantovi, p. inženýrovi Kresovi z Prahy,

který slevil z původního rozpočto 6 proz. a jenž tezavázal vodovod pitné vody dokonce letošního roku
ukončit. — Obsasení místa městského inženýra bylo
vzato s denního programu, protože nedošly dostatečné
informace. — Návrh na prodej parcely č. 373 v bloku
L. po 25 zl. za 1) panu Staniel. Červenému c. k
dvornímu továrníka a téhož choti, ( Marii Červené
přijat. — —Horní kotlina labská ponechána na
rok 3900 k účelům dělostřelectva za poplatek
470 zi. Vojenský erár zaplatí mimo to 170 zl. daní

z těchto pozemků. Obecpovolila eráru značné ústupky.— Kuratoriam obchodní školy podalo žádost za src
lení k otevření kursu dívčího při obchodní škole. Pak-li

se p nejméně20 chovanek,otevřesejednoročníobchodní ženský kurs ještě letou. Náklad asi 2.000 zl.
uhražen bode školným, subvencí státní, zemskou,
obecní a korporací, jakož i dary. Obec královéhradecké
poskytne 2 učební světnice, otop a osvětlení a uvá
sala so krýti eventuelní deficit až do výše 260 sl.
Pány rodiče dceralek upozorňojemena dívčí ob
chodní školu v Hradci Králové,aby své
dcery doni přihlásili včas —Místauči
telská pří vyšší obchodní škole obsazena byla na žá
dosť kuratoria takto: zatímním učitelem věd obchod.
a právních, jmenován p. JUC. František Zachoval,
obec. tajemník ve Vysočanech a supl. uč. mathematiky
a fysiky p. kníž. revident Vladimír Racek z Hořovic.
Po návrhu pana referenta Weibengeta ueneseno
vypůjčiti si od městské apořitelny sa obryklých pod
mínek 3000 zl. na utavbu nové hájovny, kterážto sama
byle již v rospočtu na r. 1899, achválens. — Žádost

. Jos. Hladíka za udělení koncesse k výčepu piva v
áhvích v domě p.stavitele Černého v Pětidomí nedo

poručena c. k. okresnímu hejtmanství, protože výčepů
jeatjiž dosti. Dále vyžádáno bylo povolení ku změ
nám při administrační budově nových městských jatek.

„Změna tato jest účelná a náklad asi 2.700 zl. byl
schválen. Obci nepovstane z toho žádné nové břemen,
protože náklad je krýt ze značné slevy docílené při
ofertním řízení. V administrační budově bude se pro

. blížeti maso s venkovských obcí na trh do ové

Hradce přivezené. Žádosti místního komité pro uvítáníČechů vídeňských za příspěvek50 zl. Ku konci scbůse
edělil pan starosta dr. Ulrich, če zemská banka krá
lovatví Českého nehodlá letos realisovati půjčku
190.000 zl. povolenou obcí na stavba i6.a
jatek, ale poskytne obci zálohu 100.000 sl. Půjška

*bude reslisována aš na přes rok.
Besedy llda. RočníkVII. č. 21. Vycházejí

v nakladataletví J. Otty v Praze každých 14 dní o
- 8—12 stranách textu s ineertní přílohou a předplácí

8e na ně na půl roku 76 kr, poštou 90 kr.

Vlasť, čosopis pro pončenía zábavu. Jako
-vědy tak i dnešní 11, číslo KV,jiš ročníku vyniká
-bohatým obsahem, tak Zo zasluhuje, by co nejvíce
-byla doporučena. Předplatné na Vlasť obnáší ročně
sb sl. P. p. knibkupcům oalerí sa 26%/,.

O zvelebení chovu dobytka.
(Pokračování.)

Účastníci výletu hospodářských spolků vý
cbodočeských na Morava: do Hančovic, Mezie,
Příkaz atd.přesvědčil seo pravdě těchže slov. na
Moravě. Výstava dobytka v Přikazích, která pře
konávala mnohou okresní výstava, ačkoli ji obe
slalo pouze několik rolníků s obce jediné, zamlou
vala se českým rolníkům; a kteří z nich měli pří
ležitost problédnontí si chlévy, v níchě ce chová
dobytek moravsko-kravařský a kříženci kravařeko
beruští, ti slyšeli od moravských rolníků, že nijak
nejeví chuti, vyměniti avůj osvědčený dobytek ze
nesmírně vychvalovaný a protežovaný dobytek sim

menský.a Opočensku, kde mají jiš četný a pěkný
dobytek simmenský, čistokrevný neb křížený, litají
namnoze již, že se zbavili dobré racy opočenské,
jit dávno ušlechtěné, po níž na Opočensku zbyli
učkde kříženci. Pravé opočenské býky, pokud jsme
se přesvědšili, chová statkář p. Šimon v Očelicích,
které jsou také na prodej.

Na Česko-Budějovicku s praktických důvodů
dávají přednost křížencům před dobytkem Čisto
krevným, ačkoli tento na četných panstvích kní
žete Adolfa Josefa Schwarzenberga v nejlepším
výběru se chová. Vzácný simmenský dobytek cho
vá se ns př. v Libějicích na Netolisku, v Plavnici,
Bartochově, Hamru ald. na Krumlovsku. Aby na
svých dvorech čistokrevný a siloý simmenský do
bytek udišel, zřídil si kníše Schwarzenberg na
almáéch u Solnohradu a Muravě vzorný chov čisto
krevných býčků, kteří se volně pasou va alméch

a feprve dospělí se přivezou do Čech k vůli opouštění.
Naše dražstva pro zvelebení chovu dobytka

a jiné zemědělské korporace uevládnou ovšem ta
kovými prostředky jako kníže Schwarzenberg, a
budou proto na stálý nákup simmenských býčků
odkázány k vůli osvěžení krve svého dobytka.
Ostatně ani kníže Schwarzenberg nemá pouze či
stokrevný dobytek eimmenský; na mnobých dvo
rech se chová dobytek beraský, freiburský, pinz
gavský, ba i chebský a v poslední době zavedl
známý osvědčený chovatel skotu, p. říditel Oswald
ba Hlubockém panství chov hornoinnský, který
Jest sice menší než beroský a simmenský, avšak
vyznamenává se poměrně velikou dojivostí a menší
žravostí. Na výstavě dobytka v Kamenném Újezdě,
kterou obeslaly dvory panství českokramlovského
a rolníci z Plava, Kamenného Újezda, Opalic,
Otmanky, Svince, Radostio, Pozděraz, Boršova,
Chumce, Římova, Borovnice, Habří, Doudleb, Skří
del, Milikovica Plavnice viděli jsme nejen ušlech
těné jihočeské koně a osvědčený domácí vepřový
dobytek, ale též velmi krásné a četné exemp. čisto
krerného a smíšeného simmenského dobytka (krá
vy vážily 600—730 kg., jalovice dvouleté 420 —
480 kg., 2"/, leté 500 kg., 3*/,—4 leté 580—620
kg.) a p. Erhart z Plava vystavil též pěknou
princgavskou jalovici křížence, na kterou dostal
první cenu. Na kříšence kladou staří a skušení
knišecí Schwarsenbergštířiditelé, správcovéí jiho
čeští ro'níci hlavní váhu; druh dobytka má výz
nam podřízenější. Tři každém bledí se ovšem na
dojivoat, žír a dle potřehy i nu tažnost.

Při křížení musí Be dbáti jen vhodných dru
hů, tak aby pošlí z toho kříženci dědili ty nejlepší
vlastnosti svých rodičů a nikoli ty špatné — na
př. zvrhlost a velikou kostnatost těla, špatnou ja
kost a málomasa, maloudojnost s velikou žra
vost. Dobytek šlechtíme právě jenom proto, aby
se nám hospodářsky co nejvíce vyplácel, t. j. aby
co nejvíce baď aojil, buď dobrého masa dával.

Více vytěží ten hospodář, který chová do
bytek plemene osvědčeného, dobrého. který hledí
bedlivě k tomu, aby telátko již v těle matky řád
ně se sílilo a co zvíře mladé nezakrnělo, výbrž
rychle vyvinulo veškeré svě dobré vlastnosti k
vysokému zcenění píce.

Jen sdravý dobytek dobře žere a tráví, proto
se musí zvláště mladý dobytek chovati ve sdra
vých, světlých chlévech a mimo to 8e musí pustit
také často na zdravý vzdach a sice boď na pa“
etvu nebo na proběhnutí. Mladý dobylek musí se
na sdravém vzduchu dobře proběhnouti a tělo své

vyvíjely, aby tělo jeho nabylo nělechtilé postavy.
Také ve stáji musí míti mladý dobytek pobodlí,
aby mimohl pohodlně lebnouti a se protábnoati.
Ko a jesle na krmení nesmí býti příliš vysoko
postavena, aby se dobytek při žrádle nezkřivil a
nezkroutil, neboť nejlépe a nejpřirozeněji zere od

Již mladá telata musí se oaučiti pořádnému
krmení, nesmí jmenoviů pící plýtvati a zadupati
do hnoje. Jestli právě zásadou ušlechtilé plemenit
by, aby zvíře při nejmenším nákladu, co nejlépe
se vyvinulo a co největší neslo ušilek.

Jak již podotknuto, musí tele již v těle mat
ky své dobře býti živeno. Kráva se nemá dojiti
až do otelení. Jakš ne má ale dobré dobytče vy
chovati v krajích, kde je bída o píci, kde v letě
se krávy jakž takž vyžirí pastvou, kde však v zi
mě odkázany jsou na pouhou, dosti bídnou sláron?

Ze špatného, slabého telete těžko dělat dos
brou jalovici. Takovýto nevyvinutý dobytek se
musí zrovna tak krmiti a ošetřovati Jako onen,

při řádoé plemenitbě vybíraný. A jaký užitek ne
se takový mrzák a jaký dobytek vybraný, pěkně
rostlý? Za dobrý utrší se dvojnásob|

Řádnou plemenitbou se dá odchovati skot
tak, že docílíme dobrý dobytek dojný i žirný i
tažný, který pěstujeme dle výoosu: Dojný — kde
mléko platí, — řašný, kde ho třeba k tahu, —
šírný, kde plati maso.

Všecka výše tato uvedená plemena se zdarem
mohou pěstovali téš malorolníci. Vždyť v mnohém
chudším Tyrolsku měli napřed také malé kravičky
domorodé a nyní tam mají ten nejlepší dobytek
pipegavský, zieraký atd. Výběr telat k plemenit
bě a slepšení a roshojnění polravy — dělaly tu
pravé divy! Nyní tam mají býky 10—12 centů
těžké. Což teprve jsou-li tito starší a delší dobu
krmeni! Tu docílí váhy 15 až 17 metráků.

U nds se telata a jalůvky odstavují často
dese všeho rozmyslu a bese všeho výběru. V mno
hých obcích ani na jakost býka uehledí. A přece
takový nevyvinutý býk pokasí — celý chlév. Kde
ge hlavně při odstavu hledí na řádnou plemenitbu,
tam ublídáme dobytek — jeden kus jako druhý,
pěkně rostlý, vyvinutý a zdravý. Kde se odstavuje

na sdař Bůh, tam sama nestejné anevyvinutá dobytčata.© (Dokončenípříště.)

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 5. arpna 1899. 1 hl.

pšenice zl. 6-20 —720, žito si, 488—5-05, ječmeca
zl. 426—020, ovas al. 2:60—3 00, proso s). 450 —4-80
vilve «l. 4-35—460, hrachu zl. 675—7'60, iéhly s
900—0 00, krup 8 00—320:00, bramhorů sl. 130—1 40,
jetelového remínka červeného zl. 29-00—36-50, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 1400 —20:00,máku zl. 1850,
olejky zl. 8:00—8-60, lněného semene zl. 1:25—800,
190 kg. šitných otrab sl. 6-80, pšenič. otrab zl. B'25,
1 kg. másla sl. 100—110, 1 kg. sádia vepřového sl
T2—0-80, tvarohu zl. 0-14—0'16, 1 vejce 2/, kř.
1 kopa zelí zl, 4-00—4-60, okurek zl. 0.80—1-20, ka
pusty zl. 080—3-35, cibule el. 0:30, 1 pytel mrkve al.
0-60—0:60, 1 bečka třešní zl. 0'00-0-—, 1 bečka
hručšek zl. 0'00.

V Králové Dvoře n. L. dne 12. srpna 1899.
pšenice 7-60, 7-70. žito 6-50 B10, 4-80 jedmen 480
oves, 2-70 2-40, hrách 0.— 009, čočka —00 ——
vikev 0©— 0—, jáhly 0-—, —— kronpy
brambory 2-40 1:60, vejce (kopa) 175 0:00, máslo 108,
1.00, tvaroh 18 kr., maso hovězí 68 kr., maso telecí
60 kr., maso vepřové 73 kr., maso skopové 60, seno
300, sláma 2-60, eves 7:20.

Řádná valná schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepomuckého
v Hradoi Králové

pořádá se dne 25. srpna b. r. o půl 8. hodině
dopoledne v refektáři bisk. kněžského semináře

s obvyklým pořadem.

Nesejdeli se v určenou dobu dostatečný počet
členů, bude schůze zahájena o půl 9. bodině za jaké
hokoliv počtu.

+ ——

Dr. Jan Soukup, Dr. František Reyl.
předseda. jednatel.

Upozornění.
V několika dnech vydána bude nejdůstoj

nějšího biskupského Ordinariata instrukce k no
vému katechismu a dosavadnímu Oltáři. Uvádíme
z ní několik slov:

„U nás bude vydání diecesní úplně bez do
datku a to proto, že modlitby, které ten dodatek
tvoří, jsou v Oltáři. .. 

„Jest tedy nutno kupovati a odporoučeti jen
diecesní vydání. České diecesní vydání vytiskla
biskupská knihtiskárna v Hradci Králové. Ně
mecké vydává c. k. knihosklad 6 poznámkou:
Královéhradecké diecesní vydání? ... ©

„Dali jsme tisknouti neb obstarati jen
prostřední a velký katechismus,abychom
ušetřili rodičů. .. .

„S prostředním se v obyčejných poměrech
obejdeme všade, velkého ať užívají školy mě
šťanské“... , ,

„Oltář zůstává nejprv diecesnía tudiž
i školní modlitební kníškou a zpěvník,

Provolání!
Na ředitele kůrů vznešen jest více než na kte

rýkoli stav úkol důležitý, a0y veřejně a každému
oavědčovali svou dovednost a vědění i své přirozené
nadání a aby pěstovali umění nejvzácnější, podíl to
náboženství i vzdělanosti. Však aotvakteréma jinému
stavu jest uloženo bojovati s takovými obtížemi, sotva

který jní stav jest tak výhradně sám na sebe poukárán jako ředitel kůra chrámového; nejen ohledně
svých služebních povinností,nýbrůi vzhledem na své

socialní postavení | stojí zde ponejvíce bez pomoci a
opuštěn.

Stojíce před takovou
každému známou okolností, vytknoli sobě podepsaní
za úkol, alespoň pokasiti se o nějaký počátek nápravy;
avšak nikterak nějakou přivátní akcii, která přirozem
by ve v nivec rozpadla, nýbrž 8 lečným zakročením,
schváleným od všech příslušníků tohoto stava.

ne právě povebasující ale



Za tím účelem uspořádá we dne 12., 18. a 14.
září t. r. ve Vídni všeobecný ojesd ředitelů kůru,
pak-li se dostatečný počet účastníků přihlásí a pode

nané komité vyzývá zdvořile k hojném účastenství.
řeba politické poměry jsou rozhárané, af se provede

důkaz, že ředitelé kůra v oboru umění i stavových
zájmů jsou sjednocení; každý příslušník stavu budiš
srdečně vítán.

Předmětem jednání bodou všechny poměry a
okolnosti, které ode dávna zdárnému vývinu Činnosti
v povolání v cestě stojí neb ji ochromají. Bude úkolem
ojesdu pojednati o socialním postavení řiditelů kůrů,
jejich hmotných poměrech a nejúčinnějšíchprostřed
cích k jich uspořádání. K tomu přidraží se otázka
chrámové hudby s o poměru církovníno umění k pro
utředkům, které jsou po ruce k jeho pěstování —toť
pálčivá otázka! Bade rokovánu o otázce nakladatelství
budebnin pro Vídeň a Rakousko, jakož i založení spo
lečného stavového orgánu; má se poskytnonti jedno
tlivým interessentům možnost i k lacinému a rychlé
mu zakoupení potřebných hudebnin, jakož i získání
nakladatele slušných vlastních skladeb. Dále čekají
dosud na rozluštění otázky jako: zpěv lidu a na kůře,
zpěvníky, zařízení a zabezpečení diecesuních varha
nických ústavů, farních hudebních spolků, — věci o
kterých se dá pojednávati jen na pevném základě sku
šeností mnohých účastníků. Účel shromáždění toho
jest jednotný postup ve všech záležitostech stara 80
týkajících.

Máš literární týden.
Tento týden vyjde mimo běžné:

May, Po stopě zlého činu, seš. 41. . . « « » sl. —*18
Tůma, Z českých mlýnů, seň. 22, . . - » « sl. —16
Puškin, Piková dáma, seš. 14., . . . - + « sl. —15
Bazár český, č. 16., pro předpl.,. - - + » « al.

Talíř Dr., Právo gruntovníků na slevy
Libuše 1899 č. 4., v předpl, . < - + « + * = 1
Letemčes světem,kolor. vyd., V.serie, -sl 5m

Veškeré tu uvedené, jakož | kdekoliv jinde ohlá
šené spisy Iso dostati s ukázkou na požádání zasílá

36 let stávající knihkupectví

B. E. Tolmana,
Hradci Králové, Vel. nám. č. 20. blíže lekárny.

CCA ICÍCÍCÍÍCÍCÍCÍCÍCÍCH
Krásné a cenné dárky

©VÁCLAV ŠODC
zlatník a otříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadcev Hradci Králové
(sv.-Janské -náměstí 0. 77)

doporučuje ct. obecenstvu svůj hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, etříbrné atolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů se zárakou 1—3 roků za ceny

levnější než všade jinde.

Veškeré sbožl Jest úředné zkonšeno a značeno,

Správky asepřijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za lovné ceny.
Staré skvosty se kopojí « vyměnňují,CCIIIIC IKILIIIIC

„ 2b—80
M

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporačaje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené zašseruč
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
snovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskapské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati detnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be tedy kan
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, keditelen
tácků na křest, srícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.Při
Z PT, Volodůstojnémuuchovanstvů

doporačaji:
Menado-Liberii
velkozrnou jemné a dobré

5 kl. balíčekpražená | zi. 8-50,
B kl. balíček nepražená zl. 7-50

chuti

franko obala franko každou stanici rak.-uher.
He, všdy úplně čerstvě pražené a zaročeně

všech přísad prostá.

Zvláště pozorna činím veled. duchovenstvo, že
buda na farní úřad z každé 5 kl. zásilky
odvádětí 8 proo. na zhotovení vyhořelého
chrámu Páně sv. Prokopa ve Vamberku.
Každá zásilka bude od farního úřadu potvrzena.

O velectěnou přízeň prosí firma:

KAREL KARÁSEK,
VAMBERK, král. České.

urbrufuj

Diobočovyponskoiadobe

české

zákusky

Lomnické suchary

Novinka!Gufreutes Pariserin, Novinka!

1 kg 80 kr., 1— zl., 120 zl.

Císařské suchary
1 kg 160 zl.

Čajové zákusky
t kg 160 zl., 1:80 zl., 210 zl.

1 kg 2960 zl.

Velký výběr eukrovinek krabice 1'— zl. až
450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, enkrovinek ku bostinám
a pod.

Poštovní sásilky Akrát denně od 5 sl. počínaje
franko stanice. Zasílá

Karel Dilabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).

KAÁKÁKÁÁÁÁÁ- ÍÍÍÁÍCÍCHC

Jan Maštalíř
dlaždič v Kolíně

jenž ai v dlaždění, cimentování, provádění
kanalisací a všech prací oboru dlaždič
ského zjednal velikou praxi v Praze, Dráž
ďanech, Hamburku, Kolíně, Kutné Hoře
a v celé řadě měst na českém severový
chodu,nabízí se k provedení
všech prací dlaždičských slav
ným správám měst, ústavů a P. T. páným
eoukromníkům. Materiál dodá dle dohod
notí sám anebo provede pouze veškeré práce.RIKAAOK

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řesbářský,

Pisárna a dilny na Letné, ©. 612-VII.
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uobivě

ovéchvalnémáné: Sochy oltáře, křížové »
jesle, Bežíhroby, že, kazatelny, z .aice, křijteln onsoly, svicny, lus pulty

* al. dle slohu kostelů- * 205
Renovace starých oltářů a kostelnich

zařízení.
Původní nákre-y, cenníky a rozpočty. bezplatně

franko.

Fr. Sanda,
(Eliška Šandová)

první a nejstarší výrobna

* SOdOVÉ DOĎY *

a šumivých limonád
v Hradci Králové,

(saložena r. 1878.)

odpoťoučí své uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním elavnostem u zábavám i co uej

zdravější nápoj domácí.

Sklad a výroba nábytku

v Hradci Králové, Malé náměstí,
nabízí

nické zboší vyrobená

BW“pérovky a žíněnky, 08

france. způsobu.

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

FRANTISEK JIROUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporačaje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a 1. d.
©slohu čistě gothickém a renaisančním.

Velké množství podobných prací sbotove
ných v mém závodu dotvrsuje náležitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. dacho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovuji sdarma.
mmmNejstarší závod v oboru tomto. sm

O000000000000000000000000
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Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA,
vBychnověn.Kn.

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. dachovenatvu a pa

P Vironátním úředům P
pro malby ohrámů a po

zlaoování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podoblzen v barvách i kreslo
ných, dle zaslaných malých podobisen,

ua jichž správné provedení se račí.
' Ceny co nejmírnějši. | 260

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích a přiloše

nými rozpočty.



První královéhradecká velkovýroba nábytku
Hradec Králové. LADISLAVKNYPL. P“ ,i'řano mgpožádání franko. “jij

OOO0000000000000000 oummm—mnon—=»
eškerépůvodníšicí stroje

pro domácnost a živnostníky
dodává pod 8 letou zárukou, též na splátky

Přijmu
za mírný honorář

ppisovánÍ
-4 .

- r jakékolivAlbert E. SŤourač, 8.„nek a
ve Svitavech. ruskéřeči.

Cenníky zdarma. Cestující se přijímají na stálý plat a na provisi. Laskavé nabídky do re
dakce t. L.

Jan Stoupa v Praze,
Václavské náměstí číslo 3%.

dvporučaje

záolony krajkové bílé, záclony krajkové creme, zdolony krajkové barevné,
záolony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story) záclony lát
kové, záclomy marokánské, záclony azminsterské, zdolonyžinilkové atd. v

nejbohatším výběru v továrních cenách.

' Ba" lustr cenníkyzdarma a franko. “jjij

Založeno 1843

Zlaté a stříbrné hodinky, řetězy, ná
ramky, křížky, prsteny, brože, ná

ušnice, příbory. Velké hodiny
doporučuje ve velkém výběru při levných ce

nách se zárukou

hodinářJAN KALIS, zlatník
přísežný znalec c. k. okr. soudu

259—4

OM000000
Humpolecká Ď

sukna?
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové,
pa zimníky a have
loky z čietě ovči vlny
v levných cenách do

poručaoje

KAREL KOCIÁN,
soskenický a první

sasflatelský závod

Václav Škoda,
sochařství a umělé kameniotví

v České Skalici

provádí sochy z mramoru a pískovce
dle modelů předních umělců.

Hrobky, oltáře a pamětní desky
v každém slohu, přesně architektonicky.

Portrety v mramoru.
Náhrobky se syenitu, mramoru a pískovce, veškeré

práce stavební a opravy
JP- za ceny nejmirnější.“SN

ospodyňská sk
ve Stěžerách

U HRADCE KRÁLOVÉ.
Nov XIII. školní rok na této první české hospodyňskéškolezapočne16. zářím 1899a končí16. červencem 1900.
Rolnické dcery doplňují zde na obecné neb měšťanské škole

nabyté vědomosti ve aměru praktickém a odchovávají se v řádné
hospodyně. Nabývají odborných vědomostí o vedení domácnosti a
výchově mládeže, o chovu domácích zvířat a drůbeže, o zpraco
vání a zužitkování mléka, přidržovány jsou ke všem pracem do

w Mumpolel. APA mácím: uklízení, vaření, praní,pracem ve chlévě, zahradě, zdoko
Vsorly k nahlednutí) BOB MPLS K nalujíse ve všechracechnočních,myší střik a šití,zkrátka

ko. 3 učí se všemu, co jednou jako hospodyně věděti mají a musí.
ro » Antonín Sucharda Ynovévzdušnébudovědostanese chovankámza16zl.mě

hl sochař a řezbář níčněbytua celéhosaopatření.Školnéna celýrokobnáší30zl.
É ý Ku přijetí vyžaduje se vysvědčení propouštěcí ze školy obecné,

v Nové Paco (Krkonoše) Á lékařské vysvědčení a pro starší i vysvědčení mravů vystavené

doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů 3 *

m
Křestní listy

obecním úřadem.

a veškerých potřeb umění elrkerního3 též zhoto- Bližší zprávy podají se ochotně. Kdož dcery savéústavu na
vuje sochy světců ze dřera i z kamene. — Starší šemu svěřiti hodlají, přihlaste se co nejdříve, pokud lze místo

ex offo prácl, nmělocko cenu mající, va opravuje, dostatipozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní díln sd; . i :

40 kusů 30 kr. ručí, jakož | za Hidnoupráci pRcenách nejmír. 3 Za řiditelství školy: Za kuratoriamškoly :
nabízí nějších. Marie Trachtová. J. Lončný.

Blsk. knihtiskárna.
S úctou veškerou

Antonin Sucharda.Do a
V, Vacek,

P. T. veledůstojnému duchovenstvu, závod
slavným patronátním úřadům, — (A školkářský

uperT OS úty B slavnýmměstskýma obecnímúřadům|% v Pamět
dovolujewinadíseti 4 níku

Z" - uChlumce
nojesvědčenější,nejspolehlivějšía nejlevnější hnojivo varhany hi PAEREovinstromyovocné

pro všechny půdy 4 soké i kraky, 6azenicé pro
živé ploty, křoviny ozdob néosvědčené sdokonalené kůželové i pneuma

konifery, divoké stromytické soustavy, všech velikostí se skřínémi
správného slohu a dle slohu kostela.

Veškeré opravy a ladění provádím v mír
ných cenách. Záruka tříletá.

josef Kobrle,
stavitel varhan v Lomnici n. P.

s přesně zaručeným obsahem kyseliny fosforečné ve vodě rozpustné od
10—209,.

Zajišťují rychlý účinek a nejvyšší výmosnost

pap“ k podzimní setbě "Big
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě,
Levné ceny. — | Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.

aus Nejlepší"JI
slováckou

slivovici
a borovičku

HREKEEHRTdraselnaté, štassfurtaký kalnit, speciální hnojivo pro
stébliny a J (kalovatiny).

Peštoreskou sádru superfosfátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování cblévské mrvy

plení vápno (fonforečhanvápenatýprostý chlorua arsenu) atd.
dodávají správně za nejlevnější konkurenění ceny

odk okokenko EEEE dot tb

!
JOSEF ŠTĚPÁN, j

torára kyseli , bdržíte jedině křoslan
sřerenčvakejne A. SCHRAM „Přezkrhřotené závod pozlacovačskýv Pardublcich |- oAódmy:

Ústřední pisáraa: PRAHA Jindřišská ulice 27. opravujejakol$novéstari : Te
oltáře, kazatelny,všeho druhu sochya veškeré do y esnáa
oboru toho s cí práce v nejmodernějším pro- *

vedení a v cenách velmi lerných. v Uher. Bredě
(Morave).



místnosti. V úctě
František Linkart,

hostinský „na Staré“ v Předměřících n. L.

WP První česká
specielně na amorická cottagoová harmonia zaří

zená továrna

Rudolf Pajkr m spol,
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonie sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vídni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
vplátky od 4 zlatých. — Záruka

bw/] pětiletá. — Illustrované cenníky
- franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

0

n, | soukeník

Jal Hor ak, vRycnnoven,K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
Též velejemné

látky 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.

T4ž na splátky bor zvýšení cen!

Dům w Chocni
při řece Orlici,

poblíž náměstí, v živé ulici, kde se po dlouhá
léta živnost barvířská 8 úspěchem provozovala a
kde možno i každou jinou živnost provozovati,
prodá se zu 5.000 zl. hotovětřebazl. 2.000,
zbytek na 4"/, úrok na delší dobu k čekání.

Stavba domu je sice starší, ale zachovatá,
avšak též ceny hodné stavební místo.

Bližšísdělíz ochotyBd.DoskočilvChocni.—————
Varhany úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závoi můj, který jest nejstarším v Čechách»

založ. již r. 1869., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteří bohatých skučeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
atavbu varhan pneumatických a elektromagne

tických. Osvědčení se mnou postavených varhanpneamatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporačiti. Varhaoy ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každá
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i eebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky
barmoni( na pošádíní zdarma a franko,

O další přízeň prosí

Antonín Mělzer.

>

ESD“

VÍSÍTKY
nezlacené dle jakosti
kartonu, velikosti a dle
maožství textu od 70 kr.

až 1 zl.,
zlacené od 90 kr. až

4 zl. 20 kr.
Obálky vhodné

30—34 kr.

| Nabísí blsk. knihtlskárna.

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
Gognat po 3 zl.

Čognac* 2/75;perého, tee, + ltr po

slivovici starcu 1 litr po 80 kr.

Boroviěky p9/"0v z. ttránských jatovčinek,»litr po Bo kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí zívod na zužítkování ovoce

JUC. Josefa 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 pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
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.

ORP Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva15 procent.i

Prodá 50 dům
jednopatrový, pěkně stavěný se zahradou ve větším
městě severovýchodních Čech. Město čítá na 8000
obyvatelů, Čechů, má okresní hejtmanství, okresní
anud, c. k. vyšší gymnasiom, pokračovací školu
pro dívky, státní poštu, nádraží severozápadní dráhy,
elektrické osvětlení, nádherné parní lázně, krásné
procházky, výhodné spojení s Prahou a Krkonoži.
Dům nalézá se ve středu města v tišší ulici.

Nejvýhodnějšípro pensietu, jichž v mí
stě větší počet.

Bližší edělí administrace toho listu.

'OoOoOoOooo0o0o006oe
i Annenskéslať.léznévBělohradě

Únicum pol., telegraf. a želemničnístaniceŠalsona trr
Založeny 1885.

i fo.sál ti dně, — Skvělé—
U láznívystavenrheumatismu,„ž.nový velký hotel,

s, lázníchnověpřista-rheum. Ischias.

OOOOOO00100000000$
Vona roslagms0.



Bředpistnénačtorí s.
. na půl a

reku 125
roku 250si.

Inserty očítají levně.
Obnozavýžhásí 5 pátak spolodna.

V. Ročník.

Mučeníci vědy.
-© Když jsem byl dítětem, bál jsem se komi

nika. Bál jsem se ho trochu proto, že byl i ve
tvářích černý, ale hlavně proto, te jsem věřil, že
bere a odnáší děti. A byl to často dobrák. Tvář
měl sačerněnou proto. že se věnoval povolání,
kteréž samo sebou černí, ale lidatvu velice pro
spívá. A dětí nebral, ani neodnášel. Tím nás jen
tak strašili a my ve své dětipnosti jeme tomu
věřili.

A dnes se již kominíka nebojím. Ale ku po
divu patřím sám k těm, kterých Be naše ne malé,
ale právě velké děti bojí. Jeem katolíkem — a
ten jest dnes pro liberála tím, čím býval mně
kominik. Jest prý černý a cbce zardousití každého
svobodomyslníka.

A čím to je, že jsme tak černí, a Že 86 nás
i šedivci bojí? Inu, méme povolání, které je lid
ským vášním odporné a proto zlí lidé nás černí
jako kom'niky, ačkoliv, nebýti ještě trochu toho
křesťanství, celý evět by hořel. A pak se nás bojí
proto. že je námi straší, a velké u šedivéděti
jim věří.

Nejlépe se černí pomluvou, že církev miluje
tmu a protiví se vědě. Ano, že prý efrkev i ty,
kteří hlásali, vědu pronásledovala a mučila — a
Jinde krom církve katolické, že je věnde jen a
jen věda a světlo a snášenlivost a láska.

"7 Důkazem tobo všeho je prý hned Galilei,
z kterého církev učinila mučeníka vědy, Každý
nižší gymnacista snad o tom slýché.

A tak jak je to s tím Galileim?
Jak známo, věřilo se dle řeckého učence

Ptolomes a jak nám i oči naše blásají, že země
stojí a slunce s celým oborem nebeským, že 6e
okolo ní oláčí. :

Roku 1549 vydal Koperník latinský spis:|
Otáčení se oborů nebeských; a dílo to věnoval |
papeži Pavlu JIL. Už toto věnování ukazuje, že
ten papež nebyl tak černý, a že se ho Koperník
nebál, že by ho sned zardoueil.

Ale právě celý tehdejší učený avět myslel,
že Koperník pro nový svůj náhled nepodává do
statečných důkazů; a celá věc zůstala — krom
wysli Koperalkovy — domněnkou — hypothesou
— větou nedokázanou. .

Po Kopernikovi zastával tuto tehdejší do
mrěnku Galilei, Dokud zůstával si při svém, totiž
při vědě, měl pokoj. Ale om zašel na pole nábo
Ženské a tvrdil, če se některá místa písma sva
tého o tom, že země stojí a slunce se otáčí, ne
smí bráti, jako aš posud dle obecného názoru
světového, doslovně; te se tu písmo jen mlavě
lidu přizpůsobuje.

Tím nabyla věc rázu náboženského. A. proto
ocitla se před soudem církve. A poněvadž ještě
dokázána nebyla a domněnkou zůstávala, přikázal
— me papež sám jsko nejvyšší učitel církve —
ale jeden církevní úřad Galileima, aby o věci,
která zasahuje ve výklad písem a do náboženství,
nemluviljako již o dokázané pravdě, ale jen
jako o své domněnce. To se stalo roku 1616.
Galilei to slíbil, ale slibu nedostál. Vydal spis,
ve kterém, jak sám liberál Gobler praví — věo

" nedokázanou, tedy dosud domněnku, rozhodně
tvrdil a avé protivolky topil.

Byl tedy pohnán před úřad církevní do Říma
a dostavil se tam roku 1638. Vyznal, že 86 neza
choval dle elibu, sle zapřel, že by re byl ve svém
pitra té nauky, jako zcela jisté, držel, i když 8e
mu po způsobu tehdejšího v celóm světě platném
pohrozilo torturou (močením), trval na svém.

A proto stoje vyslechl rozsudek a kleče od
přisábl svou nenku. Z toho ovšem soudili Ise, že
ji sondcové za nepravdivou měli. Ale nesmíme
z mysli postiti, že nebyla dokázána.

Na to mu bylo — po nynějším způsobu mlu
ven — uloženo domácí vězení, totiž jeho záme
ček Arcetri, kdež s malou výjimkou pobyl až do
smrti roku 1642.

Po čas soudu bydlel v Římě v paláci vy
alancově ve společnosti jeho rodiny. Jem po 22
dní od 12. do 30. dubna a zase od 21. do 24.
června bydlel v bodově soudu církevního ve třech
pokojích úřednických se svým sluhou. Sám o tom
píše v listě od 16. dabna.

ké

Tak jest věc dle pravdy. Povídačky o sku
tečném močení, okovech a podzemním taláři jsou
vymyšlené strašáky pro dětí, aby ce báli kominíka.
Nejlepší svědek o tom jest liberál Gebler. Ten
8 opovržením zamítá „větším dílem stravnické a
zlomyslné smyšlenky“ ty, an plše: S okásalostí
pečuje římská kurie, aby osvědčila ku Galileovi
všelikou všímavost a Šelrnost.

Takble tedy učinila Galileiho „elrkev muče
níkem védy“. Ubodilo to ovšem s pečí o pravdu
tehdář jinak, neš dnes, máme nyní jiné způsoby.
Dnes může každý propadlý študent žvástati, co
chce. Dnes vyhraje u porot v leckterých státech
nejsprostší pomlonvač, nevědomec a šiřitel hl
v celém kraji.

Na konec konců musí se však každý roz
vážný člověk tázati: Co bylo lepší; ta stará, úzko
stlivá a přísná péče o pravda Kristovu, a nebo
ta novověká evobodomyslná volnost lží, pomluv a
nesmyslů, která nám rozryla národy, že se bojíme
již nejhoršího?! Nebylo by leckterému městu ne
svornostl rozsápanému — nedoukem rozeštvanému
— prospěšno, kdyby té volnosti neměl? Nebylo
by dobře, kdyby leckterý professor neb učitel ne
směl nedokásané domněnky za pravda vydávati ne
vyspělým žákům?

Tak tedy soudíme o tom mučenictví vědy,
které se vyčítá církvi katolické, Spravedlnost však
žádá, abychom ukázali na mučeníky vědy, které
dělali z evanjelíků evanjelící. Na prvém místě jme
nujeme Keplera. Tento protestantský hvězdář te
prv přesvědčil mnohé učence svébo Času, že Ko
perník čl pravdu, totiž že slunce stojí a země
se kolem sebe a kolem slunce otáčí. A hle tento
Kepler byl vypuzen se své vlasti, ze avého do
mova tůbingskými pastory a bohoslovci, protože
ne osmělil bájiti náhled Kopernikův a oprava ka
lendáte. Ubožák ten po celý život svůj byl od
nich pronásledován. A kdo 8e ho ujali, a V po
třebě životní mu přispěli, byli ti nejčernější ze
všech kominíků — Jesuité a katoiičtí panovníci
babsburgští, v jejichž zemi nalezl útulek, když
z vlasti od svých vypuzen byl. Mezi blavní přá
tele Keplera protestanta lze počítali Krištofa
Schreinera — jesuitu, učeného hvězdáře, a Cysata,
jesnitu, jenž dal tisknonti v Jngolstadté knihu „0
pobybu planet, to jest, že se zeměpobybuje.

Jmenujeme jen ještě dánského — z prote
stantské tedy země pocházejícího — hvězdáře a
učence Tycho de Brahe. Muž tento žil po vypu
zení z vlasti s Keplerem v Praze. I on nalezl
ochránce a přátele mezi katolickými panovníky A
kněžími. Věnoval dvě stě tisic dollarů — tebdáž
tedy nesmírné jmění — na hvězdářské budovy a

podal. Své krásné hvězdárně dal jméno Uraniburg.
A hle! Kristian IV. vyhnal bo z Uraniburgu. I on
musel ze své vlasti. Nástroje jeho, kterých nemohl
s sebou vsíti, když šel do vyhnanství, protestanté
rozbili a Ureniburg sbořili a se zemí srovnali. Na
místě, kde hvězdárnu stála, na ostrově Huenv,
mezi Dánskem a Švédskem, jest nyní pole. Na
místo těles nebeských může tam cestovatel pozo
rovatí brambory. A to učinili protestanté, ti, kteří
se opovažují cirkvi katolické ustavičně přehnaným
způsobem vyčítati Galileiho. A po nich to papou
škují liberální profeasoři a apisovatelé, a moohý
rozervanec z katolíků pocházející, ulehčuje nepo
koji svóbo erdce 8 Galileim a „mučeníky vědy“.

Podali jsme tedy dnes ukázku, jak pro vědu
„mačili“ katolíci a jak protestanté. Činili to ovšem
na obou stranách pod vlivem své doby, ale ta
omluva platí protestantům, katolíkům se však měří
dle názorů nynějších. Toť ta nestrannost.

O Boším Těle stával kominík 8 umytou tváří
a s bílou čapkou na stříkačce, aby vzešlý snad
oheň ihned ulóval. Toho dne jsem se kominfka
nebál. Byl umyt a chránil nás ohně.

A tek jest to i a katolicismem. Kdo chce,
může viděti, co sazí na něj naházeli protestanté.
Dnes už lepším zkonmáním dějin, lidé dobré vůle
vidí umytou jehu tvář, Ale vidí též, že hrozící
národům evropským oheň, bude hasiti ten nyní
ještě strach nahánějící kominík. Pak ošem bude
poznána pravá jeho tvář.

Katol. sjezd v Turnově.
První den katolického sjezdu.

U nás v Čechách nalézají se lidé, jimiž ná
boženství jest zločinem a víra v Boha hloupostí.
A přece kladl ns náboženství největší důraz mudrc
starověku Sokratés; a žák jeho Plačo napsal: „Pra
vého Boha neznalost jest horší ranou morovou
všech obecných záležitostí, všeliké společnosti zá
klad boří, kdo boří náboženství“. A nejvýmluvnější
římský řečník a právník Cicero pravil: „Ani dů
věra ani lidská společnost ani idea spravedlnosti
bez náboženství obstáti ani askutečniti se nemůže“.
A zakladatel Spojených států arnerických, osvo
boditel své vlasti, Jiří Washington pravil: „Ná
boženství a mravnost jsou nezbytné podpory ve
řejného blahobytu. Není synem vlasti, kdo podko
pává tyto mocné sloupy blaženosti lideké“. Veliký
anglický státník a demokrat, George Canning,
který se snažil velikost a štěstí své vlasti založiti
na základé spravedlnosti vůči státům jiným, pravil:
„Jakmile úcta k náboženství vykořeněna, jakmile
jmeno Boží vyhlazeno z lidského erdce, duch ne
návisti k spolatvorům zjednává si snadno průchod
do takového srdce prázdného “.

Tato slova nenapsal žádný klerikál, žádný
katolík, ale řekli je největší filosofové pohanští,
a státníci anglosasští Uváží-li tato slova naši po
krokáři, radikálové a tak zvaní svobodmyslní,pak
musí dáti za pravdu těm horlivým katolickým
mužům, kteří víra v Boba meri lidem se snaží
udržeti a zvýšiti.

Platné služby prokázali tedy svému národu
a vé vlasti mužové horliví, kteří svolali dne 20.
a 21. srpna ajezd katolíků do Turnova. Na ná
draží vítali hosty členové přípravného výboru
předseda p. Jos. Janků, vdp. děkan Svoboda, Václ.
Davídek, dpp kaplaní Macoun a Horčička, Ant.
Svoboda, sládek a majitel pivovaru, VáclavReal,
Jan Bárta, Karel Sobotka, Josef Mlejnek, Josef
Pecina, Karel Knop, Al. Vaníček, měšťané tur
novětí a c. k. okresní tajemník p. Fr. Bonnleitner.

Na počest cizích i přespolních hostí z obcí
a okolí turnovského: Pepeř, Svijan, Podolí, Vo
hrazenic, Lažova. Čtveřina, Loukova, Daliměřic,
Malého Rohozce, Jenšovic, Hraštice, Mašova, Mo
dřic. Přísovic, V. Skály a j. ozdobeno bylo náměstí a
ulice k nádraží vedovcí, odělo se město Turnov
slavnostním havem, z jehož domů vlály četné pra
pory barev národních.

Ke sjezdu z cizích hostí zavítali mezi jiný
mí: Karel Ervin brabě Nostie, kanovníci u. sr.
Víte v Praze dr. Krásl a dr. Sedlák za pražskou
arcidiecési, vys. dp. kanov. dr. Jan Soukup za die
cési královébradeckou, kanovník dr. Al. Jírák za
diecési budějovickou, dr. Kordáč za diecési lito
měřickou, dr. Neuschl za diecési brněnskou, ka
nov. Droběna za arcidiecéni olomonckou, Čest. ka
novník Šímon z Kosmonos, řiditel příbramského
konviktu Ant. Lór, probošt Bernat z Mělnlka aj.

Účastenství na sjezdu bylo by bývalo zajisté
mnohem čenější, kdyby ze soboty na neděli neby
lo celou noc pršelo a kdyby se bylo aspoň v ne
děli eluničko s usměvavou tváří ukázalo. Tak ale
pršelo celou neděli, ba i v pondělí dopoledne.
Vzdor tomu bylo divadlo v Slavii, kde 8e v ne
děli po 3. hodině odpolední sjezd konal, přeplně
po. Dostavily se jmenovitě velmi četné dámy,
které o zdar sjezdu ziskaly si zásluh nemalých,
dále četní přední měšťané z Tarnova i z okolí.

Sjezd byl zahájen předneseuím chorálu ná
roda českého od Karla Bendla, který bravurně
přednesli páni učitelé a členové turnovského zpě
váckého spolku. Na to přivítal účastníky jménem
přípravného výboru pan městský tajemník Jen.
Janků. Přivital předevšímzástupce vysokéšlech
ty historické, zástupce Jitoměřické diecése 8 die
cési českomoravských, velebné duchovenstvo, zá
stupce obcí venkovských a valnou část občanetva
turnovského.

Pravil: Co je účelem sjezdů katolických?
Aby se sloučila moc církevní s mocí světskou;
mnozí myslí, že tomu tak není. Jest tomu tak.
Jest mnoho lidí, kteří cení význam náboženství
a vědí, že jen na základě katolické věrouky a
mravouky lze docílili mravní dokonalosti. (Výborně.)



Pro ýckpoměrdobaké vět,sbujšlel o měrech v mností i 
cnosti, aby ko klida dospělo. Nemá-li atihnouti
lidstvo pohroma, tu je třeba povsnésti enost kře
otanskou, aby sdomácněla v krubu rodinném | v ži
votě veřejném. Týž účel vykázán jest i našemu
katolickému sjezdu. Aby avět přilnul k zásadám,
kterýmučil Božský oyn,návrat k zásadám, které
blásal Kristus, tento jediný účel má | náš kato
lický ajezd na zřeteli. (Hlnéný noohlas). Na to
navrhl pan Jenků za předpedu sjezdu J. O. hra
běte Karla Ervína Nostice (potlesk), vys. dp. prae
láta a kanov. u sv. Víta dr. Krásla, za L místo
předsedu a p. Antoníns Svoboda, majitele pivo
varu v Turnově, za druhého místopředsedu. Na
vrženi pánové byli jednohlasně zvoleni,

J. O. hra estie děkoval z plna srdce
za čest, která mu volbou byla prokázána, čest ta
naplňuje jej hrdým vědomím, že byl uznán hod
Dým státi v čele této imposantní katolické mani
festace a elíbil konečně, še chce zastávati před
sednictví spravedlivě a nestranně. Všechny kato
Jické diecése, až na diecézi litoměřickou, měly jiš
své katolické sjezdy. Teď přišla řada na diecési
litoměřickou, Jež chová ve svém atředu Čechy
i Němce, jimž svorného spolužití přeje. Ať aspoň
na poli katolickém vávodí láska a svornost, přá
telství a úcta obou národů. (Výborně!)

Dále pravil J. Osvícenost: Jsem úplně pře
avědčen, že v této diecósi nachází 86 jestě mnobo
katolíků německých, kteří celým ardcem lnou ku
své katolické víře a kteří odmítají od sebe heslo:
Pryč od Říma. Kéž turnovský sjezd draží se dů
stojně posledním sjezdům pražskému, královébra
deckému a č-budějovickému! ©Město, v kterém
jsme se sešli, jest perlou na českém soverovýchodn
a slyne již dávno svým katolickým smýálením,
jest to perla útolného Pojizeří, čarokrásnou kra
jinou obklopený Turnov, a nemohu proto opome
nonti již m Da tku tohoto sjezdu čest a
chválu vzdáti všem činitelůmdomácím a laskavým
hostitelům, kteří se o zdar sjezdu nejvíce přiči
nili. Na to věnoval p. hrabé Nostic vřelou
smrtní vzpomíoku svému příteli již od dob mládí,
zvěčnělému kardinálovi Františku de Paula Schón
bornovi. „Kéž bychom se dočkali brzy důstojného
nástupce, a nepřejeme si zajisté nic, než aby to
byl muž v pravdě apoštolský, spravedlivý a ne
stranný. (Hlučná pochvala a potiesk.)

Vys. dp. prelát dr. Krásl, člen královské
kapituly svatovítské přinesl pozdrav « matičky
Praby, jejíž nedávno zvěčnělý primas vyslovil na
počátku tohoto roku přání, aby konec XIX. sto
letí v Čechách byl mimo jiné oslaven také kato
lickým sjezdem v Turnově. Zvěčnělý kardinál byl

kněz řádný a zbožný, velepastýř nvédpmitý a horlivý, jemuž hlavně záleželo na tom, aby duchka
tolioký v Čechách se vzpražil a zmohatněl, poně
vadě byl hluboce proniknut věrou, že jen na zá
kladě katolického náboženství jest sblížení a ne
přátelství mezi rakouskými národy možné. Kato
lické sjezdy přispívají k utužení a prohloubení
náboženského vědomí a proto zvěčnělý kardinál
ke všem ajezdům posýlal své zástupce. My kato
lci se scházíme, abychom si o svých záležitostech
pohovořili, vzájemné se poznali, v bratrské lásce
se utvrdili a mohli tak čeliti četoým svým odpůr
cům. My katolíci nejsme zemězrádci (bouřlivý
souhlas) my Bi přejeme, aby slavná a ctihodná
Habsborgeká říše, kterou český národ pomáhal
V první řadě budovati (Potlesk a pochvala), byla
jednotná a silná, byla ochranným štítem všech
svých národů, aby jich ponechala při jejich prá
vech a při jejich jazyce (Bouřlivý souhlas), při
jejich mravech a zvláštnostech, aby byla ko všem
spravedliva, žádného nerušila, nýbrž u všech stej
ně podporovala žádoucí rozvoj a rozkvět. Tak
tomu chce také křesťanské náboženství, to hlásá
vzájemná katolická láska: „MilnjBoha nade vše
cko a blížního jako sebe“. (Pochvala). My katolíci,
věrně jeme oddániavému císaři a králi, i celé

jasné dynastii úBoařiivý souhlas). My to dokazujeme slovy a skutky. PánBůb nedopustí, aby na
naše milé království České a naše Rakousko při
šly nově pohromy. Čechy jsou a bohdá zůstanou
nejjasnější perlou v diadému, v koruně milovaného
krále! (Hlučná pochvala a souhlas). Náš sjezd
utvrdí nás ve avaté víře, v lásce k milé vlasti,

hodnéma a „drpějvéma českému lidu, u věrnostiku králi a konečně v bratrské lásce, abychom byli,
jsouce jedné krve, také jedné mysli. Kéžse zde
pološí kámen, základní, na kterém by byla sbu
dována svornost v a učiněna přítrž roz
kolu a politickým rozbrojům. Jen svorností a lá
skou bratrskou pojistíme si trvání a blahobyt v
tomto královatví! (Potleak.)
, | Vedp.kan. Th. dr. Jam Sonkup, zástu

diecése královéhradecké, na to pravil vřelými a
srdečnými slovy: „Veleotěné ebromáždění! Přichá
zím z Hradce Králové n. Labem. Jeho biskupeká
Milost, nejd. pán Edvard Jan Nepomuk Brynych
nemohl osobně na dnešní tento katolický sjezd do
Turnova zavítati, protože dnes avětil několik kan
didátů theologie na kněžství a protože již zítra
tapočnou v Králové Hradci kněžské exercicie, jichž
se súčastní. Naše diecése královéhradecká vítá
s radostí a nadšením sjezd turnovský, že te stal

dnes skutkem. ej- biskup Edvard Jan Nep.Brynych zpinomocnil mne, abych zde slavnému
sjezdu tlumočil jeho pozdrav A radost. (Hlučný

sdělují také pozdrav najdů=
kapituly královéhradecké ajezdutogisto.

Mámtéš čest býti předsedouPolitickéhodružstva
tiskového pod ochranou sv. Jana Nepomuckého.
Je to spolek veliký, mnoho set členů:čítající,- kte
rý vydává mnohé spisy užitečné a prospěšné na
poučenía obranu katolíků, na utužení a povsne
sení jejich víry, lásky k vlasti, národa a církve.
Náš spolek čítá ovšem za Členy své většinou kně
ze,kteřívšakvlásce kmárodua vlastinikomu
nezadají a konají plmě své povinnosti vlastenecké.
Jménem našeho družatva, jménem kněží diocéso
královéhradecké pozdravaji dnešní katol

vTurnově apřeji mumaoho adaru“. Beuřlivý potlesk provázel slova tato, která ee stupňovala, k
vys. dp. řečník připomenul sv. Otce Lva XNÍ.,
který právě dnes, v den zahájení sjezdu alaví své jme
noviny. Staví turnovaký ojesd pod ochranu Nejav.
Srdce Páně, neboť víra bez lásky není ničím. Nej
větší srdce Páně je vzorem lásky; bade li ono zá

aa sjezdu, dobřebude. (Hlučný potlesk a sou
Na to pravil nadšená slova vp. dp. kamovník,

Th. dr. Alels Jirák, « tlumočilpozdravzdiecése
budějovické, Pravil: Moškéme tyto dni v slavném
městě, v jehož nedalekém okolí, na blízké Hrubé
Skále jiš ve XIII. atoletí podle staré pověsti měl
sídlo ové Beneš Heřmanov, který německé Sasíky, zdejší
krajinu plenící, na hlavu porazil Vítězství nad těmito
nopřáteli země české opěvá Rukopis Kralovédvorský
ve druhó básní své. A hle! v téže krajině, kde Beneš
Heřmanov před 600 lety zhoubné plenění a
vání naší drahé vlasti pokazil, v téže krajině šešli
jsme se dnes, abychom teď zamezovali, pokud nám
to jen možno jest, ještě horší plenění a ohrožování
naší drahé vlasti ve eměru náboženském. Naším pak
Benešem Heřmanovrcem, který voje naše proti neplá
telům víry a vlastí naší sbírá a sem uvulal, jest ko
mité pro pořádánítohoto katolického sježdu. K těmto
vojům jeho a k boji obrannému a nikoliv útošnéma
za svatou víra přichvátal jsem i já na sever až tam
z dalekého českého jihu, jako zástupce diecése budě
jovické,od Jeho Excellence ndp. biskupa dra Martins

(hy, sem vyslaný, abych scelou naší diecásí přidal se
s praporem kříše k velikému sbora vyznavačů Kri
stových. (Výborně!)

My činíme tak, protože jeme úplně přesvědčení

mravnost jsou nezbytné opory lidského blahobytu.
Ten není vlastencem, kdo tyto mocné pilíře lidského
blahs podkopává“. My sonblasíme s Laboulayem,
když dí: „Náboženatví jest největším politickým čini
telem a jediným základem atátů“. My snažíme se,
aby o nás jako o Napoleonovi I. platilo, že vrátili
jsme semi náboženství a tím še jsme největší službu
vlasti prokézali“. ,

eboť přesvědčení jame o pravdě alov Sušilových :
„Víra, synu, jest to perla
nebeského leskotu,
potřebná to Boží berla
pro pouť v tomto životu“.

a proto přišli jsme právě sem do Tarnora, kde ode
dávne kvete broušení a leštění drahokamů, abychom
zde, takořka v brasírně tohoto katolického sjezdu
ložili na leštící brus tu perlu, ten nejdražší drahokam
každého katolíka, víru totiž, a zde abychom dodali
jí nového lesku před celým světem. (Potlesk.)

My přišli jame sem dále za tou příčinou, aby
chom manifestační protest a svůj odpor na jevo dali
proti těm, kteří bojojí proti kříži Kristovapod tím
štváčským, ano nepřímo i protidynastickým a nepo
krytě vlastizrádným heslem „Pryč od Říma!l“ Pod
heslem, kteró má svou ozvěna v tom vlastním jádru
věci: „Pryč od Boha l“ (Hanba jimi) ©

O nich platí, co pravil jiš dávno trpělivý Job
(21, 14; 22, 17) o besbožných, že říkali Bobu: „Odo
jdiš od nás a známosti cest tvých nechceme“. A
něvadě tito nepřátelé kříže Kristova nechtějí mnáti
cest Božích, t. j. přikázání lásky ke všem blišním a
ke všem národům, a poněvadě v ješitném sebeklamu

o avé superioritě 8 0 nerovnosti národů nechtějí, abyo nichplatilo slovo básníka a:
„Nezřel's jedny v pyšné zdobě
z dava otroků se atkvěti,
všichni byli rovni sobě
otce nebeského děti“.

proto zdvihli ten huronský křik: „Pryč od Říma“
právě ti, kteří napsali na svůj liberální štít: Svobodu
svědomí pro každého od 14. roku života — a kteří
tato svobodu pro luterství liberálů vnucují.

Proto my odbývéme je slovem bázníka Svato
pluka Čecha:

„Ten o svobodě mlč, kdo chce jí sobě přáti,
však jiným panovat, jak tyran sevilý,
cit nechval národní, kdo jiným chce jej rváti —
ten sobectví jen chval a hrubé násilí“.

(Bouřlivý potlesk).

Jejich největší filosof Leibnita, kterýsjednocení všech vyznání považoval za svůj životní úkol,
chtěl toho docíliti nezbytným „Naspět k Římu!
— ale oni, jeho velebitelé, volají „Pryč od Říma“

Nazpět k Římul!“ přál sobě jejích básník
Klopfa tock, který jak ve své Messiadě,tak ve svých
písních náboženských vyhýbá so s největší pečlivostí
urážkám katolického citu; a oni, jeho velebitelé, urá
žejínás katolíky demonstrativně svým „Pryš od Říma !

Jejich rakouský básník Grillparser s pýchou
hlásí se k Říma, když volá: „Já jsem básník kato
liekýl“ a oni, jeho státní spoluobčané volejí „Pryč
od Římal“ a pranýřají každého katolíka,

Koryfejjejich básníků, Goethe praví,že „jeho
doba pánů Franců (Francthum) zatlečujeklidnou
vzdělanost, jak to dříre učinilo luteránství“ — a oni,
kteří honosí se vyšší kulturou a ji šířiti chtějí —
chtějí se avým „Pryč od Římal“ — přestupovatíprávě
k tomuto luteránství — vzdělanosti nepřejícímu.

„Naspětk Římu" voláučanái uměními
lovná a 6 nimi též řečí spřízněná Kristina, doera

Wiki Gustanadbyčelímejevů28odtrůlo;< el pptroch
té sovaoprávassti k nám Čechám sříkají we aby
eepak snadněji mohli zřeknosti— Bakonska,

přeháněním volají:
*. ——„Nit mení nadebo, vším jiný vládne,

náš pro aěbo pot rosí lán,
krom jeho pro nás vůle tádná,

r nhm Právem,shkonemajem, co choseDEaim akj tinábošenskýma vlasti

srádným heslůmpřib káojíce, chcemenadomto sjesiěpověděti na o » >. potom '
který o nichnap náš básník Dal. (ais:

Křičel soudrah socialista:
„Nedbám o vlast ani o Krista,
to vše hloupost jen a předsudek;
nejvyšším mač pánem žaludek. (Vosolost.)
Dobrá. Však co potom, moji drasí,
kdyš si svého „nejvyššího“ skazí?“

(Nová veselost).
Co potom?“ — Potom bobdá najdejiš sám

oosta [o kříži Kristova. Neboť k němuvelon konečně

veky nemoce a tedy i — uksžený socialistický šaudek.
Avšsk necayslete, še jsem u dalekého jihu při

sem, ab ve svém pozdravu jen do jiných
brojil; nikoliv, já mám alovo téš na sebe sama a na

hmkrhny katolíky. My všichni zde v Turnově, kdedtahókámům jejich přavý dává se lesk, dodáváme
dnes lesku své katolické víře tímto sjezdem, ale my
po ukončeném sjezdu masíme téš vířesré dodati lesku
i činy svými. Neboť i my všichni bes rozdílu, jak
jeme ade ahromášdění, můžeme osloviti Ježíše Krista
. em em:

„Chudobný Ty mistře s Nazareta,
rybátů jenš's učil družinu,
jméno Tvoje po všech krajích světa
v nejdálnější vniklo končinu,
Tvoji chvále nesčíslní rtové,
chrámů nesčíslných pěje avon.
Spasitelem, Bohem Tebe zove
ctitelů Trých mmobý milion,
před oltářem, na němš trůníš, sklání
nesčetných se davů koleno —
Ale z Tvojich ovatých přikázání,
s božských slov Tvých kolik splněno?"“

A na tato otásku odpovězme každý sám sobě
— že splněno bude hned po ejezda, abychom víře
své dodali pravého lesku i skatky. Pryč od poloviča
tosti u víře! Pryč od katolíckého vyznání pouze ma
tričního a nazpět ku katolictví praktickému, které se
jeví v zachovávání katolických přikázání, ve svěcení
neděle, církevních postů,ve spovědi aspoň velikonoční
© vo vyznávání Krista a katolictví v šivotě soukro
mém i veřejném.

Atoranto praktickému výsledka ejezdu dnešního
volém = hlubin duše: „Zdař Bábi“ (Dlouhotrvající

potlesk).
Na to se ujal slova stařičký vikář tornovský a

farář z Loukova, vdp. monsignore Němeček. Za
všeobecného potlesku pravil: Jeho Excallence ndp.
biskup litoměřický dr. Emanuel Schobl splnomocail
mne listem, v Mari: h lásafch daným, žeso těší
ze sjezdu katolíků v české části milých jeho diecé
snů, jehoš pro chorobu tělesnou a vzdálenost ne

může se sice súčastniti, avšak ra ten splnomocnil mne, abych všem účastníkům sjezdu udělil
Jeho vrchnopastýřské „ Pak provolal sléva
nejd. p. biskapovi Schobloví a navrhl odeslání tele
gramu toboto znění: „Účastníci krajinakého sjezdu
tarnovského vadávají díky za vrohnopastýřské pože
bnání a provolávají milovanému Otci břímavé slával

Znění telegramu bylo jednohlasně přijato Aspěšný
spolek zeupíral psk překrásný sbor od Bedřicha Smetany: o“. .

Na to přikročeno k programu sjezdu.

Th. Dr. Fr. Reyl,
vdp. ředitel bisk. chlapeckého seminářevHradci Krá

> lové promluvil pak

„O nutnosti spolkového života katoliků.“

Veledůstojný p. řečník pravil v podstatě:
Velectěné shromáždění!

Před dvěma lety natropila velikých škod
povodeň v celém polabském údolí, ačkoliv pří
chod veliké vodybyl vposlední chvíli telegraficky
ozvámen. Zpráva tato všakneuchránila obyvatel
stvo od velikých škod, protože přišla již pozdě,
Kdyby bylo povšimnuto před několika dny hro
zivých známek, mohla ochranná opatření daleko
lépe prospěti, než kvapná práce v poslední chvíli.

Jako živelní katastrofy, tak i veliké spole
čenské převraty nepřicházívají na ráz, nýbrž bý
vají připravovány po lete drobnou tíchou prací.
Vše dobré i zlé šíří se jen tímto způsobem.

Křesťanství šířilo se též pozvolna. Hrůzy
Joleté války nepřivodilo na vlast naši snad po
věstné vyhození krářovskýchmístodržícíchz hrad
ních oken, nýbrž revoluční nauka luterská. Smělé
dobytí pařížské bastily neproměnilo obratem ruky

leté štvaní nevěreckých filesefů proti trůnu a ole
táři. (Souhlas.)

Jako nelze se kojiti blahou nadějí, že v ny
nější době zasetá špatná setba mine Evropubez
dákladné pohromy, tak rovněž nelze se těšíti, že
by bez práce bylo lze očekávati v budoucnosti
lepších časů. (Výborně!)



Leplí doby může připreviti opět vytrvalé
drobná práce, proto jest bříšným.nynějšíspánek
mnohých povolsnýchčinitelů, kteří- nic, nepočínají
Da ortnou reformu společenských poměrů.

Když jsem ohlašoval předmět své rozpravy,
zdálo se mně, že přeletěl po tvářích některých pp.
posluchačů stín jakéhosi zklemání, Plnové očeků

vali jn něco zajímavějšího!O spolkovem životěkatolíků píše se a mluví v posledním desítileti až
k omrzení. Ale právě proco, že musí se pořád
psáti a mluviti o tomto předmětu, je patrno, že
se asi málo dosud dělo; zbavila by se tedy naše
katolická veřejnost rázem tohoto opskovsného
předmětu, kdyby hodně ve spolkovém životě po
kročila, Ježto věsk dosud jsou v ohledu tomto
nejen jednotlivé mezery, nýbrž leží celé kraje
úplně ledem, nenecháme si my spolkáři ujíti ani
jediného katolického sjezdu, abychom nevolali dle
sv. evangelia: »Zakládejte na každé osadě nejprvé
katolické jednoty a vše ostatní, jako na př. dobré
sákony a respekt k náboženskému přesvědčení,
bude přidáno vám.« (Výborně! Potlesk.)

Což těch spolků nemáme již v Čechách dost
a dost, máme ješté i my katolíci rozdrobenost
společnosti novými korporacemi podporovati? —
odbude mne katolík staršího rázu.

Jest to velmi ctihodné od tebe, příteli, že
nechceš podporovati to, co dle tvého domoění jest
škodlivo národnímu celku, ale jest to málo prak“
tické, že jen pro katolíky máš tak úzkostlivý lo
ker, kdežtoostatnímstranámnemášpranicsazlé,
že zaklájají o překot spolky ku šíření svých zá“
sad, odtuším na tuto námitku. Ostatné jest ukrutný
omyl, když považuje spolkový ruch za tříštění
společnosti. Nápadné jest to zajisté, že koncem
našeho století množí se různé spolky, jako houby
po dešti, ale já v ton nevidím žádnou chorobu,
nýbrž zcela normální zjev. Jest to mimovolný, ale
výmluvný protest proti neblahé činnosti liberál
ního systému, který před 50 letv rozbil spole
čnost lidskou na miliony jednotlivců, jimž uděliv
úplnou 'samostatoost, obdařil je nejen svobodou
volné výrobní soutěže, nýbrž i plnou svobodou
temříti bez cizí pomoci blady, klesnou-li náhodou
tito pracovníci únavou k zemi. Rozdrobenost tuto
lidstvo nevydrželo ani půl století, nýbrž kupí se
opět dle zéjmu práce a dle svého přesvědčenív
nové organisace. Vidím tedy ve spolkové moderní
borečce protest proti liberální zásadě: »Človék
musí býti naprosto neodvislým od s»polečoosti“,a
upřímný hold výroku Hospodinovu: »Není dobře
býti člověku samotnému “ Společenské povaha
lidské, mujrcem Aristotelem již před 2000 lety
vyslovená, zstracuje všecky blýskavé moderní fráze
liberálního systému a pojí lidi stejného smýšlení
s stejných zájmů v dobrovolné spolky ku vzá
jemné pomoci, sby nemusil slabý jedinec podleb
nout: v denním zápase se silnějšími. Schází, jak
poznamenal jistý muž, společnosti nsší křesťanské
láska, proto tento nedostatek musí se nahrazovati
spolky. 8 tohoto vyššího stanoviska nutno posus
zovsti ne konci nešeho století spolkový život vů
bec a s toho stanoviske nutno pozorovati spol
kový ruch katolíků zvláště, (Výborněl)

Z tohoto důvodu mohu také co nejostřeji
odsouditi běžnou frázi novinářskou »nepřátelského
tisku«, jakoby zakládání katolických spolků bylo
nějakým necírkevním a nevlasteneckým podnikem,
čili t. zv. klerikální machinací, Nikoliv, pánové,
nepotkáváte se tu s přepjatými snabemi oěkterého
bojovného biskupa, nebo několika snaživých kněží,
nýbrž zd: vám jest počítati se silným přirozeným
proudem časovým, který potřebuje z naší strany
pouze nepatrného povzbuzení, aby elementární si
lou zachvátil celou katolickou českou veřejnost.
(Výborně)

Že ne klerikální, nýbrž přirozené poměry a
hrozivá tvářnost situace sbromažďuje České kato
líky pod korouhev Kristovu, vysvítá jit z toho,
že žádný rozumný člověk nepřidělává si práce
zbytečné, a vedení spolků vyžaduje přece od du
chovenstva nejenom obětí času, práce a penčs,
nýbrž způsobuje i mnoho nepřízně u vládnoucích
tohoto světa. Zjištěno-li hojnost případů, že ka
tolíci žádali několikráte své duchovní správce, aby
se jejich spolků ujali, a zjišténo-li, že na někte
rých osadách přání tomuto nebylo ani vyhověno,
aby prý se v esadě neustavil protispolek, pak je
nom slepá zášť anebo hloupost může spolkový
ruch v táboře katolickém vykládati na vrub pa
novačnosti duchovenstva. (Tak jest!)

Nabylo zajisté, vážené shromáždění, z mé
úvahy jasné přesvědčení, že spolkový ruch kato
lický pramení z přirozeného citu sebezáchrany, a
že jest tudížzájmem celé katolické církve.

Co je pak nehledáno, nýbrž zcela přirozeno,
to je zajisté dovoleno, protož mohu přistoupit
již k otásce: »Jaký úkol jest přisouzen ketoli
ckému spolkovému ruchu a jak má býti ten ruch
se zdarem veden a organisován?«

- Spolky naše mohou sledovati různé. prakti
cké cíle a mohou rekrutovsti ze všech společen
ských stavů své členy, proto také volí různé pro
středky ku dosažení cílů svých, také měl bych
promluviti na př. o cíli spolků vzdělávacích, po
litických, dělnických, tovaryských, rolnickych, žá
loženských, výrobních atd. Klasifikace teto by
překročila rámec mé rozpravy, proto povšimnu sj
jen epolečenského cíle, jehož dosíci jest kešdému

katolickému spolku, bez rozdílu programových
odstínů.

Prvým úkolem katol. opolku jest, dle dělnické
encykliky, pěstování náboženského přesvědčení a
uplatňování náboženských zásad vo veřejném životě.
»Náboženství, základ vší mravnosti, musí býti
takó základem každého spolku, neboť jiosk by
spolek v brzku ztratil svůj původní ráz a ocitl
by se na témže stupni s oněmi spolky, jež si ná
boženství úplně nevšímají u je zavrhují.« (Děl
nická encyklika.)

Lidu musí se důrazně v nynější době uka
zovati na historii, kteráž učí, že právě od těch
dob začalo vykořisťování pracujícího lidu, když
náboženská nauka o lásce k bližnímu vyloučena
byla z průmyslové výroby a z obchodního světe.

Od té doby, kdy zaměstnavatel přestal spa
třovati ve svém dělníku obraz Boží a spolubratra
v Kristu, cenil pouze vytrvalost jeho paž' a pře
stal mu dávati mzdu k slušné výživě nutnou, od
bývaje bo pouze almužnou, za kterou uvolil se
mu hladovící dělníkpracovatí, aby nezemřel hlady.
Když pozorujeme na jedné straně přebytek kapi
tálu, jenž nečinné se válí v bankách a zace na
druhé straně citelnou bídu pracujících vrstev, jež
svým potem kapitál vyrobily, pak nutno přiznati,
že lidskost vystěhovala se z lidské společnosti. A
od které doby lidskost vystéhovala se z lidského
srdce, snad od té doby, kdy začali velkokapitalisté
cboditi do kostela? Ne, nýbrž kdy naposledy se
za nimi zavřela brána kostelní. (Výborně!)

Proto se snad zechází tak kruté s hladoví
cími vrstvami, že na branách našich parlamentů,
obchodních domů a továren jsou veliké nápisy:
»Hledejte nejprve království Božího a spravedl
nosti jeho, a vše ostatní bude vám přidáno?“ Ba
ne! Spíše proto, že tam čteme: „Hledej nejprv
výdělek za každou cenu a když to nepůjde cestou
správnou, fleď toho dosíci i jiným způsobem!
(Potlesk.) .

Spolky naše katolické vykonají velikou úlohu
sociální, jestliže horlivým plněním osobních po
vinností nábož. stále budou poukazovati na kořen
sociálního zla a budou-li zásadám náboženským

platnost zjednávati nejenom ve vyšších kruzích,
ale též v nižších vrstvách.

Vždyť náboženství neschází jen pánům, ale
i pracujícímu lidu. A chceme-li vypátrati příčinu
tohoto podivného zjevu, že se lid dobrovolně
vzdává blahodárného působení evangelia, jež přece
bylo jedinou vítěznou mocí nad zatvrzelým srd
cem boháčovým, musíme si uvědomiti, že hlavně
semitskými penézi podplacení žurnalisté a agita
toři odčlověčili, abych tak řekl, prostého člověka,
namluvíce mu, že není víc, než to zvíře, jež
otroctví svého pána snéšeti musí. (Tak jest!)

A kdo si zakládá na toru, že není stvořen
od Boha, nýbrž že pošel postupem času z opice,
nebude sg přece modliti, vždyť zvířata se nemodli.

Kdo věří Beblovi, že »člověk jest jen »my
slící zvíře« (»Die Frau“ str. 238), uvěří snadno,
že skrom lidského ducha nemůže býti místa pro
nějakého vyššího ducha ve přírodě.« (Dietzgen,
»Streifzige« str, 8.) Kdo zbankrotoval se svou
lidskosti, musí zavrhnouti též nauku o vykoupení
a věčné odplatě jako zbytečnou báchorku,

Křesťanství a náboženství vůbec může se
udržeti jen mezi lidmi a ne mezi zvířaty, proto
s nevěrou v lidskou důstojnost jde současně ná
boženský úpadek.

Těmlo svedeným ubošákům právě mají spolky
naše vlídným poučováním klástí mosty, na níché

mohly opět přervané styky ac apolečností lid
navásati. (Dlouho trvající potlesk.) — Mají

býti naše spolky se svými zásadami náboženskými
spásným andělem, jenž navrátí časem lisíce blou
dících své lidské důstojnosti.

Pravdivo-li slovo Kantovo, že „člověka jen
tehda lze učiniti šťastným, učiníme-li ho mrav
ným« budou příspívati platným způsobem ku ší
ření blahobytu a spokojenosti lidstva, budou-li
upevňovati ve společnosti zákled nejvyšší mrav
nosti — náboženství, Na půdě náboženské odloší

ý svou besohlednou vykořisťovací praktiku a
bude vyléčen se svého sáští vůčí ostatním

vrstvám společenským a bude vrácen sám sobě a
své rodině. (Výborně l)

Vzdor tomu, že musí se věnovati v katoli
ckých spolcích přední péče důkladnému vzdělání
náboženskému, přece se nesmí zaměňovati naše
vzdělávací spolky katolické za kostelní nábožen
ská bratrstva, jež jsou výhradně založena k uctění
některého tajemství naší ev. víry. Bratrstva jsou
čistě náboženské spolky, které omezují svou Čin
nost hlavně na katolické svatyně, života veřejného
si nevšímajíce; katolické pak spolky jsou založeny
blavně pro veřejný život a proto mají více pě
stovati náboženský cit v životě než v kostele.

Proto spolky naše nemohou se omezovati
ve své činnosti výhradně jenom na náboženské
výkony, neboť by tím jenom potvrzovaly zásady
liberální, že náboženství patří výhradně do ko
stela a že ve veřejném životě nelze jinak jednati,
leč bez zásad náboženských. Spolky naše budou
též starati se o povšechné a odborné vzdělání
svých členů častými přednáškami a vážnou čet
bou, protože jeden umělý a vzdělaný člen vyváží
deset neuvědomélých.

Spolky naše nesmějí zapomínati, že člověk
již z ustanovení Božího má se starati nejen o

duši ale i o tělo, proto budou již členstvo své
naváděti ku šetrnosti i opořivosti a budou spol
kovými záložnami vymaňovati členy z područí li
berálních záložen.

Vím z vlastního názoru, jak by mnohý ka
tolík blásil se ku progremu našemu, ale nesmí,
protože je dlužen městské záložně nějakou stovku
a liberální výbor by mu dluh tento ihned vypo
věděl, kdyby ho našel v našich řadách. V tom
vězí klíč politické moudrosti našich nepřátel. Udr
žují své dlužníky v povinném respektu ku svému
programu. Kdybychom mohli své lidi vyprostiti
z tohoto otrockého jha, sklesla by armáda mo
derních lžibusitů a antiklerikálůo bodný počet. Do
kud nebudeme se moci pastsrati o společenskou
neodvislost s samostatnost svých přívrženců, do
té doby budeme trpěti nedostatkem členů. Nechci
odporučovati snad nemravnou zásadu zakupování
duší, ježto vím, že jest se nejvíce obávati place
ných katoliků, ale chci na to přiložiti důraz, že
katolické spolky musí míti na zřeteli i hmotnou
stránku svých členů. Dnes nemůžeme toho žádati,
aby naši stoupenci obětovali existencí svých ro
din pro své přesvědčení, jako za dob prvních
křesťanů, proto zaopatřujeme a podporujeme své
lidi při nákupu, při obsazování služebních míst,
při udílení podpor atd. Kdo na př. žádá od ka
tolíků, aby vstupovali do katol. spolků a sná
šeli při tom posméch i hmotnou ztrátu a kupuje
při tom své potřeby od židů a od liberálů, ten
zajisté vystavuje si vysvědčení chudoby a zaslu
huje nejblubšího politování. A takových výtečníků
máme ve svých řadách dost a dost

„Naši lidé inserují v katolických časopisoch
a my zrovna kupujeme od firem, které udržují
svými inseráty nevěrecký tisk. Pak ovšem z+slou
žíme, aby mrskali nás nejenom bičíky, ale bičíky
uzlovatými. Hloupý nic jiného nezaslouží.

Četl jsem kdysi, že jen ten dovede náležitě
člověka vzdělávati, kdo v ném vypěstoval zólibu
pro ušlechtilou zábavu. Kdo pozoruje, že naše
doba vyhledává zábavu duchamornou a hříšnou,
jež člověka neosvěžuje, nýbrž síly jeho mnohem
více vyčerpává, než ta nejtěžší práce. ten dozná,
že by spolky naše vykonaly smačné lidumilné a bul
turní dílo, kdyby navykaly členstvo hledati zábavu
v dobré četbě, ve zpěvu, v deklamacích a divadel
ních představeních.

Když jsem nastínil povšechnými rysy hlavní
zásady a účely katolických jednot, přistupují k
otázce, kdo vlastně má tyto jednoty zakládati a
vésti ? .

Dle sv. Otce Lva XIII jsou to nejprve bi
skupové i kněží a po té všichni katolíci, již mají
k zakládání a k vedení spolku potřebné vlohy a
vědomosti, Čtemeť v dělnické encyklice: »Nechať
veškero duchovenstvo věnuje všecky své síly, jak
tělesné, tak i duševní této důležité úloze a nechať
pod vedením svých biskupů a dle jejich příkladů
pracuje všemi možnými prostředky ku blahu lidu.«
Oprávněnost a způsobilost kněze ku vedení kato
lických spolků bude zajisté ještě během našeho
sjezdu vylíčena, proto omezím se zde na upozor
nění, že spolková činnost je kněžstvu sv. Otcem
přikázána. Příkazu pak nutno vyhověti, ať jest
vám to milo či nemilo, Slýchávám často výmluvu:
»Já se proto nehodím.< — »Já pro to nejsem.«
— Výmluva tato není dosti npřímnou, neboť
znamená vlastně česky: „Mně se do toh? nechce.«
— „Já se toho bojím.“

Na tom strachu je něco podstatného, neboť
vedení spolku katolického jest zcela jiné než ve
dení spolku světského. Předseda světského spolku
je veřejností obdivován, v novinách nadšeným
uznáním okuřován a pomocí svého spolku vy
šplháse snadnok obecním,okresním,anoik zem
ským placeným hodnostem. S předsedou kato
lického spolku dopadá to však obráceně. Roze
štvaná veřejnost ho nenávidí, židovskými listy
podplacený tisk ho pranýřujea ještě při tom stále
ze své kapsy subvencovati a deficity platiti musí.
Místo uznání dostane se předsedovi katolického
spolku názvu přemrštěnců a snaživců, Často i ve
vlastním táboře. Vésti katolický spolek znamená
vlastně postaviti se na pranýř ostouzení a vzíti si
dobrovolně na brdlo tabulku s napsanou vinou
nevlastenectví a fanatismu. (Veselost.)

Tak dvojí loket nesmí nás mýliti, ačkoliv
nevděk a nespravedlivé útoky nejvíce bolí, Řidme
se heslem Braunerovým: „Kdo chceš vlesti dobře
sloužiti, přízně doby nehledej.« Právě tato nepří
zeň posilniž naše vědomí, že jsme na dobré cestě;
až nás začnou liberální listy chválit, pak honem
zpytujme své svědomí, kde jsme se odchýlili od
církevní cesty, Štvanice proti našim jednotám jsou
důkazem, že še jich nepřátelé bojí, nebot bezvý
znamným spolkům nevěnovali by tak pilnou po
zornost. (Výborně!)

Pronásledování tedy našim spolkům neublíží,
ale jinak je to s osobami, jež jsou v čele jejich.
Jest sice pravda, že kterému předsedovi nemůže
liberální tisk vytknouti nic jiného, než klerikální
smýšlení, ten jistě musí býti povahou ryzí, vy
soce mravní, neboť kdyby jenom vlásek podezření
padal na jeho život, využitkovali by toho honetní
jeho přátelé měrou náležitou, ale když takový
oslavenec a miláček liberální žurnalistiky stále je
nom sám a sám dostával nežádané pochvalné de
krety, mohlo se posléze dostaviti ochabnutí, svlá
ště když by to pranýřování bylo ve vlastním tás



boře přijímáno s jistou škodolibostí. A tu by ži
vot náš spolkový mohlo potkati nehezpečí, že
nejlepší naše síly byly by nepřátelyodstřeleny,
prve než přišla by v čas vydatná záloha pracov
níků svěžích.

Aby takové nebezpečí nevzniklo, víte, co bych
navrhoval? Založme letos ješlé v každé osadě ka
tolický spolek, a. nepřátelské strany upadnou v ta:
kovou ztroulost nad všeobecným tímto hnutím,
že by nechaly všebo štvaní a smířily by se s tím
to skutečným faktem! ..

Jiného prostředku věru novím. Raditi jen k
trpělivosti a horlivosti, jest sice pěkná věc, ale
proč mám pouze raditi 200 knéžím ktrpělivosti,
když téměř 500 drubých se tonetýče.

Když jsem dosud líčil zájem katolického du
chovenstva na spolkovém životě, nechtěl jsem tím
ze součinnosti vyloučiti ostetní katolíky. (Chtěl
jsem jenom říci, že předně kněžstvo musí bojo
vati ve spolkových řadách proti chladnoucímu a
přesvědčení náboženskému, ostatní věřící jsem télc
povinnosti nezprostil.

Jako na náboženství vůbec nemá jen knéz
svůj osobní zájem, nýbrá každý katolík a celá lid
ská společnost, tak také na rozvoji spolkového ži
vota, jenž -4 přivésti opět k platnosti křesťanský
řád, má a musí míti zájem každý pravýkatolík.
Proto, až velectění posluchači, přijdete domů a
naleznete ve své farnosti katolický spolek, při
hlaste se ihned za členy; pak-lž dosud katolické
jednoty u vás není, požádejte svého místního du
chovního správce, aby podobný spolek u vás zařídil.

Tu však na rozchodu položí mně někdo
otázku: »Jak pak přece spolky katolické se za
kládají a vedou?« — Tou dobou není již tato
práce tak nesnadnou, jako před 10 lety, kdy bylo
pouze všebo všudy asi 20 katolických jednot v
celých Čechách a kdy nebylo ani zkušeností ani
spolehlivého návodu. Dnes již za 25 kr. dostaneš
v Praze u družstva Vlast od Jirouška sepsaného
»Spolkového rádce«, v němž důkladně se poučíš
též o zákonitých předpisech vůčí úřadům. Ostatné
recept ku založení spolku jest náramně jednoduchý.
Trochu chuti a několik spolehlivých lidí, kteří na
tvé vyzvání zavázali se ke spolku přistoupiti, do
stačí již ku zadání stanov.

Když schválení dojde, pozvi si některého
již předsedu k ustavující schůzi a je spolek zas
ložen. Založení není ani tak těžké, jako vedení.
Ale ani to není věc nemožná. Jednou za týden
asi členská schůze ku četbě a ku rozhovoru; jednou
aspoň za měsíc přednáška, asi za 3 měsíce jedna
zábava, jsou dostatečnými pružinemi k udržení
spolkové činnosti. Kdo může více, pracuje pro
spolek více, kdo nemůže ani tolik, vyhledá si zase
vhodného zástupce, jenž ho může částečně zastá
vati, Jen si ty obtíže nepředstavujme zase horšími,
než skutečně jsou, Z počátku přijdeš do spolku
s jakousi obavou, za krátkou dobu zvykneš si na
okruh prostých, ale upřímných členů tou měrou,
že se ti spolkové schůze stanou příjemnou zvy
klostí. Všude jinde nalezneš pod clonou apole
čenské zdvořilosti neupřímnost a přetvářku, v ka
tolických spolcích nalezneš vždy slušnost a nelí
čenou upřímnost. Tato oddenost členů k svému
předsedovi bývá též nejlepší odměnou za četně
nepříjemnosti, spojené s vedením katolického spolku.
To bývá útěchou duchovnímu správci, že kdyby
celá osada dala se proti nému pošrvati ničem
nými štváči, katolický spolek zůstane mu vždy
věrným zastancem, neboť zná svého vůdce z ča
stého osobního styku důkladně, takže leckterému
poběhlíku neuvěří každý klep. (Souhlas.) To jest
zase světlá stránka spolkového života,

Letos právě koncem srpna vyprší konkurs,
jenž jest vypsán socialistickou stranou na novou
dětskou čítánku, ve které moderní přírodovědné
(rozuměj nevěrecké) nauky mají vytlačiti dosavadní
»báchorky náboženskée o původu člověka, o životě
posmrtném, o Bohu atd, Nynější pokolení při vší
své zpustlosti, jest prý ještě málo besliálním,
proto nová generace nesmí vůbec ani ve škole
slyšeti, že má člověk duši nesmrtelnou a Stvoři
teli svému zodpovědnou! Nynější hodně pokleslé
pokolení přišlo o svou víru v různých spolcích,
špatnou četbou a frivolními řečmi, proto je zcela
správno, že se opět v katolických spolcích má na
vraceti ku víře svého mládí. Nastávající pokolení
vyroste vůbec bez náboženské a mravní výchovy,
čímž úloha našichspolků stane se obtížnějšía jen
hustětí sítí vzdělávacích našich ohnisek bude lze
zvýšenému tomuto úkolu dosti učiniti.

My pochopíme, že mimořádná doba vyža
duje též mimořádných obětí? Hledme jen, kterak
různé doby vyžadovaly různým způsobem oběta
vost od katolíků. V prvotních dobách vyžadovala
církev od svých synů hrdinné mučennictví, stře
dověk žádal od vyznavačů Kristových odříkání
majetku, moderní doba žádá od nás sociální pů
sobnost. Poznejme jenom, co nám jest ku pokoji
a neodvolávejme se jen na skvélou minulost. Lid
nechce jenom vědětí, jak někdy v dávné minulosti
katolické učení zbojilo zchátralé poměry společen
ské, on chce též zříti blahodárné působení evan
gelické náuky v době přítomné. Nemluvme tolik,
ale více pracujme!

Nuže, váháme ještě? Promeškáme vhodnou
chvíli ku zakládání spolků, vyčkáme snad, až čá
stečná lhostejnost zachvátí celou společnost? Mám
jistotou, že v době té krev lidská po ulicích pro

lévána přinese aspoň tekový užitek, jako by mohlo

přinésli dnesje oěkolik krůpějí potu lidskéspolkové práce? Však ne, my vstáváme, my cbá
peme se svého úkolul

»Nuž, vsteňte všichni, kteří dosud spíte;
dennice vzebla — jitřena se rdíl
slavíci pějí — a aji proč ještě dlíte?
Hana tomu, — kdo bude posledníle

(Nadšený potlesk) (Jablonský.)
Ku konci své řeči navrhl vdp. dr. ně

sledujícíresolnel:
„Sjezd katolíků v Turnově považuje spolko

vý ruch katolíků za nejvhodnější prostředek ku
šíření náboženských zátad ve veřejném životě.
Má-li však spolkový ruch potkati se s náležitým
zdarem, jest třeba, aby zakládány byly katolické
spolky nejenom v některé osadě, nýbrž na haždé
osadě. Jen hustá sít katolických spolků může vy
stavěti nezbytoou hráz proti záplavě nevěry a
spustlosti mravů.v

Na to usneseno zaslati následující te'egramy
sv, Otci papeži Lvu.XIII., Jeho Veličenstvu císa
ři a králi Fraotíškovi I. a nejdp. diecésnímu bi
skupovi litoměřickému,

Jeho Em. Kordinálu Rampolloví v Římě.
Sv. Otče! Čeští katolíci v Turnově v diecési lito
měřické k tomu účelu sbromáždění, aby o vě
cech náboženství katolickému v Čechách prospě
šných porokovali, vzdávají u nohou Vaší Svatost,
Otci veškerého křesťanstva, projev nejhlubší vděč
nosti, prosice za apoštolské požehnání pro sebe a
své nejbližší. Předseda hr. Karel Ervín Nostice

Jeho Veličenstvu zoslán tento telegram odda
nosti. „Kato.íci českých vikariatů diecése litomě
řické shromáždění na krajní branici říše v městě
Turnově prosí Boba za požehnání pro osobu Va
šeho Veličenstva a nejjasnější dynastie, jakož i o
zdar celé říše i milovaného českého království.«

„Jeho Erxcell. ndp. biskupoviv Litoměřicích:
Účastníci krajinského sjezdu turnovského vzdávají
díky za vrchnopastýřské požebnání a provolávají
milovanému Otci břímavé „sláva IS Předsede hr.
K. Ervin Nostic,

Obsah navržených telegramů přijat byl s
hlučnou pochvalou.

Posledním bodem programu prvního dne
byla řeč JUC. Cyr. Vika: „O nutností sjednotsti
všechny síly společenské k dosašení hledaného bla
hobytu vesdejšího.“ Řeč tato byla rázu sociálního
i politického a odporučovala se zřetelem na ny
nější rozhárané poměry spravedlivý kompromis
národů rakouských za příčinou plného rozvinutí
sil ve prospěch Rakouska. Řečník stavil zs vgor
lidumila Skálu a biskupa Krejčího a končil ape
lem na svornou orgenisovanou práci na podkladě
učení Kristova, neboť k dosažení hledaného štěstí
na zemi není ničeho více třeba, než aby lidé vždy
a všude ve skutečném životě řídili se zásadami
tohoto učení. I tato řeč došla bojného souhlasu
přítomných. Po zapění císařské, národní (kde do
mov můj) a papežské hymny, rozcházeli se účast
níci. Divadlo turnovské pojme za normálních po
měrů do svých prostorů něco přes 600 osob.
V první sjezdové schůzi musilo se na místech k
stání, na chodbách, na jevišti i za kulisami směstnati
na tisíc osob, Zastoupena byla jmenovitě četně in
telligence města Turnova: zástupci obce pp. dr.
Václav Svoboda avelkoobchodník J. May, zástupce
c. k. okresního hejtmana p. komisař Soanleitner,
rada zem. soudu a správce c, k. okres. soudu Fr.
Jappl, zem. advokát dr. Voj. Fottr, patronátní ko
misař a řiditel dvorů barona F. z Achreatbalu
Leop, Anger, řiditel panství F. Kuhbniger, starosta
obce Daliměřic F. Salmon, řiditel c. k. odb. ško
ly Josef Mašek, říditel měšť. školy Josef Šimák,
dr. prof. Josef Šimák, dr. prof. E. Kovář, c. k.
inspektor Fr. Štreit a inspektor drah F. Vejčický
a četné dámy

Večer po prvním sjezdu sešli se účastníci k
přátelské schůzi do místnosti hotelu u města
Petrobradu.

Druhý den katolického ojesdu.

Zakabonělá obloha a stálé deště nebyly pří
znivy valné návštěvě ajezdu ani v pondělí dne 21.
srpna. Ráno v 8 hodin byly na programu společné
služby Boží v Marianském cbrámu Páně, kamž se
účastníci sjezdu dostavili v průvodu pořádaném
z kostela sv. Mikuláše. V čele průvodu kráčeli
městětí ostrostřelci a praporem a hudbou, vojenští
vysloužilci, cechové a společenstva se starobylými

rapory, zpěvácký spolek, mělnický vys. dp. pro
št Bernard 8 assistencí, četní duchovní, hodno

stáři městští a lid. V průvodu budila pozornost
deputace spolku kat. tovaryšů z Hradce Králové
s praporem. V starobylém, dosud úplně nedosta
veném chrámu Páně celebroval vadp. probošt Ber
pard za assistence vsdp. monsignora vikáře Ně
mečka a měst. děkana Svobody jakož i dpp. měst
ských kaplanů slavnou měi svatou, při které pěvci
překrásně zpívali. Pobožnost zakončena pak za
pěním papežské hymay. Po službách Božích vzaali
účastníci sjezdu čest vlastoncům turnovským, kteří
odpočívají na sousedícím hřbitově. Uprostřed břbi
tova odpočívá bývalý děkan turnovský a pozdější
světící biskup pražský, Fr. Krejčí, který zakusiv
strasti chudého studenta, strádal po celý život a
věnoval pak veškeré své úepory chudému student
etvu s města i z okolí. Pozůstatky Fortunáta Du

rychohiáaají ny prvobudlielůčeskéhonároda.vlasteneckých kněží. V Jiné hrobce odpočívá sta
vebuí rada Skála, který lupabiv ne do smrti, vě
moval pak celé svó jmění na seloževí a vydržování
turnovského sirotčince, Těmte pravým vlastencům
a katolíkům vzdali účastníci čest a vyvýlali
za vě tiché modlitby k n

O 10. hodině zahájil pak brabě Korel Eroin
Neatfie drohou schůzi v opět přeplněném divadle.
Před tim zapěli pěvci na galerii překrásný sbor.

Slova se ujel us to p.městský rada a ma
Jitel pivovaru, p. Svoboda. Pravil: „Vaše Osví
cenosti! Velectěné shromážděné! Jménem onemoc
vělého pana porkmistra a slavné městské rady
považuji za největší svou radost a polěšaní, že
mohou tento slsvný sjezd uvítati jménem našeho
města. Náše město Turnov se cítí nanejvýš po
ctěno, že bylo zvoleno za místo odbývání sjezdo.

Naše město lo aJest katolieké a křesť.mysl obyvatelatva bude tímto sjezdem jen povznesena, O

smýblení našem svědčí nejléno úmysl upraviti 00nejdůst. starobylý náš cbrám Páněa dílo toto bu
de bobdá brzy dokončeno, jakož i stavba věže.
To bude nejlepším důkazem, že přesvědčení naše
katolické se utvrdilo. Dílu tomu volám „Zdař
Bůi.!“ a „Dej Bůh štěstí!“ 7

tato provázena byla dloubotrvajícím po
tleskem a J. Osvícenost, pan předseda sjezdu br.
Nestie vzdal panu řečaíkovi jménem sjezdu nej
srdečnější díky.

Na to promlavil jménem arcidiecese olomou
ckó vadp. kanovník Droběna z Kroměříže.„Va
še Osricenosti! Velectčnéehromáždění! Přichárím
se sesterské Moravy, od posvátného Velehradu,
kolébky to křesťanskévíry na Moravěi v Čechách,
přicházím od Velehradu potem věrozvěstů slovan
ských, Cyrilla a Methoděje posvěcenébo, přicházím
od sv. Hostýna, kde Mátí Boží divy tvoří, přichá
sim z arcidiecůso olomoucké, jménem knížete arci
biskupa Tbeodora, abych zastupoval Jej a jeho
aroidiecési na slavném tomto sjezdu a není slovo
liché, pronášímli vám nejardečnějšípozdrav mo
ravekého lidu a Matky Boží hostýnské (Potlesk).
Kdykoliv se jedná o statky nejdražší, ta Moravan
a Čechvždy jsou za jedno. Když r. 1804 konal
se katolický sjezd v Brně, víte, jak velkó bylo
tehdy oadšení. Aby toto nadšení na prvním kato
Jickém sjezdu zaseté bylo tím větší, tu Moravané
účastnilí se následujících sjezdů v Příbrami, v Tá
boře, v Hradci Králové a v Praze a z tóše pří
činy poslán jsem byl i já do Tarnova, abyob Vám

přinesl pozdrav a sebe posiloll a ntyrdil se meziúmi.
Promloová pak © pravém základu vzdělano

sti a o pravém světle, ješ vósti má člověka dra
bou šívota; vřele klade na srdce plnití nábořen
ské povinnosti vůbec, v neděli a ve svátek zvláště,
Dále promlouvá o vychování v rodině a jeho dů
ležitosti. (Potlesk a souhlas.)

Vdp. dr. Frant. Kordáč,
doktor filosofie a bohosloví jakož i rektor semináře v Li

toměřicích promlavil pak

„o úkolu duchovenstva v naší době“.

dp. dr. Kordáč jest řečník výmluvný, nad
šený, břitká "jeho logika neúprosně přesvědčuje,
uchvacuje a rozněcuje. jebo uveřejoíme pří
ště; dnes podáváme jen stručný obsah.

Theologie je podklad zdravé sociologie, otázka
sociální je ve svých základech otázkou nábožen
skou. Nejprvnější zákon katolického náboženství
sni: „Milovati budeš Pána Boba svého z celého
srdce avého a bližního jsko sebe samého“. To jest
zákon lásky proti sobeckosti lidské.

Vykládá spravedlnost porovnáním mezi Hší
mechanickou a říši živočišnou. Zákon spravedlno
sti vyměřoje každému jeho dráhu. Alo spravedl
nost samotná nepostačoje, spravedlnost teprve
z lásky prýští. Všichni veleduchové obírali se tě
mito otázkami veledůležitými, ale nad zásady učení
Kristova nepronikli. Učení Kristovo šíří ducho
venstvo, které spojeno zákonem poslušnosti se
svým biskupem a skrze ného s apoštoly a Kri
stem. Učitelský úkol duchovenstva jest úkolem
osvětným a duchovenstvo je nejradikálnějším re
formátorem v otázce sociální.

Vsbledem k tomu navrhuje e žádá za přijetí
následajících tří resobucí:

I. Katolický sjezd krajinský disobse litoměřické

v Tarnově ovašoje pravdu ovětlem rosamu 1víry petrnou, de první příčinou degenerace (č. úpadku) člo
věčenstva je břích a počátek regenerace (obrození) se
etal v říši Kristově na semi pokáním: prohlašaje na
řízení vrchní autority diecésní, aby se duchovní cvi
čení pro duchovenstvo a misie pro lid pravidelně ko
naly, ze čin velovýznemný i proreforma sociální a

věřící těchto duchovních prostředků často používal.
IL. Katolický sjezd v Tarnově uznávaje posluš

nost úřadu učitelského církvo katolické za povionost
věřících nejen vo věcech víry a mravů, ale i v zálo
ditostech církevně-politických, jmenovitě v součinno
sti církve se státem při řešení otásky sociální: dopo
račaje jednotu a svornost ne základě poslušnosti ná
boženské i těm, kteří mimořádnými prostředky tisku
a spolků k řešenému ofli blehobytn hmotného lidu
přispěti hodlají.

IM. Katolický sjezd v Tarnově uvažuje, že ve
střediscích industrie (diecése litoměřické) otáska děl
nická je jedním z nejhlavnějších dílů otázky sociální,



otázka pak sociální še má zsnejhlabší podklad otás
ku máboženskov, ofáska náboženské ša je u
s I úloboa stava duchovenstva katolického se

fm zvláštní nadpřirozené pomociBoší: přa
hlašuje, še lid dělnický 1 v krajinách národnostně

smíšenýchaťčeský,aťené svláštníprávoatodíš dachovanstvo dotyčné zvláštní povinnostvo nej
vydatněji v kostele $ ve“šktle" „dčíti oba něrody“,
český i německý a tudiš še nezbytnou porinností ve

duchovenstva je snalost obojího jazyka sem
ského si osvojit. Zároveň pronáší sjezd katolíků uvlást
ní úctu a usnání oměm duchovním, kteří dle těchto
sásad katolických otázkou náboženskou otásku dělní
ckou a skrze tato veškerou otázku sociální ku žá
doucíma roaluštění připravojí a vsrůstu anarchie brá
ní; ojead katolický jimsa to projevujeČert jako kně
ším apoštolským a sáslnšným obbajcům církve i vlastí
ne roshraní království čtekého a číše rakonéké. A
jelikož čeňne této roasáhlé vinici Páně je velká, děl
níků však takových málo, vznáší sjezd katolíků nej
dříve pokornou « důvěrnou prosba k nejdůstojnější
biskupské konsistoři litoměřické, aby jediný ústav pro
dorost“duchovenstva dle stanovení sněmu tridentského
pro celou dierési v Šejnově saložený důkladným vy
učováním zemským javykům se stal i českým kandi
dátům kaočšství přístapným; a po tom se sjezd kato
líků obrací k veškeréma duchovenstva i lidu katoli
ckému, aby nadané hochy, idealnímu tomuto stavu
nakloněné, k tomuto cíli vedli a chudým prostředků
k stadiím poakytovali.

Řeč i resoluce vdp. Kordáče přijety byly
s nadšením.

Dr. Rudolf Horský,
farář v Šárce a známý sociolog, promlavil o otázce:

„Kterak pojimaji liberálové, soolalní de
mokraté a sociálové národnost

a vlastenectví."

Vaše Osvícenosti! Velecténé shromáždění!
Více nežli Jindy a s větší silou vystopuje na po
vrch v Evropě otáska národní a 8 ní aouvisící
otázka vlastenecká. Tu namité se nám mimoděk
otázka, v jském poměru stojí tyto otázky k sobě
na vzájem a jaké z nich plynou povinposti a práva?

Ze všech odpovědí na tyto otázky vynikají
hlavně tři proudy a aměry: Názor pohanský, názor
frajmaurersko-talmudovský a názor křesťansko 80
ciální a každý z těchto směrů dává na tyto otázky
Jinou odpověď.

Každý člověk, jakožto osoba tysická, má svá
ráva a své povinnosti; avšak také každý národ
est morální osobností a má proto mravní porin

nosti arovna tak, Jako osoba fyaická, Osobní práva
rozeznáváme různá: I. Právo osobní svobody, II.
Právo osobní rovnosti. III. Právo osobního vlast
nictví a IV. právo spolčovací. Jak o těchto ná
sorech soudi pohanství, frajmaurerství a křostan
eký socialismus?

Na otázku, co je to právo osobní svobody,
odpoví z ních každý jinsk. Liberálové se drží
hesla, že může každý dělat, co za dobré orná,
liberalism s uznává, že je úplně svéprávným, ni
čím neobmezeným. Tady je to hrozné sobectví, to
egoistické já, naprostý utilitarismns, prospěchář
ství. Liberalismus užívá svobody do krajnosti, jen
když on sém tloustne při tom, tu může jiný třeba
shynouti. (Bouřlivý souhlas).

Tážeme-li se liberála, kem to při neobme
zené svobodě přijde 6 mravností, ta řekne: „Nej
lepší princip je, nemíti žádný prinčip.“ Dle libe
rála je mravnost výslednicí názorů avětových, a
co je dnes mravné, může býti zítra nevhodné a
nemravné. Dle této zásady může každý národ bez
ohledu na jiné pěstovat svou zájmovou politiku,
byť by při tom i jiné národy poškozoval, ba zni
čil. (Hlučný souhlas).

Liberálové vypravují, že diplomacie má dvoje
tváře. Jednou se směje, drahou pláče, jednou hladí,
druhou hrozí. Bismark řekl jednou o diplomacii:
„To je kumět, jak by se jeden národ ve prospěch
druhého ošidil. (Výborně! Veselost!) Tak dopadá
ta svoboda ve smyslu liborálním, ohledně osob
jednotlivých i telku. (Tak jest!)

Socialní demokracie přijela zásadu liberálů
ohledně práva osobní svobody. Vůdce socialistů
pravil jednou, že sociální demokraté pokračují
tam, kde liberalově přestali, že socielistě chtějí
jejich zásady provésti do konce, socialisté zkrátka
hlásají: Dělej člověče, co uhoeš! Kam to ale
s tímto heslem dotáhnou? Na jednom mlště praví
6e v plemě: „Když ož se hrýžete, tak aspoň se
nesežerto!"(Veselost.) Soc.demokracie ví, kambyaž
s oeobmezenou svobodou dospěla a proto socia
listá, aby se nesežrali, vížou rozhodování své ne
většinu. Ta rozhoduje. Známo však, že často větši
ne jen jediného hlusn rozhodla o otáskách nejdů
ležitějších. Většinou jediného hineu přijaty byly
na naší říňské radě školské vákony. Ta většina
bývá však často nahodilá, přečnato i uměle udě
laná. Prkýnka a trubička zhoupla často většina a
pomohlak vítězetví obstrukci. (Výborněl)

„, Jeden pravil jednou drohému: hybsj — účes
dot! A kdyš ten seho ptal, proč má odsednout,
odpověděl mu první: gue je m'y mežis — abych
si tam sámsed — asám to sněd. Menšinachoo
vybodit většinu, aby si tam mohla sednout a uží
vat sama. (Veselosť.)

Sociální demokraté nevážou se na morálku
a zásady, dle nich jest lid souverenní, jest zákon
sám. A zakladatel zocialistů Marx, pravil jednou:
„Sittlich sein, ist eine Modesache — býti mravným,

jest, věcí knepl
n „„Právo lida“ nedávno: „Kdyby se stalo
veškeré. dstvo etnontným, pak by musilo umříti
blady.“ Sociální domokraté hlásají tedy svobodu
liberálů. To není svoboda, ale čirá nevázanost!
(Výbormě) -3

.. My.křesťanští soctálové nesmíme si tak po
Šínati,- my se musíme dršeti křesťanství. My neu
znáváne "za úplně správa náhled, že tem, kde
je inaterielní většina, že tam musí býti již právo.
Dle našeho násoru nesmí dělati lidé, co chtějí,
neboť právo osobní svobody je vázáno Da právo
vyšší. Ve.světě musí panovati promyšlená barmo
nie, neboť i té bmotné přírodě jsou dány zákony
Boží, sákony vyšší. Proto i pro lidstvo musí platit
vylší mravné zákony, jimiž se vázati musel.Jedi
ným pánem naším jest Bůh! (Soublaa.) Pravost,
která vyplývá z učení Kristova, jak ji blásá naše
katolická církev, těmito zákony vázáni jsou jed
notlivei i národové, chtějí li býti v pravdě svo
bodnými i šťastnými. Tak soudíme my křesťanátí
socialové. (Výberně.) .

Tyto vyšší zákony uznali též panovníci ev
ropátí, abromáždění na kongresu vídeňském roku
1816. V jejích v pawmátnémusnesení stojí výslovně:
Události posledních let přesvědčily nás, že Boha
mosíme za Bvéh> soveréva uznávati, že jedině
křesťanské národy v Evropě mohou tvořiti velikou
rodiou a udrží se v míra, budou-li dbáti žíti dle

fikázání Božích. Též Lassal uznal: „Ano, kdyby
ylo křesťanství prováděno, nebylo by otázky 80

cialní.“ Velecténé shromáždění! Proto i já pravím
Vám: stůjme při víře Cyrillo-Methodějské, a sva
továclavaké, „Stůjme při praporu sv. kříže, který
jest pravou záštitou svohody.

Když císař Napoleon byl vypovězen na ostrov
Helenu, tu ukázal na kříž a pravil: To je pravý
podklad svobody, a dokud ji udrží národové, po
kod bude nábožeuství. Četní naši spisovatelé či
nili by dobře, aby když již té víry se nedrží, aby
ji aepoř nepodrývali. Dříve bývalo jinak: Roku
1848 sešli se v Praze čeští a němečtí spisovatelé
ae usnesli, aby spisovatelé víry a náboženství ne
prenili, a tiskaři aby takové špatné episy petiskli.

Does dělají mnozí spisovstelé a nakladatelé
pravý opak toho a podkládají si lo ještě sa vy
zoamenání. (Bohužell)

Přikročím nyní k právu osobní rovnosti. Tato
přísluší kaidému Osobní rovnost zálešl v tom, že
jako osoba jest jeden každý z nás roveň druhému
jakožto osobě. Před Bohem jsme ai všichni lidé
rovni. Liberalismus a socialismus nevěří v nesmr
telnost duše, liberál měří rovnost dle fysické síly

Vysvětlím to názorně: Představme si zde
obrovského Goliáše a maličkého Darida. Dle vá
by a kostí nejsou tito dva sice rovni, ale dle
osobního práva ano. Vysvětlím to příkladem jiným.
Kancléř Bismark býval co do tělesných rozměrů
olbřímem a proti velkému tomuto státníkovi byl
vůdce katolického středu a bývalý bannoveránský
ministr malým mužičkem. Ale Wiudhorst uměl
obrovi Biemarkovi, jak náleší, zatopit. Jednou
břitkými svými vývody podráždil Bismarka tek,
že mu řekl vzteky: „Vás bych strčil celého do
kapsy u vesty.“ Windhoret odpověděl dopálenému
kancléřovi za smíchu celé sněmovny klidně: „Pane
kaneléři, pak byste měl více rozumu v kapse,
Deš li ho máte v hlavě.“ (Hlučná venmelost.)

Často věší v malé osobě větší veleduch,
než li ve velké, Tak jest tomu tak i 8 národy.

Liberalismus bájí právo silnější a praví:
Který národ jest eilnější, ten má více práva.
Němci říkají o nobě: „Nás je 60 milionů, vás
jest jenom 5 milionů, my máme dvanáctkrát tolik
práva, co vy“. To je ta liberální matematika
(Smích). To není správné a spravedlivé, tady se
neměří síle, ale osobnost. Ten silnější a četnější
nemá více práva. Již Otec našeho národa Fran
tišek Palacký psal v památném revolučním roce
1848 velkoněmeckému snému frankfartskému. když
nás Němci chtěli ve velkém Německu spolknout:
„Příroda nezná ani panujících ani alužebných ná
rodů“. (Výborněl Výborněl) Národ český, který
je kulturní, ten nepotřebuje nad sebou žádného
porněníka, on je vyspělý; pětimilionový národ náš
má totéž právo na svou národní a státní existenci
jako těch 1.300 milionů lidí na celám větě, i kdyby
tvořili národ jediný. Věhlasný katolický biskup
Doppelbauer zavrhl náhled, aby nejsilnější národ
vládl slabšímu, on zavrbl i egoistický nacionalismus,
protože, tento odporuje křesťanství.

Rozebíraje pak otázku práva osobního vlast
pictví, pravil dále dr. Horský: Každý národ i jed
dnotlivec má právo na osobní vlastnictví. Abbé
Garnier řekl správně: „Pokud bude rozdíl mezi
já a ty. bude i rozdíl mezi mým i tvým“. Libe
rálově hlásají, če každý má absolatní právo nad
svým majetkem: af má každý majetek. at ho uží
vá jek chce, ale že není nikdo oprávněn tázeti 86,
jak ho nabyl, zda-li lichvou, vyděračstvím, Švin
dlem. Liberalismas přeje majetek jen těm chytrým,
kteří dovedou vše „vyvlastnít“ a sobě přivlastnit.
Liberálům by va tom pramálo záleželo, kdyby celá
Francie a k tomu třeba i celé Rakousko patřily
Jedinému Rothschildovi. To je vlastenectví ego
etické, © kapse, které so řídí heslem: „ubi bene,
ubi patria“, které se stěhuje, kde dobře by se
tmu vésti moblo. (Hlačný souhlas.) ,

Social'sté isou pro rozdělení půdy a majet
ku, přeji si, aby stav rolnický a čivnomtenský,

podklad každého národa vzalza své. Ó tomse
vyslovili všichni sociallstičtí předáci. Dle učení je
Jich dělí rolníka od proletáře vědomí rolniek
stava a rolníkův. A proto odstraňme obé, zbavme
rolníks rolnického vědomí i majetka' jeho. přiveď
me ho úplně na mizinu| Sociališta Jaurés praví,
že sociální otázka bude tehdy rozřešena, až bude

da rozdělena, a svěčnělý vůdce. socialistický
ogel praví, de kapitalismus, který ničí maloře=

mesiníka, koná prý dobrý skutek. — Socialní de
mokracie nechce, aby rolník měl vlast, vědyť vlast
jest nilsto, kde národ má vlastnictví. Žádný národ
bez vlastnictví neobstojí a národní existence si
neuhájí. Národ, který utratil půda, ztratil vlast,
vlastnictví i národnost. (Výborně !)

Poláci v Prusku nevybynoli dosud přes ve
škeré pronásledování proto, že houževnatě se drží
své víry a že mají majetok, ač je Němci z ma
jetku ze 100 milionového vládou darovaného fon
du vykupují a vyvlastňují. Pokud budou míti Po
láci půdu, potud budou národem. Sociální demo
kracie chce jen sbratření národů, ale národ zba
vený vlastnictví je bez vlasti, je to pak lid rovný
cikánům, kteří s chladným ardcem £ místa na
místo se atěbují a nikde nic vlastního nemajíce,
jeonce lidem bez vlastí se toulají.

My křesťanští sociálové klademe hlavní vábu
ne to, aby majetek byl rolalkovi a řemeslníkovi
zachován, aby stavy tyto 2890 mohutněly, aby se
zbavily dlabů, aby femeslníci a dělníci majíce do
statek výdělku, nemasili se ubírati do světa mezi
cizince. Kde ze statků musí utíkati rolník a z dílav
řemeslník, odkud wusí « prázdnýma rukama od
cházeti dělník, tam není pravého vlastenectví. Je
povinností kazdého z nás pracovati, aby rodná
půda nám byla zachována a nepřecházela v ruce
cizácké (Hlučný souhlas). Kdo zachoval jediného
rolníka a jediného řemeslníka, vykonal tisíckrát
více práce, než-li kdo pořádal tisíc národních slav
ností a výletů. Když nám mizí půda pod nohama,
což máme k tomu mlčet? Zrěčnělý moravský ku
kátkář Kosmák líčí v „Neštovice“ povídce rozmarně
příběh, jak se o pěkná děvče ucházeli úředaík a
lesní adjuokt. Dívka však dostals brzy na to De
Štovice a byla celá poďabavá. Když viděl její
zohavenou tvář úředník, nechal ji sedět, ale paa
adjankt ae ucházel stále o ni. Ona ma odvětila:
„Ale, což ty dubky! Ten jí na to dobře odvětil,
eh, jen když tvář zůstala, ty dabky vzal čert!
(Veselost) Tuké a nás pěstují mnozí jen tu vla
steneckou politaru, kdežto cízáci nám berou flá
dro, půdu a majetek pod nohama (Bouřlivý sou
hlas). Zachovejme národu to fládro, a ty dubky,
růzvé fángličky a křiklavá hegla vzal čert (Hlučný
souhlas a smích). Od vanilky a pepře we ještě
žádný neuživil a od bombastických radikálních
frásí také ne (Tak jest!)

Posléze zmínil se p. dr. Horský o osobním
právu spolčovacím. Každý má právo 8e spolčovat.
Liberálové to uznávají také, ale jen tak dalece,
dokud se sejdou dva liberálové, tam mají právo
třetího obrat (Vegelost). Socialisté uznávají také
apolčovací právo, ale jen pro sebe (Bmílch'.

My křesťanští sociálové uznáváme, abychom
se abratřenými jedaotlivci i s národy ve spolčo
vání foederaci se suházeli. Kde je národů více,
tam může svědčit jen právo foederace. My kře
učanští sociálové budeme vždy horlivými přívrženci
zřízení foederativního, svéprávného, zvláště tam,
kde v jednom státě je více národů. Tam je mož
ná jen fvederace a my budeme proto vědy proti
centralismu. (Bouřlivý sonblga.)

My křest. sociálové uznáváme české státní
právo (Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk a souhlas),
neboť české státní právo nám zaračuje svobodu
a svózákonnost (Výborně!), ouo uznává rovnost
jednoho národa 8 drahým, chce vedle sebe bratry
a spojence, nikoli vládnoucí a podrobené (Výbor.
tě). Českéstátní právo uznává také právo majet
ku, zabezpečovalo trvání majetku a bez svolení
českých stavů nesměl se v českých zemích nikdo
zakoupit, kdo zde neobdržel indigenát a právo
k tomu. Kdyby platilo starobylé české státní prá
vo, nebylo by u vás tolik cizáků, nepatřilo by jim
tolik půdy a majetku v Čechách (Hlučný souhlas).
My jsme pro české státní právo, neboť ono za
ručuje nám: 1. právo osobní svobody, 2. právo
osobní rovnosti, 3. právo osobního vlastnictví a 4.
právo spolčovací. (Výborně l)

Vytýká se nám také: Vy křesťanští sociálo
vé, můžete býti také českými vlastenci? Ano,
lepšími, než-li ti tam od Mělníka, Měena, neb od
jinud (Boořlivý potlesk). Katolictví není proti ná
rodnosti, naopak zachovává ji. Pohleďme jen do
Irska. Irčané alojí právem národem mučenníků.
Angličané sebrali jim půdu i majetek. A přece
je irský národ zachován a to wují [rčané děko
vati jen toma, že zůstali katolíky. Polabští Slo
vané vybynuli, když nebyli katolíky, ale nejvíce
dochovali svou «bskou národnost hornolužičti ka
tolíci. Protestantská vláda jim načinila nástrah
dosti, ale oni si víra a národnost vaíti nedali.

Ale nač choditi do Pruska? Pohleďme, jak
je tomu u nás, kde bují heslo „Pryč od Ríma“,
„Pryč od Rakouskul“ Je to snad v katolickém
Tirolsku a Hornorakousku, je to tam, kde něme
cký lid bouževnatě se drží své katolické víry a
horlivě ji vykonává? Nikoli. Hesla: Los von Rom,
los vom Oestreich opanovala tam, kde přestalo



katolictví v srdci, kde je katolictví pouze formál
ní neb žádné (Výboraél)

se.

Kayby
My katoličtí Čechové držme věrně

víře, neboť ta zachová i naši národnost.
všecky strany upustily od českého státaíbo práva
a praporu svatováclavského, my se jichdržeti bu
deme, my prapor tvedneme a buďpadneme, nebo

svítěríme! (Boařlivý,nekonečnýJoe. bor Ilid zpívá nadšeně chorál: Svatý Václave)
Předseda sjeudu, pan hrabě Nostie přečetl

pak došlé telegramy.

Th. Dr. Robert Neuschi

dil pak sjezdu poudrav svého nejdp. bískuFrantiška Salesia Baueraa diecésebrněnské, na
čež promluvil +elice účinně „o křesťanské nauce
spravedlnosti, lásky a autority v životě společen
ském“. Podává obraz v úvodě, jaký vliv mělo jiš
náboženství ké na život a blahobyt hmotný
národů antických, Řeků a Římanů, Úpadkem A
boženství a náboženského života mravního klesly
též sláva a moc národů řeckého a římského. Tím
větší je důležitost křesťanství pro život, Jakožto
nejvznešenější formy náboženství nadpřirozeného.
To uznáno jest i po stránce theoretické i praktické,
Význam křesťanství pro školu, nauku o sprave
dlnosti a lásce pro veškerý život člověka dokládá
četnými příklady z dějin lidských. Po stránce theo
retické vznešenost nanky křesťanské dokazuje zvlá
ště naukou o původu člověkaa jeho cíle; po stránce
theoretické vznešenost nauky křesťanské dokazuje
zvláště naukou o původu člověka a jeho cíle; po
stránce praktické pak činností křesťanstvív životě
rodinném, veřejném a státním. To vykládá zejmena
na desateru přikázaní.— Konec řečiobpahovalchva
lořeč na ony doby, kdy křesťanství drželo gilnou
vládu u špatných uárodů. Řečník vybízí přítomné,
aby hájili kněžetvo jako jediné oprávněné strážce
antority. Z té příčiny patří též katolická škola
pod dozor katolické církve, aby mládež již v útlém
věku byla vedena k uznávání autority jakožto
pevné bráze proti anarchismu. Zacáraňte nábo
ženství katolické, ktoré bude nejlepším odkazem
vašim dítkám. (Potlesk.)

Resoluce navržené byly přijaty jednohlasně.
Telegrafické pozdravy došly jmenovitě od hr.

Lodvika Belerediho z Jimrenova, od dra. Hrubana,
z Uher. Brodu, z Liboce Hvésdy, ze Sušice, « Frý
dlantu, z Říčan, od red. „Hlasn“ z Brna, z Olo
mouce, z Přívozu, = Petrovic u Selčan, z Lišně,
z Jindřichova Hradce, z Vlňovse, z Hronova, z Jin
dřichova Hradce, ze Štěchovic, z Nóv. Jičína, od
moravsko -slezského zem. výkouného výboru strany
křestansko-pocialní, z Vrutice, z ('es. Budějovic
od předsedy a místopředsedy katol. pol. apolku, od
hr. Vojt. Sehonborna z Prahy, kat. Paulyho ze
Smíchova a kat. družstva. Vdp. děkan Turnovský
Svoboda poděkovalpak celémusjezdu. Turnov je
nejmenším městem, kde se kat. jezdy konaly. Stala
so mu tím čest, že právě on byl zvolen. A důvod,
roč se tak stalo, je ten, že Turnov váží si víry

tolické, že je městem konservativním. Povinnost
má je poděkovati těm, kteří dali podnět k zdej
bímu sjezdu, zvláště J. O. panu hraběti Nostitz
Rhienekovi. Z hloubí srdce děkuje řečník všem,
kteří slovy ohnivými katolické přesvědčení v nás
utyrdili a posilnili. Dále děkuje vdp. zástupcům
diecésí nejen z h, ale i z družné Moravy;
spolu bratřím duchovním, místnímu přípravnému
komitétu a všem, kteří ku zdara sjezdu přispěli.
Dej Bůh všem své požehnání. S Bohema Bůh
dej, abychom Be zášo shledali!

Na to účastníci ejezdu rozešli a súčastnili so
upolečného obědu. :

Drobné zprávy.
Duchovní exerelele konaly se od pon

dělka do čtvrtka za velikého účastenství vbiskup
ském semináři. Jako obyčejně súčastnil se jichi letos
J. M. ndp. biskup Edvard Jan Brynych s více než 200
kněžími své diecůse, jenš konal s sebou veškeré pobo
šnosti a konal mimo to denně delší kázaní.

Schůze učitelů kollegů, kteříabaolvo
vali ústav učitelský v Králové Hradci r. 1869, kona
la se zde v pondělí a v úterý. Mši avatou za zemře

lé pány professory a Holes sloužil vys, dp. městskýděkan kanovník Matěj Musil, jemuž za to vzdá

ny díky nejsrdečnější. koliegň se dostavili: svolavatel, p. Antonín Dědek, ředící učitel v Dubči u Pra
hy,p. Augustin Faltne, řídící učitel v Limberka u

PoličkyP, Hašek Čeněk, řídící učitel ve Zbečníku, p. +Ignac Hloušek, řídící učitel v Opatovicích n. L., p.
Petr Kalenský, řidící učitel v Rychnově n. K. p. Jo
sef Křídlo, řidící učitel na odpočinku v Jičíně, p.
Josef Kulhánek, učitel v Hořicích, p.Čeněk Příhoda,
Hdící učitel ze Sán u Poděbrad. Z bývalých učitelů
dostavil se p. řidící učitel v Poděbradech Svoboda,
který učil měřictví. Jako vítaný host dostavil se p.
Vincenc Paulus, řiditel škol v Chrasti, kterýabeol“
voval ústav r. 1868, Shledání kollegů, z nichž mnozí
30 roků se neviděli a namnoze se již nepoznali, bylo
velice dojemné, Přátelské sobůsky konalyse v Grand
hotelu. Loučení všech kollegů, kteří většinou ststně
vypadají, bylo ardečné a všichni se těší na brzkou
shledanou.

Osobní, Rádným professoremčeskéuniversity
jmenován byl pan dr. Bohuš Rieger, e;n panadra.

rant. Ladislava Riegra, jehoš politické s historické
spisy jsou ozdobou dějin českých i rakouských.

Hradce Králové deČervenýko Koútelee: Hromadná návětěvam U Králové Hradce záštitouměstskérady dakra
jinskou výstava v Červeném Kostelci

oná se v neděli dne n srpna t. r, Odjezdo T. bed.
10 m. ráno, věd do keel jest 8 hodin 19m. večer. Kvůli dobré t úlnstenství

PAhlášky
co majěskíšádoucno. jímá do uzmesení
aa é radyze dne 81.£.m.o

starší p. Lad.
ypl.

Úmrtí. VeSvobodných Dvorechzemřelv poz
dělí pan Josef Král, majitel realit a krahové cihelny
ve věku 66 let. Pohřeb vášeného tohoto statkáře ko
nal se včera na hřbitov v Kaklenách za velikého úča
stenství lidu. Zvěčnělý p. Josef Král jest tchánem p.
Otty Gchwipple, vrch. inženýra strojnického v Blelci
v Rusku, který převzal statek, p. J. Boučka měst
ského zvěrolékaře v Kroměříši, pana Milana Morávka,
onkrov. adjavkta v Poděbradech. SI. Frant. Králorá
jest nejmladší jeho dosrou.

Zápis Žaoctva na sdejšíchškoláchobecnýcha měsťanských konati se bude ve dnech 15., 16.8 16.
září vědy od 0. hod. do 11. dopol. a od 3 hodín do
4 odpoledne. Nový školní rok počne slavnými olužbami
Božími dne 19. září.

Dobrovolná dražba cakrovaru. Ku
klenský cukrovar patřil dosud komanditní společnosti.
Poněradš někteří páni komanditisté doplácet nechtěli,
tedy se dosavadní společro+ť proměnila v akciovou a
někteří bývalí komanditisté více akcií novmli, kdyš
komanditní společnost se přeměnila v akciovou. Po

něvaděnová akciováspolečnostmutila P vedlecukrovaru též veškoró jeho dlohy a pohledávky,tedy
ee konala v úterý o 9. hodině dopolední dobrovolná
dražba u c. k. okresního soudu v Hradci Králové.

Cukrovar koupil p. Dr. Fr. Dvorský, advokát v Prazepod firmou „Akciový cukrovar v Hradci Králové“, za
400.000 zl. Předsedou akciové společnosti jest p. Fr.
Rašín, rytíř Ryzmbarka. Akcie ee nalézají vesmče v
rukou bývalých komanditistů neb jejich příbuzných,
drašba byla tedy vlastně jen nutnou formalitou.

. Výstavu červomokosteleckou navětí
vili v neděli četně členové hospodářského spolku krá
lovébradeckého s některých okolmích hospodářských
besídek. Hromadné návětévy jsou četné s v úterý dae
16. t. m. navětívilo výstava přes 8.000 lidí « českého
severovýchcda. Návštěvy strojmistrů, učitelů, hostin
ských, rolafků, hasičů byly velmi četné.

Nehapravitelnou zlodějkom jest27at.
Maria Šebíková, bývalá sklepnice,palf tulačka a
lebká šenštína Roka 1883 byla poprve odsouzena pro
krádež v Králové Dvoře a 27. července odseděla si 7

nedělní vězení v Pardubicích. V sobota octla se předzdejším c. k. krajským sousedem, protože Marii Kun
dratické, manželce dělníka z Kloku, která jí byla po
skytla nocleh, ukradls z uzamčené almary růsné šat
stvo, atříbrný řetízek a hodinkami a stříbrný dvoj
zlatník. Všecky tyto kradené věci prodaje prý nezná
mým mužům za 3 zl. 30 kr. Za předsednictví p. vi
ceprezidenta Kvěcha dostala Šubíková šestinedělní,
třemi posty zostřený žalář.

Realistické Dre) fasovátina a Hůls.
merovštína v Čase. Liga-+ 16.)Již jednoujmečeské obecenstro upozornili, kterak „Čas“ oděl se
advokátským talárem ve prospěch Hůlenera. Zašel tak
daleko, že vylhané zranění dívky na av. Hořo nasval
vraždou rituelní. Zda cituje „Čas“ jiš Nene Frene
Presse, posud nevíme, sale otevřel by se jí tady pra
men zajisté vydatný a zárukou velmi blíský. Všechny
židovské, německé i zednářské listy svorně pracují
o zničení a rozvrat vnitřních poměrů Francie afférou
Drejfasovou a ze slovanských listů tímto šidov
ským jhem táhne zvláště — „Čas“ ! Mytěm špinavým
a kalným proudům dreyfasovským „Časn“ milerádí
dopřáváme. V čísle 33. zo dne 13. srpnaznovu vy
čítá radikálům, še „vrašda v Polné daleproniknouti
jejich antisemitiemu“ a zároveň táž podotý
úme, dala proniknouti jeho mizernosti, V témže čísle

pochrshoje si „N. Listy“, še mogdře řekly o bromaděapitála na Moravě v rukou odpůrců a o mozolech
na rakon českých. Že to němčonrství a kapitál jsou
po výtce majetkem šidů, to orgán Hůlenerův moudře
a chytře zamičel.

Největší zajimavostí Paříše bylemi
nulý týden Guérinova tvra v ulici Chabrol. Hrdinský

ředseda vlastenecké ligy, který pravil, že se bude
ránit proti nynější židovské vládě do edního

okamžiku, se Paříšanům, jak náleží, líbí. V alici
Chabrol se konajíkaždodenně pračky meri policisty,
socialistickou židovskou ajvajgardou a mezi fran
couzskými antisemity. Častose dají při tom četná,
více méně závašná zranění, ale někdy téš komické
výstapy. Minulý pátek uanesli se přáteléGuérinovi,
še ae střech omnibusů budou házeti obleženým chléb.

Policie dověděla se o tomto plánu a přeložila směr
jízdy jinam. Nocna sobotu up nula nanejvýšsevitě. O 12. hodině noční bylo slyšeti padnouti ý

ředmět na chodník. Byl to pětiliborní k chleba,
který byl Guórinovi hozen. Strážník ho zvedl a od
nesl na policii, Guérin objevil se kleje u okna a ros
hněván nad touto konfiskací huboval jen coš. „Jest
nedůstojno, aby ne konci století bylo bráněno mafům,
aby se najedli. Při prvním svolání svých lidí: máme
hlad! dám stříleti na policejního prefekta Léópina.“
Lépine nechází se totiš pořád poblíš tvrze. Napoli
cisty Gnérin volal: „Vy, kteří jste so dali do alušeb
bandě darebáků, nemáte připustiti, aby nás vyblado
věli. To jest hanebnost od vlády, která není ničím
jiným, než bandou bídáků. My všakpřesto vytrváme
v odpora. Proč odnášíte náš chléb? Io bychom měli
hned na vás střílet. Tak jednají jen divoši. le ke
vzdání náe nedonutíte. Pamatujte si tol“ Po těchto
slovech Guérin zmizel. O 2. hodině byl opět obleše
ným hozen chléb; do na chodník a když 00 stráž
ník proň sehnul, hodil ma někdo s tvrze cihlu na

hlavu. Strážník vzal chléb i olhlu a odnesl je na HElieii. Kytice květin, kterou někdo do „tvrze“ hodil,
doletěla správně k cíli, ale Guérin hodil ji rozehněrán
zpátky, řka, žo květiny nemůže jísti. Kolem 8. hodin
sypal se pravý déšť klobas, nýra, tabáku a doutník
k oknům Guérinovým, slo téměř vše padalo apět na

odník. i6 se-sbíbal za zoci lid odosilo zatčeno. Při svitu měsíce bylo jasně viděti
ho: okna muži ozbrojeném puškou

áti ma zál 0 tvrzetepl „a jishneboť v es] jeden na střeše. Bylo posláno pro

lékaře, ale neví se, zdali bo policie pa ladovaltř.
- Úlevy po ©vé s přerodů statků a.
jmění, které právě byly ne ne sákladé $. 14.

dou našemu rolnictra vhod. týkají se pře
a majetku mezi rodiči, manfejy a dětmi.Zo statků

v osně do 15.000 sl. bude se platit 1*/,, jinak 1'/,*/e
Dosud obnášel ten poplatek 4'/,9/,, po případě 1/,%,
a 15%,přirášku. Při jiných převodech realit reslit ned-li
mezi rodiči a dětmi platit se bude 1/,*/, poplatku
pří oaně nemovitosti do výše -10.000sl. a 2"/,při ceně
realit přes 10.000 sl. či 20.000. koran.

Platy státních sluhů jsoune základě$.
16. císařským nařízením svýšeny.. Slušné obnáší: Í.
třída 700sl., IL třída 600, IIL. třída500, IV.třída

400 ul. Starobní slušobní„přídavky které vpočítatelnyjsoudovýslažného,vyměřejísetakto:

an

po dokonaném 3. slofebním roce 30 sl.
„ . 6 . „90,
, , 9 » , 00 s
. . ao, „ 190,
, , 8., „ 100,
, W 20 „ s 200 »
o . 15 . „ 30,

Slasi a státních poštovníchatel fchúřadů mají:
vL třídě 700, 650 a 600 zl., v ŽL třídě 600, 660 a
800 zl., v IIT třídě 800, 450 a 400 zl. Sluzi, kteří
postoupili do L. třídy L stupně mají nárok na sta
robní přídavek sa 5 let na 50 ul., nejvýše za delší
léta 100 sl. Aktivní přídavky obnáší pro místní tříd
L 50 proc. slušného, II. 30 proc.,III. 86 prac. a [V.
třídu 20 proc. Státním sluhům přejeme zvýšení jejich
platů od 1. září. Nyní snad přijde řada ne upravení

planě kaplanů a auskultantů. Má-li se čeho docíliti,.ude třeba ovšem důrazné akce,

lékařská va v Prase kteráse
měla konati od 20. do 1. října, byla odlošena s
nebude se letos konati.

Zidi mnáchodští žádajípo obci náchodské
náhradu sa škody, kteró utrpěli při bouřích za velké
stávky náchodské. Poškozené šidy hájí pražský ši
dovský advokát dr. Bandiener. Za přičinou vyšetření

řada svědků byla vyslechnuta; pokud se však
týká víny obce náchodské, tu náchodek okr.
soudnepřipustil slyšení těchto svědků, C.

k. trek soud v Hradci Králové však tento nálezsměnil, připustil slyšení těchto svědků i co do vyše
třování viny správy obce náchodské. Pan dr, Helle
podal proti tomuto rozhodnutí odvolání knejvyššímu“
soudu, který však rekure zamítl a badou proto ovědci
od 28. srpna do 30. září ohledně vyšetření výše způ
sobených škod ico do zavinění obce náchodeké vyslý
cháni. V Náchodě stárkuje v továrně Doktorově opět
800 dělníků, protože správa nechce přijati do práce
dělníky, kteří pro výtržnosti náchodské ai právě od
seděli trest. Do Náchoda povoláno bylo vojsko. V Ná
chudě je velké rozčilení. :

Housiista Kubelík nekoncertovsív Be
stvině ve prospěch místního chrámu schudých, nýbré
byl to koncert pouzeprivátní, jak se 5 námi z věro
hodné strany sděluje.

Pan Hůc ký si myslí,mohl-li don
Kylot bojovati proti povětrňákům, proč by on ne
mohl polemisovati v Káče z Marleneké ulice? Zdá li
ee mu, de „Obnova“ referovala z doslechu, čili po jeho
strašlivě chytrém mínění „enad od kostelníků a svíč
kových bab“ — pak s ním aděliti můžeme, že poví
dání jeho nazvali „ávaněním“ lidé mu nejblíže stojící.
Jinak je náš referát vzat přímo s Národních Listů.
Pan Čámeký ví, kdo ten reforát psal a zná tedy ty
pálené „kostelníky“ a „svíčkové baby“, „kteří užívají
proti svým odpůrcům té nejnišší sbraně a činí “hnu
sným způsobem svého soka co nejsmělnějším“ — £ nej
vlastnějšího názoru nejlépe. Posmníváse té „klerikální

i při udělení stipendia", poněvaděprý mu bylo
uděleno stipendium proti plnění povinností konkurs
ních jím m. O tom plněníjest sbytečno zde mluvit,

neboč p-onský dostal atipendium především proto,
že otac jeho ze stal jako úředník královéhradeckým
příslušníkem. Kdyby pan Čámský nebyl příslušníkem,
nebyl by stipendie absolutně dostal. Co povídá o „ne
důstojné odvislosti « mravně znásilňojícímu poměru
dobrodince k obdaroranému“ v koleji Arnošta z Par
dabic, o pohnutkách lidskosti atd., to test zasejjen
přešvýkání dosud dobře nestrávených frásí. Poučování
iných chlapeckým spůsobem ať sí ponechá pan NMůc

"Čámský na dobu posdější s 00 se týče časopiseckých
jeho operátů, radíme mu upřímně s neboštíkem Ho
rácem: Nonum prematar in annum. Za 9 let bude
míti p. Čámský snad zralejší a vyspělejší názory.

Kolímská sokolská jednota, která
měla v neděli zavítati do Králové Hradce, odřekle.
svůj výlet následkem deštivébo počasí.

Místní dráha Borohádek-Heřmanův
Městee, která od Borohrádku jdo ne Holice, Jo
ravany, Hrochův Týnec a Chradim, bade 15. září
otevřena a veřejné dopravě odevadáne.

Z Kutné Hery. S tak velikoudychtivostí
očekávané losování porotců pro uáříjové porotní ob
dobí, v němš bude souzen čid Hůlener z Polné pro
spolavinu zavraždění Anešky Hrůsové, konalo so v
pondělí. Za hlavní porotce byli vylosováni: p. Diviš.

správec v Blatě (katolík) Josef Výborný rolník £ Libenic (evangelík), Fr. Olivieri řiditel cukrovaru v Kou

fimi (k.), VáclavDalejický rolník ve Vrdech, JosefNovák obchodník v Čechticích,Václav Vančura ve
Vrdech, Fr. Prokeš mlynář v Mladotíně (katolíci), Jo
nef Bauer nájemce dvora ve Franenthale-Fohledu (ier.),
Em. Javůrek majitel doma v Kutné Hoře (k.), Alois
Kroatil řiditel cukrovaru v Kolíně (k, Frant. Šašek
rolník v Utíně (k.), Václav Rančák nadlesní v Hrabě

šíně (k.), Tomáš Aupčkatovárník v Kutné Hoře(kVáclav Bukač správce velkostatku v Plaňanech 'k.),
Fr. Doskočil majitel realit v Kutné Hoře (k.), Josef



Pepa rolník v Pobeči k.) VáclavVendsmrolník
v vicích (er.), Josef Šapích pár v N. Brodě), Fr. Můller . eprávec ve Žlebích(k.), Frant.

er zlatník v N.Brodě (k.) Jaa Kořínek, rolaík
-s Přibyslavio (k.), Jesef baroa Hrabý z Jelení velko

v Červ. (k.), Josef Mikolášsk mlynář
v Toušicích (k.), Ant. Čermákpoklsdník velkostatku
v Kolíně (k.), Ant. Uher statkář ve Vrbčazech (k),
Hyaek Horák adjunkt cakrovara ve Žicbích (k.), Fr.
Herold stavitel v avi Fr. Pujman hostinský
v Humpolci (0v.), Fr. Morávek rolník v Hořanech (k),

Frant. ŠtěrbavrchníchemikvPečkáchnadrásek)Fr. Jelínek rolaík v Malíně (k.), Ant. Hampl

v Neškaredicích (k). Fr. Frauenberg P Zatne© ve
Lhotě Hlaváčově (k.), Jaa' Fiosk rolník ve Ždírci(E)Viktor Weidenbofer mlynář r N. Brodě (k.) a Adolf

Koha nájemcedvorave ohpránka m Přáhradními„porotci jsou pp.: Jar. Musil ku , Vojt. Ber
Batěrač(k), Fa. Bělský torárník(k), Fr. Špasl (k.),
Miroslav Řepa účetní (ev.), Ant, Jelínek kupeo (k.),
Václav Bín rapec ik.) Bedřich Weidenhofar lékárník

nné Smrťmajitel cihelný (k.), vesměsv Kutné
. ZločinLoop. Haleneramá bs čtvrtým porot

ním případem, pak-li mezitím nové případy k líčenínepřibudou.
Klerikalní sjezd v Tarsově zdáse Ná

rodaím Listům nesmírně fádním. O oposici © kře
utanskd-sociálním táboru prý nikdo se ani nezimínil;
proti její žalobém a výtkám std. nehlesnal prý nikdo
-ani slovem. © mladočeské oposici pravil jednou ze
mřelý doktor Vašatý, že těžko o ni mluvit, když
ji nikdo nevidí, většina pána poslanců totiš mi
mo den vyplácení dietů re Vídni nebývala, a část před
rozhodnějlím hlasováním vědystatečně utekla, Národní
Listy na tuto výtku Vašatého ani uepíply, ani na ta,
že chtěli hlasovat pro polskon adresu, která usné
vala punktace, ani na tu, že české státníprávo kladli
páni vůdci veavé sdresae teprve — za dobytčí sůl. A
stejně mlčí dnes „Národní,, když jim notně zatápějí
Radikální Listy, Samostatnost, Česká Stráž a celá
řada listů krajinských. Nečetli jsmo také, že by se
byly „N. L.“, které bájily rakonsko-uherské vyrov
vLní, daň = cakru, plva lihu, byly pastily do svých

uUgenerálů,poslanců prof. Kurze a Kováříka, když šil
mezí největší odpůrce savéstrany a jako poslanci po
tiralí politika svých poslaneckých kollegů. Dp. Ka
sal, Svozil, Dlouhý-Pokorný, Doastál-Lotinov nemají
mandátů a nemají jích také jejich osobuí odpůrci;
ke katolictví a k jeho viditelně hlavě hlásí se všíchul
-a žádný z těchto pánů asi netouží, aby sporné otásky
pokoušeli se ryříditi ke gaudia „Nár. Listů“ Kato
lický sjezd v Turnově neměl tudíž naprosto žádné
příčiny aporem na užší kruh osob obmezeny se za
cbývati. Domácí spory ne př, v mladočeském klubu
téměř v každé schůzi vyřizujíse jinak. O tom,jest l
dva tucty Sokolů e národním dělnictvem podnikly de
monstrativní výlet z Ternova na Hrubou Skále, vě

-děli v Turnově hrozně málo a, když šli před 7. ho
dinou náměstím, bylo tam sotva půl tuctu diváků.
+00 se týká p. starosty, ten dle udání nedostavil ee
pro nemoc, Zda-li mu předpisovalpilulky p. dr.
"Šindler neb finý doktor medicíny, na takové diskretní
věcí se netážeme. Jediná prý se myšlenka na sjezdu
neknitls. Velikosti tam pronešených myšlenek obdi
vuje se svět a největší jeho učenci již skoro 2000
let. Hlásalť je sám Ježíš Kristus, jebo apoštolé aje
jich nástupci. Smutno jest, že N. L. o tom nišeho
nevědí. V „N.L.“ ovšem jediná samostatná myšlenka
ee nekmítla, a co pronesl! jejích vůdcové, to paběr
kovali z řečí a článků Palackého, Riegra, Brauners,
Havlíčka, Mattaše, Bráfa atd. Dnes mají Staročeší
radost, jak z nich čerpají dnes citáty a moudrá slova,
"Tim se bystroduchým „Národním“ poroučíme,

Ve Frameli zavládla již anarchie. Process
Dreyfasův v Rennesu odbývá se klidně dále. Vyjí
maje židovského podplukovníka Plckarta, profestant
ského senatora Scheunera-Kastneraa několikod vlády

-odvislých lidiček, všichoi generálové a důstojníci 1
občanští svědci Dreyfosovi svými výpověďmi přitěžují.
Byl to dobrodruh, měl známosti « lehkými ženšti
nami i jako šenatý člověk. Byl karbaník, potřeboval

"mnoho poněs, měl všeliké známosti s cizími lidmi 1
vojenskými příračími a bral patrně penize, kde je

"dostal. Byl „vlastencem mezinárodním“ a pravil, še
„Elsassnům se pod německou vládon vede lépe než-li
pod francouzskou. K nevině Dreyfusově postačí sice,

„pak li ze 7 soudců pouze 2 budou pro nevinu, ale
vzdor tomu vojenský woudDreyfuss- sotva pustí. Y ne
děli demonstrovali socialisté a anarchisté paříššti
„proti antisemitům a národní lize, Při tom vyplenili
-kostel av. Josefa, rosbili larice a korouhve, obrazy i
oltáře, av tokrádešně rozbili „nejavětější“, roametali
hostie a počínali si jako Jakobíní. V úterý byl kostel
znovu vysvěcen. Vláda rusi dáti střežiti všecky pa

-řížské kostely. Luza bourá napřed kostely, pak ae
"vrhne na školy, banky činžáky a bude-li moci, bude
provádět „rovnost, volnost a bratratrí“ ma gulilotině.
-Zkrátí o hlava každého, kdo se nebude chtít „dělit“
s anarchisty.

Ze Zákup u České Lípy. Jeho Vo
dačenstvo císař a král František Josef L
avítá do svého zákupského zámku, proslavoného ajez
-dem císaře Ferdinanda a Mikuláše I., dne 30. srpna
o 4. hodině 90 min. odpoledne. Y Zákupech přijme
císař dachovenstvo, důstojníky, c. k. úřady a korporace.

Z Kraslie. Výtržnosti trvají v Kraslicích
-dále. Všecky zatčené osoby byly následkem hrozivého
-chování lidu a chebekých socialistů propuštěny. Z těž
-ce raněných zemřelo 5 osob. Pohřeb jejich byl de
moostrativní. Na rakve byly položeny věncese štváč
ským! hesly: obětem vládního systemo, obětem jazy
ových nařízení, obětem 6. 14.

Ze Slenského Předměstí. Velikouza
hradní slavnost ve prospěch Ústřední Matice školské
pořádá kroažek mládenců na Slezském Předalstí v
hostincip. Špryňarav nedělidne 97. orpnapod
protektorátem obecního výbora. Na programu pro
tov, koncert, různé opolelenské sábery abengál.
Votapaé 10 kr.

„. | Z Vádně, (Politická sitaace.) Vysoké
byrokratické , které mají důvěrné styky se vzne
Benými a vlívapinými osobnostmi, snaží se úsllovně
směniti situaci ve prospěch liberálních Němců, Na
velesrádné a revolační jejich řádění poblížejí zmen
dajícím aklíčkom s poukaz.jí na možná zakročení
Německa ve prospěch obstrukčních stran ; c. k. kor
resp. kencelář, v které pracají vesměs šídé za naše
peníze, dovede ostouzeti jen Čechy a ututlává vý
střednosti německé. Na zménu ústavy se nepomýšlí,
ale na vyrovnání u Němel na základě jejich
sratodajního programu. Pro mladočeské poslance bade
to krašná chvíle, neboť pregram ten je něco daleko
horátho, neš-li vykřičené vídeňské punktace, k vůli
nímž muell býci veden vyblasovací boj proti Staroče
chům a klerikálům, k vůli nímž masily býti veškeré
národní aíly tříštěny, atatisíce promrhány, k vůli
nidě musila býti opět vyvolána otázka Husova,s čo
hož však těží naposled židovská sociální demokracie,
radikální národní dělolotvo a pokrokáří, kteří chtějí
Mladočecby utloaci, V konferenel důvěrníků dne 9.
září bade míti politilke mladočeských poslanců velkou
většinu, ale co te stane po nových punkteciob?
Ubobý český národ!

BESÍDKA.
Boerové.

Zvláštním národem jsou ti afričtí boerové,
burové čili sedláci. Před více než 250 lety vystě
bovali se boerové z Hollandska do Kapska, Žili
mezi Hotentoty a Zuly, ale nesmísili se nimi
nikdy. Boerský mulat jest v Transválu neznámým
tvorem. Pouze s francouzskými vystěhovalci se
smísili, když tito koncem 17. století se začali stě
hovati do jižní Afriky. Francouzi však přijali
úplně hollandský jazyk i mrav a pouze zkomo
lená jména rodová prozrazují francouzský jejich
původ.

Hollandský národní charakter jest zvláště
v boerovi silně vyvinut. Jest vážný a klidný, stří
zlivý a řízný, sebevědomý a konservativní. Jeho
dům a pole, jeho stáda a honitby jsou jeho pan
stvím, kde vládne jako král. Boer nenávidí mě
štáků a jest šťasten pouze na svých domácích
luzích. Miluje svobodu a dovede ji uhájiti. Cítl
se úplně Afričenem, s hrdostí se jím jmenuje a
nikdy se nepodrobí anglické vládě.

Původně rozeznávali se boerové dle hlav
ních výrobků Kapska, jako vinaři, jako polaři a
jako pastevci a lovci. Vinaři začali v okolí hlav
ního města Kapska pěstovati francouzskou révu,
stali se brzy zámožnými a žijíce poblíže měst žili
v pohodlí i jistém přepychu. Také rolníci bvli
poměrné zámožní; pastevci byli sice také dosti
zámožní, sby si mohli uhájiti svobodu, avšak byli
brubšími a na strádání zvyklí, poněvadž za pří
činou bledání pastvík museli se se svými stády
potulovati po krajích drsných a často nehostin=
ných. Boer je otužilý, postavu má silnou a vy
sokou, je dosti nemotorný a neotesaný, ale srdce
má dobré, neboť vyniká mravností, zbožností a
pohostinnosti. Angličana sice nemiluje, ale rád ho
pohostí a v domě svém přijme.

Když se Angličané po pádu Napoleona I
pevně usadili v jižní Africe, žili mezi nimi Boe
rové svobodně. Když však r. 1835 Angličané
náhle a bez nábrady zrušili otroctví, byli boerové
hmotně zničeni, neboť hotehtotští r. botníci a pa
stevci se jim rozprchli, ačkoli u hollandských se
dláků v lepších bmotných poměrech žili.

Boerové vyhnuli se smrtící ráné Angličenů,
kteří usilovali připraviti je o svobodu a vytáhli
téměř vesměs do vnitřní Afriky za řeku Vál a
Oranji. Zde utvořili republiky svádějíce kruté boje
s Angličany, kteří byli posléze nuceni uznati ne
odvislosti republiky Zaválské i Oranjské, Protože
boerové odňali nové kraje Zůlukafrům, musili
i s nimi krutě válčiti. Při tom konali divy uda=
tenství; r. 1838 pobilo 480 boerů 12.000 Zulů a
v boji s Angličany dobylo 150 sedláků opevněný
pahorek, bájený 400 muži řadového anglického
vojska, při čemž zabit býl anglický generál, 6 dů
stojníků a go mužů.

Potomci těchto hrdinů neztratili otcovských
cností. Dnešní boer jest zrovna tak jako jeho
otec rolníkem a lovcem. Honba na vysokou zvěř
jest jeho radost. V boji se slonem, tigrem a bu
volem tužší od dětinství svou zmužilost isílu,
Ví, že musí trefit a-skolit, nemá li se státi kořistí
nepadené zvěře. Boeři jsou výteční střelci, vytr
valí, otužilí jezdci a zmužilí, duchapřítomní vo
jíni. Toho zakusili před málo lety W, Jameson iR.

ena boerova jest pravou hollandskou ženou.
Jest věrná a oddané, jemnocitná a tichá, praco
vitá a zbožná, však udetná a smělá. V okamžiku
nebezpečí dovede vládnouti puškou stejně jako
předýukem a vařečkou. Rodinný život boerů jest
vzorný. Svůdnosti a nebezpečí města jsou boerovi
cizými. Bocr se městu vybýbá. V Johannesbergu

žijí jen cizinci suitlanderse (uis- auslinder). Té

mito boerdobrák; nejvíce pak mamonáfskými slatokopci, Charakteristickým jest, že žádný boer
zlata nehledá, ačkoli zlatá pole mu leží zravna
před nosem. Zlato jest mu Ihostejno. Miluje stéda,
koně, hon, nikoli však zlato. Banky v Johanis
burku pro něho nejsou. Má své ražené peníze,
uschované v kovaných truklách. Sem ukládá své
úspory, jako otec a děd jeho, k výbavě dcer a
synů potřebuje však málo,

V Transválu a Oranji jsou četné záseky a
překážky proti vnikání Angličanů. Proto snaží
se tito stále, aby je odstranili, Až dosud byli
však vždy a krvavými hlavami odražení, Angličané
ale mají velké válečné prostředky, boerové pak
malé. Zbranémi a střelivem mohou se zásobiti
jen v zálivu delsgojském od Portugalců. Dojde-li
však nyní k válce mezi Angličany a boery, ztrpí
zpupní Angličané slabým Portugalcům, aby jejich
hollsndským nepřátelům dodávaly válečné potřeby?
Sotva. Spiše vezmou Portugalcům území při zá
livu delagojském. To však znamená současně ne
bezpečí pro državu německou a francouzskou ve
východní Africe. Boerové v Zaválsku, Oránsku a
Kapsku mohou i se spojenci postaviti do pole
nejvýše 60.000 bojovníků. Ubrání se Angličanům?
Nastanou-li těmto zápletky jinde, snad. Ať však
dopadne válka v jižní Africe jakkoli, boerové se
nepoddají Angličanům dobrovolně nikdy. Budou-li
tito v přílišné přesile a nepřijde-li odnikud pomoc,
pak vezme boer ženu a dítě na vůz se silným
spřežením, sežene svá stáda a potáhne s nimi
uále do »vnitřní« Afriky. Těžké jest loučení s vlastí
milenou, avšak v otroctví nechce jí boer obývati,
proto ustoupne před brdým a hrabivým Albionem
a rozbije svoje stany tam, kde svítí dosud slunko
svobody.

"UVržnízprávy.
, VBradci Králové, dne 19.srpna 1899.1 bl.

$enice ul. 6:60—720, šito sl. 4-60—b-00, ječmene
zl. 4'10—4-70, oves sl. 3-30—2-70, proso zl, 6*00—6-40,
vikve sl. 0*00—000, hrachu zl. 7-40—800, jáhly zl.
900—0 00, krup 8:00—20:00, bramborů zl. 1:40—1 60,
jetelového semínka červeného sl. 30:00—388-60,jetelo
vého semínka (inkarnát) zí. 00-40—00:00, máku zl. 15-60,
olejky zl. 836—6860, Iněného semene zl. 7-00—7-60,
100 kg. žitných otrub al, 6-26, pšenič. otrub zi. 8-00,
1 kg. másla sl. U90100, 1 kg. vádia vepřovéhozl,
76-—0:80, tvarohu zl. 0-14—0-16, 1 vejce 2'/, kr.,
1 kopa zelí sl. 4:00—5 00, okurek zl. 1-40—200, ka
pusty zl. 2*00—0'00, cibale sl. 160, 1 pytel mrkve sl.
0:50—0'40, 1 bečka třešní zl. 0:00-0-—, 1 bečka
hrušek zl. 0*00.

Brood
Zasláno.

Panu Františku Novákovi,
stavby vedoucímu.

„ „Vpondělí, t. j. 21. t. m. byl jsem ve
řejně před svědky v hotelu „Merkur“ Vámi
hrabě a neslušně podesříván, jako bych byl
pozůstalost po zemřelých manželích Hodko
vých nesprávně vedl a tím avěřence, t. j. dí
tky Františku a Josefa Hodka nepo
ctivě zhrátil.

Jelikož každýpornčník dlehá vrchnímuporačenetví t j. v Králové Hradcic. k. zem
skému radovi co správcí měst, del. okr. sondu
a jelikož pozůstalost po manželích Hodkových
„správně úředně“ provedena byla, při
čemž vždy bratr zesnulého, p.František Ho
dek přítomen byl, vyzývám Vástedy, abyste
ceston právní proti mně vystoupil a nepo
ctivé moje poručenství mně dokázal.

V pádu, že tak nenčiníte, dovede si každý
soudný človék o Vaší vzdělanosti učiniti po
jem a Vaše neoprávněné chování vůči mně

aždý odsoudí.
Není moji povinnosti, abych za svá četná

dobrodiní, jež jsem o rodinu Hodkovýchučinil, snášel ještě od Vásnepravdivá podezřívání,

SSDoo

Sáš literární týben.
Tento týden vyjde mimo běžné:

Album národní, deň. 18., . . . <.. « . al. —M0
Tůma, Z českých mlýnů, seš. 23., . ....... al. —16

uškin, Piková seš. 18,- . <- al. —16
milovský, Spisy, seš. 60., . . . .. . + « sl. —16

Právě vyšel:
atlas semdpisný, čeký upravil dně. a. 120

Veškeré tu uvedené, jakož 1 kdekoliv "jinde ohl
šené spisy lse dostati s ukázkou na požádání zasílá
- 36 let otávajicíknihkupectví

B. E. Tolmana,
HradeiKrálové, Vol.nám.č. 26,blíže lokárny,
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Původní Singerovy šicí stroje
každý obor výroby

i pro kašdédomácí šití.
h Šicí stroj Singer Co. těší se světové pověstí pro svoji výtečnou jakost a vel
M kou výkonnost, čímě se ode dárna veškeré její výrobky vyznamenávají. Nenstále stou

JBR) pající odbyt, vynikající vyznamenání na všech výstavách u více jak 40ti leté trvání to
várny zaručujínejdokonalejší jakost našich strojů.

Bezplatné vyučování modernímu umělému vyšívání.
Singerovo pohonné zařízení nejnovější soustavy.

Singerovy elektromotory, výhradně pro pehen šicích strojů,
. ve všech volkostech.

Singer (0. ako. spol, HradecKrál. Jiříkovatř. 270.
Dřívější firma: G. NEIDLINGER.
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Vyšší obohodní škola
(obehodní akademie)

w Hradci Králové
sestává ze tří ročníků a přípravky.

Do 6. ročaíku přijímajíse absolventi přípravky vyšší obchodní
školy a ti, kteří IV, třídu reálky nebo gymnasia odbyli,bezskoušky při
jímací. Dobří žáci ze III. třídy školy měšť. konají skonšku přijímací.

Do přípravky přijímají se žáci ze III. třídy škol středních a
škol měšťanských bez zkoušky přijímací.

Přihlášky nově na ústav vstupujících žáků dějí se u řiditelství
od 15. do 31. července s od 1. do 16. záři. Třeba přivěsti
poslední vysvědčení Školní (s posnámkou na odchodnon, křestní list
a nejsou-li rodiče s sebou, srolení otcovo ku studiu na vyšší obch. škole.

Přijímací zkouškyjsou 16. záší.
Záple žáků vstudiuna ústavépokračujícíchjest dne17. zá,
Všichni absolventi mají výhodu jednoročníslnžby dobrovolnické

vc. a k. vojsku.
Bližší zprávy ochotně sdělí a prospekt zašle řiditeletví.

Jos. Pazourek, JUDr. Fr. Ulrich,
řiditel. předseda kuratoria.
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řezbářský závod

v Hradci Králové
upozorňuje

slavné správy škol a
veledůstojné ducho

venstvo na svoji vý
robu řezaných křížů
pro školy, kostely i
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ne zimníky a have
loky = čisté ověl vlny
v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
sookenický a první

amaílatelský závod
: w Humpolci.
( Vrorky k nahledmek

franko.

( trubky všech

i

Křestní listy
40 kusů 30 kr.

nabízí

Blsk. knihtiskárna.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných korů

vše alině v ohni zlacené a stříbřenézaěserně
Vlastní výrobe umožňuje veškeré objednávky co Bej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
sašlou se již svécené se etrrzením Jeho biskupské Mi.

losti. Starý závod můj může se vykázatidetnými pochral
nými přípísy P. T. zákazníků a odporočaje se tedyk zu
koupemí a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikvlářů
nádebek na av. oleje, lamp, luceren, lnstrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacilkálů, achrámek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Fr. Šanda,
(Eliška Šand+vá)

prvnía nejstarší výrobna

* sodové o0Ďy *

a šumivých limonád
v Hradci Králové,

(saložena r. 1873)

odporoučí své uznaně výtečné a výstavní
slatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám i co nej

zdravější nápoj domácí.

Dalačn Lomalokmobary
ČOSKÉ —*obataté ebayCisařské suchary

JnákuskySer zek=y,
Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!

1 kg 250 El.
eakrovimek krabice 1— zl až

450 zl. a výše.
Velkývýběrdortů, oukrovimek ku bostinám

a pod.

Poštovní sásilky Akbrótdenně od 5 si. počínaje
' frank) stanice. Zasílá

Karel Dlabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).

OVelkývýběr



Revoluční: duch v uzavřeném území,

Když v Chebu, Žatci, Úatí, Mostu, Liberci
a jinde zahájen byl boykott proti českým dělníkům
a živnostníkům, rozčílil se český lid, ale jeho zá
stup'i byli nicméně proti prohlášení výminečného
stavu, poněvadž prý by se to příčilo zásadám svo
bodomysloosti. Němci mohli tedy troufalost svou
stupňovati vyděláváním českých kůží do modra,
„„napravováním“ českých lebek po Mommaenovsku,
ano na L'toméřickau mobl zařivý německý policajt
beztrestuě od zadu probodnonti se strachu
„nímprchajícího Čecha. Český cit vakypía vzbooří
8e na čas, když uslyší z toho neb onoho města
„podobné zprávy o znásilňování českých menšin,
ale z Vídně pořád nám vytýkali národní šovinis
mas, vybízeli nás k mírnosti a abychom se jen
„neopovažovali provokovati Němce. Také oficiální
zástupci a obhájci českého národa pískají nám
všady známou písničku: „Buďme jenom hodné Liši,
ať nás nikdo neuslyší atd.“ Posledně pískal do
jemně tuto písničku předseda fíšských poslanců
pan Dr. Engel, když se čeští akademici měli vrátit
do Prahy ze slovinského jibu, kde se jim dostalo
něžných německých nadávek a „citaplných“ důkuzů
německé lásky na zbyt. Právo odvety nebylo te
dy od Čechů ani hlásáno, ani provozováno, slušně
se chovající Němec a cizozemec nebyl na čes
kém území nikdy obtěžován, urážen a zoásilo
ván, pro pražském stanném a vyminečném stavu
tnoblo pražské ghetto a nemenší neomaleností pro
váděti své německé brebentění a troafalé vyzý
vání, v Praze mohli kaciňáci českého úředníka,
který v uniformě do pražského kaslna zabloudil,
zcela klidně vyhodit.

Jeme tedy hodné tiši, neprovokujeme žádného
Němee; v Králové Hradci i v jiných českých mě
stech a výletuích místech ozývá se z úst křtěných
i nekřtěných krajanů německá světová řeč dále,
ano my se krčíme, mičíme a klidně trpíme, pak li
nás němečtí heilóbrůdři obmýšlejí tituly českých
psů atd. ve vlastní naší domovině, Naše vlaste
necké grand- i garcouhotely ozývají 80 samospaBi
telnou, před níž ustupujeme do postrunných kou
tečků zrovas tak, jako v předních národních a
repraesentativních hostincích našich ustuporati
musí vlastenecké časopisy naše před grandžurnály
a oplzlými listy židovskými, které no celém avětě
i doma vás špiní, ostouzejí a uejvětšími poba
nami a urážkami zasypávají. Ano, ano, jsme moc
hodný lid, my podporujeme všecko cizí « nikdo
ať se nám neopováží přijíti s beelem: „Svůj k
evóémua vždy dle pravdy“!

Němci i židi mohou s námi Čecbáčky býti
na výsosť spokojeni, neboť my jsme rádi, že nám
aspoň v českém úzamí dovolují česky si promlu
viti a postěžovati. To jejich roztahování trpíme
klidně a jeme z cela Zťastní, když nám některý
Bavor neb Sas potvrdí, že Němci se u nás mo
hou volně pohybovat a roztahovat, provokatéry
párodními, že jsou vlastně čeští renegáti a židi.
Naše grandžarnály s chutí takové hlasy otiskujía
naše prea dmou 86 hrdostí, že jame potomci Hu
sů a Žišků!

Pomaloučku jíž i někleré německé vládní
listy ve Vídni uznávají, že nejsme rebelanti a že
obstrukční Němci nemohou býti Čechy pohoršová
ni, protože v Aši a Kraslicích na saském pomězí
ani žádných Čechů není.

Ano, i my musíme přiznati, že na saskóm
pomozí to nyní divně chodí. Napřed tam českým
úředníkům, soudcům, politickým, finančním, že
lezničním a poštovním úředníkům odpírali v ho
stiocích jídlo, pití a nocleby, pak je vypovídali z
bytů a nyní je vybazuji již z úředních budov i 8
dvouhlavými císařskými orly.

Obstrakčníci, kteří nedávno za hranice jen
šilbali, doznávají drze, že hledí přímo do Berlína a
do Velkoněmecka a že touží již po okamžiku, kdy
se jejich vášnivé tožby aplní. Poměry veřejné
tvářejí ne v uzavřeném území jíš takovým epů
sobem, že i pověstná rakouská ochota a dobráctví
musí přestatí.

Ještě roku 1866. vynikali Úechoněmci dy
nastickou a rakouskou věrností, trutnovský pur
kmistr byl by od nenáviděných Prušáků málem
zastřelen býval; dnes naopak touha po pruském
širáku stává se pomala všeobecnou a hesla: Pryč
od Říma, pryč od Rakouska ozývají se se stejnou
vášvivostí a prudkostí. Protestantské město Aš,
hlavní to bašta Schónererovská, neslynulo nikdy
dynastickou věrností, tam již po léta tropí vý
střednosti agenti exrytíře Schčnerera, redaktora
Hofra a pernikáře Ira.

Dnes cítí se ještě Rakušany a nechtí s Če
chy zpřerážeti všecky sousedské pásky jen dobře
katolíci smýšlející němečtí rolníci a moloměštáci a
Bem tam rodiny starorakouského původu s dyna
stickými tradicemi.

V Aši vytloukají němečtí výstředníci již pdelší dobu okna v státních budovách a císařské
narozeniny oslavili letos stržením císařského orla
z četnických kaaáren a z jiných budov. Četnici
musí a ašskou luzou stále zápasit. V krajském

městě Chebu není to a rakouským cíténím moc
lepší. Koruna protidynestické a protirakouského
smýšlení však patří teď bez odpora pohraničnému
městečku Kraslicím, které od Aše, Chebu a Ka
rlových Varů jsou avi tak vzdáleny. jako Chlumec,
Bydžov, Hotice neb Králové Dvůr od Králové
Bradce. V sobotu večer vytloukli Kraaličtí přes
200 tabulí v budově okresního hejtmanství a v ne
děli večer počali výtržníci totéž budovu bombar
dovati kamením. Zástup 400 —500 lidí v protějším
boatinci počínal si jako šílený, házel m vikýřů ho
stince pivní sklenice, džbány, cthly, kusí ublí a
kamení. Ta četníci zatknovše několik osob, moseli
asi 100 kroků od úředaí budovy ustoupiti. Depu
tace, v níž byli starosta města, vůdce německých
nacionálů Kriegelstein, jakož ještě jiní dva ně
mečtí nacionálové, odebrala se ku správci úřadu,
žádajíc drze za odvolání četnictva a propuštění
zatčených osob na svobodu, a slibujíc, že následkem
tobo lid se rozejde. Správce úřadu p. Rott nepřistou
pil však na ty podmínky. Starosta problásil zpupně,
te ueuchopí se již žádné akce a že nedovoli také
městské stráži, aby spolupůsobila. O 12. hod. v nocí
dostavila se ku správci c. k. úřadu nová deputace 8
purkmistrem v čele a opakovala směle požadavky
první deputace. Zatím bylo na četnictvo vystřeleno,
a jeden četnický strážmistr, adeřen byv kamenem,
klesl k zemi. Na to použili četníci zbraní. Dva
mrtví a jeden raněný zůstali ležeti na místě. Přes
to vystřeleno bylo na četníky několikrát ještě také
z jiného domu. Raněno bylo celkom šest osob, z
nichž 5 zemřelo. Téže noci odeslán byl z území
manóvrového ještě jeden další prapor pěchoty do
Kraslice a také stažené tam již četaictvo bylo po
znovu rozmnoženo. Ráno, dne 21. t. m. nastal po
zakročení četníků klid, ale rozčilení trvalo dále.
Lid se začal poznovu srocovati a správce bejt
manství Dyl na své cestě do úřadní budovy insul
tován. Bylo také naň bázeno kamením. V Krasli
cích již od 7. srpna mluví se veřejně velezrádné
řeči „Wacht am Rheina Deutachland úber Alles“
zpívá sa tam jako národní hymna, na c. k. okres
ního hejtmana a jeho politické úředníky, jakož i
na četníky se tam bází kamením. Děje se tam
zřejmá velezrada a vzponra; 600 mužů vojska
musl Kraslické a Chebské socialisty udržovat v
pokoji a k věrnosti této říši.

Kdyby v Kraelicích a v Aši bylo takovéto
smýšlení a jednání ojedinělé, nepřikládati bychom
mu váhy. Ale jako v těchto dvou městech, smýšlí
a jednají dnes též ostatní v „uzavřeném území“.
Věříme, že skutečně vlivuplné, zámožné a soused.
ské kraby obyvatelstva nedělají výtržnosti na uli
cích, avšak ony nebnou ani prstem. aby vele
zrádným výtržníkům připomenuly jejich povinnost
k Habsburgské dynastii a říši; zámožné a inteli
ligentní třídy nehnuly ani prstem, aby 8e v uza
vřeném území zabránily protirakouské a velkoně
mecké výtržnosti. Nemyl se nikdo! Ty'o vltvu plné
kruhy by mohly upokojiti a od velezrádných skutků
a řečí by mohly odvrátiti rozestvaný lid, kdyby jen
chtěly. Ale ony nechtí, a proto jsou stejnými vím
níky jako na ulicích ercedující luza. Revoltující 80
cialisté json stejní velezrédci jako revoltující dajč
nacionálové. Ti i oni chtí vozboriti rakouský atát.
Velkoněmci chtí se spojiti s Velkoněmeckem, 80
cialisté usilují o utvoření socialistického státu.
Lenosf, lhostejnosť „umírněných“ liberálů oběfrakce
ve velezrádném jednání jen podporuje.

Říše i země musí proti těmto lidem rázně
zakročiti a připomenouti jim jejich povinnost k
oběma. Velezrádným neb obojakým chováním po
škodily Čechoněmci nejvíce sebe. Nám to neškodí,
neboť dynastie a vláda mají aspoň nejlepší příle
žitosť se přesvědčiti, kdo je největší oporou Če
ského království, rakouské říše a Habsburgské
dynastie.

K lásce nemůže liberální, radikální, pruso
filské a socialistické Němce nikdo natit. Nechtějí-li
věděti nic o Rakousku, nemusí k nim míti Ra
kousko žádných obledů. Pohrávají-li si němečtí li
berálové a radikálové 8 ohněm, uf ei jen prsty
spálí. Chodí-li dělat na olice výtržnosti 8 olově
nými podešvemi, budou oa ulici poučení třeba
olovem. Rakousko další velezrádné jejich řádění
déle trpěti nesmí; nemní k nim míti ohledů dulších
a musí jim třeba bolestně připomenouti, že ještě
žiji v Čechách 4 v Rukousku.

Jednoho, a to hlavního vinníka nesmíme též
pominouti mlčením. Je to avobodomyslný německý
tisk. Šmokové z Neue freie Presse, různých Tag
blattů, Wochenblattů a Bohemif, ti jsou hlavoími
vinniky, ti rozeštvali německý lid, i hlásají tmy
členku: Po nás ať přijde potopa, ať padne Ra
kousko, pak li tady nemůžeme vládnouti my sami!
Kdo podporuje tento židovsko-nacionální německý
tisk, ten podporuje myšlenku rozdělení Čech a
Rakouska.

Poctivému Čechovi a Rakušanovi vbání 8e
krev do hlavy, když v- úterním úvodníku Neue
freie Presse četl, že bláznovství a zločinu kraslic
kého a v Čechách panujícího radikálního rozči
lení vinni jsou Čechové a vláda, která se prý
pořád ještě vzpečuje odvolati nespravedlivá jazy
ková nařízení. Jak mohla Kraslické pobouřiti na

řízení jazyková, když v celém hejtmanství vedle
48.032 Němců bylo pouze 61 Čechů a teď když v
Kraslicích není ani jediné české tabulky a Čecha?
Ne vláda, ne jaz. nařízení jsou vinny kraslickými
krvavými velezrádnými událostmi, nýbrž jediným a
pravým vinníkem jsou redakční ómokové, kteří
po léta štvou beztrestně proti Čechům, proti vládě
a říši. S těmi ať vláda jako s praošáckon morovi
nou nejdříve zatočí dle práva a spravedlnosti|

Politický přehled.
Hrabě Fr. Than, předsedaministerstva

a hr. Bylandt-Rheidr, ministr vyučování byli
v sobotu od císaře v Išlu přijati v slyšení. Hrabé
Thun podával zprávu o politické situaci a podá
val své návrhy. O svolání říšské rady, vykonání
voleb da delegaci a svolání delegací prý se neje
dnalo. Avšak audience předsedy ministerstva tr
vale přes tří hodiny a tu přes dementování +lád
ních listů můzeme tvrditi, že v sobotní audienci
jednalo se o věcech velmi vážných Připouštíme,
že o změně úsavy se nejednalo, ale významno
jest, že vládní novináři dovozují, že rakouská říš
ská rada nemá vlastně žádný volební řád, že ob
strukce sama ho rušila, že nemá práva se ho do
volávati a že vláda jej může s předsednictvím
sněmovny změniti. Po událostech v Aši, Krasli
cích,Žatci,Falknověa Chebu vládas obyčejnými
prostředky sotva vyjde. O vyhlídkách německé
oposice, která před, příchodem dědice trůnu a cí
saře do Úechchce si vynutiti respekt protidyna
stickými a protirakouskými demonstracemi, panují
různé, ale obstrukčníkům nepříznivé náhledy,
Lvovýká „Gaz. Nar.« pojednává o vyhlídkach ně
mecké oposice do budoucnosti a považuje je za
beznadějné, poněvadž obstrukce Němce nadobro
kompromitovala i jako politiky. Skutečného ví
tězství obstrukce dosud nedosáhla nikde, leda tím,
že Němci semi ústavu přivedli ad absurdum.
Užitek pak přinesla jen Wolfovi. Čím více se
Wolf vyšinul mezi Němci, tím hloub klesla ústava
a tím větší ztráty utrpělí Němci v celku. A přece
chtějí Němci pokračovati v obstrubci dále. Nasky
tuje se tu otázka, proč osvědčují v této věcí ta
kovou důslednost, jaká v jiných záležitostech ni
kdy u nich nebyla ve zvyku? Odpověď na tuto
otázku jest zcela prostá: oposice dostala se do
slepé uličky, musí v ní vytrvati, poněvadž nemá
nic jiného na práci, Ovšem vysvětluje se to také
tím, že obstrukční strany, nejsouce dohodnuty o
cílech svých a z části mezi sčoou se potírajíce,
vidí jediné útočišté v beznadějné obstrukci. Dokud
trvá obstrukce, dotud aspoň nemusí se Němci
báti, že oposice jejich upadne v bankrot. Proto
se Němci drňí obstrukce, poněvadž bez ní jich
nynější oposice musl vzíti potupné za své. Úplný
politický bankrot však se tím jen odročí, ale ne
odstraní, K němu ale úsudku polského listu Němci
brzo dospějí, zůstane Ji pravice pevna,

Opět vymoženost uherská. Jak se
sděluje z Budapešti, bude provedena v nejbližší
dobé reforma, jíž bude státoprávní postavení Uher
ska ve společné armádě také zjevně naznačeno.
Ministr vojenství prohlásí prý již v těchto dele
gacích že jest usnešeno, aby na všech vojenských
odznacích armády kromě císařského orla byl také
znak uherský,

Pruský směm i vc třetím čtení zamítl
předlchu o zřízení vnitrozemního průplavu ohrom
nou většincu, čímž se postavil co nejpřikřeji proti
císaři, Následek toho bude těžká krise, jíž Prusko
bude postiženo; neboť jest jistým, že císař své
zamilované myšlénky se nevzdá a ji provede stůj
co stůj. Očekává se i rozpuštění sněmu i propu
štění některých ministrů, jimž vytýká se chabé
hájení předlohy.

O0zvelebení chovu dobytka.
(Dokončení.)

Racionálně a promyšleně pěstóvaný chov do
bytka by se i u nás vyplácell Vždyť kolem Do
mažlic a Klatov není lepší kraj než ve východních
Čechách, naopak špatnější a přece se tam vyplácí
racionální chov dobytka velmí dobře. Ovšem se
musí dle výnosnosti vybrat dobytek buď vhodný
na dojivo, nebo na žír.

Říká li se u nás, že dobytek se nevyplácí,
tedy je tím vino nevhodné krmení a nevhodné
zachásení s dobytkem. Nemá-li rolník dosti píce,
tu ať se řídí příslovím: „Lépe 2 krávy syté, neš
3 polosyté“. Co je platno hospodáři, když má plný
chlév dobytka, kdyš ale tento trpí hlad? Tím si
bospodář pranic nepomůže, ale spíše Bi škodí. Ne
počet kusů rozhoduje, ale jak jest dobytek hleděn
a krmenl

Zmořený a hladový dobytek je pro hvspo
dářství skutečným zlom. Domácí dobytek, dobře
krmený, bývá lepší, neš li ten nejušlechtilejší doby
tek špatně krmený. Tu je málo masa, moc kostí,
neálo u špatné měcko a špatný také hnůj.



Náš rolník velice chybuje, že prodá řezní
kori dobytek baď nekrmený anebo polokrmený,
za který řezník nikdy nemůže tolik nabídnout,

jako k DD dobytek řádně byl vykrmen. A vyplati-li ne řezníkovi,aby takováto zvířata ještě často
Hikrmoval, proč by to nemohl dělati rolotk? Proč

by Be to nemohlo vyplácet malorolníkovi?
Pomocí svých dobazoračů, obyčejné venkov

ských řesníků a handlířů, kupují dobytek ve vel
kém pro velká města židovětí velkoobchodníci. A
ti poblíže velkých měst mají pro sta kusů dobyt
ka krmné stáje, neboť tučně krmený dobytek se
jim výtečně vyplácí, an za nějdostávají ceny 0
50 až 100 procent větší. Nikde 8e tak nelichvaří,
jako právě při prodeji dobytka a mass.

Náš rolník ei také škodí, že krmí a prodává
řesníkovi nebo handlířovi dobytek jaksi na slepo.
Váha dobytčí neměla by pří výbrmu v šádném
větším hospodářství a v šádné osadě scházeli: Jen
častější vášení dobylka přesvědčí nás, co jest pro
mds užitečným přá krmení. Váhou se přesvědčí,
jaké krmivo dobytka nejlépe slouží, bez váhy ne
ní rationální výkrm ani možný. Náš rolník musí
se konečné nančit mléko odměřovat a živou vábn
dobytka znát. V Německu to hospodáři znají a ta

ké si dobytka hledí. V stojí ma Bavorsku demají ované řeky a pěstojí moc jetel, přic
na 100 obyvatelů 75 kusů dobytka; v Čechách
jenom polovic. V Bavorsku připadá ovšem také
na 1 kus dobytka 17 g sena, kdežto u nás sotva
5 a! Co je možno v Bavorsku, bude možno též
u nás, vědyt příroda náš český ráj mnohem bo
hatěji obdařila. U nás bude ovšem také třeba,
aby zákon o licentování býků více neš dosud še
třen byl!

Rolníci potřebují zdravý, siloý, vůbec dobrý
dobytek, který také dobře zpeněží. Cena dobrého
našeho dobytka mnaí v nejbližších letech stoupati,
neboť cizina a zvláště sonsední Nemecko násled
kom nedostatku vlastního dobytka, budou nyní na
naše trhy odkázani.

Od roku 1894 až do letoška klesal stále vý
voz našeho dobytka. Tak se vyvezlo dobytka vždy
V prvním pololetí:

roku © kusů v ceně
1694 480908 322 mil. zl.
1895 333.769 231 „
1896 211.978 116
1897 121.228. 79 ,
1998. 96.688 102 —„
1899 151.434 143 |,

V minulých letech nám znemožnilo Německo

pýsos hovězího a vepřovéhodobytka, Svycarskoarancie blavně skopového dobytka. Dnes však
mají v Německu velký nedostatek dobytka, v mě
stech a mistech průmyslových naříkají na neslý
cbanou drahotu masa, ač musí kupovati blavně
Špatnější masu australské i umerické. Nyní přišli
i zemědělci němečtí k náhledu, že nestačí uhraditi
potřebný jatečný dobytek Slezané, Berliňáci a Po
rýňáci žádají výslovně ovolnění dovozu dobytka
bovězího a vepřového z Rakouska. Proto se pro
dalo letos v první polovici roku 22.199 volů a
krav do Německa více a poptávka po našem do
bytku tam stále poroste. Francie nám sice neote
vřela dosud svých hranic pro skopový dobytek,
Ječ i tam brzy Budou musit unfžiti cla na doby
tek od nás vyvážený. Do Německa se vyvezlo v
první polovici přes 70.000 kusů hovězího dobytka
a přes 5000 kusů spotřebovalo Švýcarsko, Italie
a Rumunsko. Také vývoz ovcí stoupl v první po
lovici tohoto roku na 73.470 kvsů, tedý o 35.498
kusů v aoučasné době roku lonského. Z toho se
vyvezlo do Francie celkem 12.940 skopců a ovcí,
za to Rumunsko spotřebovalo 15.762 ovcí a 36.492
beránků a Švýcarsko asi 6000 kusů skopců a přes
3000 kusů prasat. I v druhé polovici tohoto roku
stoupá vývoz našeho dobytka a naši zemědělci
mají nasledkem toho důvodné naděje, že v přístích
letech se jim bude rationální chov dobytka lépe

Mlý než-li v posledníchpěti letech. Protojenbé zbytečné nářky.

Zvěsti z východních Čech.
Manifestační schůze jednot učitel

ských v ČervemémKostelel. (Liga + 16.)
Nejsme nepřátely práv, jichž p. t. nčitelstvo v nynější
době vohementné se dovolává. Zejména co do hmotné
existence, trráme, nemůže nikdo s láskou a uvrědomě
ním pracovat, pak-li není dle zásluhy odměněna pak-li
zápasí s nedostatkem v potřebách nejnutnějších. To
jest kus sociální otázky v stava učitelském, a must
být dle prára a spravedlnosti to upraveno, do čeho se
vedou opravněné stesky, které nedají se ničím umi

četi. Mámevšak oprávněnéNT proti všeobecnému názoru učítelstva o mravní výchově školské, kte
réhoš momentu dotekl se též v Červeném Kostelci p.
učitel Josef Černý,jenž mluvil u významu školy ná
rodní. -Pan řečník děl: „Rádi uznáváme zájmy lidu
na školství, nechceme také sami jím vládnouti jako
se svou domainou, přejeme si účast lidu a nevyhle
dáváme ve školství pro svou osobu žádných zvlášt
ních cílů“. Dle tohoto přirozeného i positivního práva,
samým řečníkem přisnaného, činiti může náš lid a
činíme i my ové poznámky ku předměta mravní vý
chovy, která od p. řečníka s takovou nejasností a ne
určitostí byla vymezována, že bychom něčeho podob
ného nikdy tam nečekali, kde vše má být určité a
determinované, Mravní výchova ve škole není zajisté

tádný chvilkový experiment o mlhových obrasech,
nýbrů uvědomělé, systematická činnost za cílem vole
vážným. Řečník šádá v té příčině divota programo
vého, rosamorého poznání nsjen světa vlastního, ale
i cizího. Praví, že škuls masí nechopňovat líd k boji
o život a vedle toho jedním dechem, žs musí lid
nechopnitř ku mrarnímu utváření života. Musíme stále

míti na„pamětí cíl mravní, musíme divot ovůj saříditidle národní morálky, chceme charakter. Národní do
konalost ve vědě, umění, dokonalost ve všech oborech
snamená lidekost, hamanito. Tof jsou hlavní elemen
ty, kterými v řeči dotčené míněno jest složení mora
lity. Cíl mravní výchory mládeže a lidu ovšem jest
jasný, jsa pojmem od let známým a vybráněným. Ále
prostředky, ty prostředky! Mihavost jejich a nenrči
tost do oči bije — saměňování jich u cílem jest ne
klamnou známkou impotence a sterilnoati k vybudo
vání tak velkého majetku, jakým jest mravnost, cha
rakter, a na místo toho všeho zase národní dokonalost
nebo-li humanita jsou pouhá slova, nechceme li říci
právě, že to jsou obyčejné fráze. Hovořilsli p. řečník
o schopnosti mravní výchovy k boji o Šivot, s doda
tek již kvalitu výchovy té charakterisoval. Co v jisté

moderní theorii volného obchoda jest pravidlem, totižobecná soutěž a bezohledné vymahání vlastního pro
spěchu, to pan řečník jako vychovatel approbuje pro
život a v fivotě. Ideální a humanní včitel nemůže
sestrojovat mravnou výchovu, aby uschopnila vycho
vance pobybovat se v boji o divot, nýbrž musí zs
svou povinnost mít, aby vychoranec svojí mravní a
charakterovou výzbrojí boj o život potíral a pomáhal
vytvářet život lásky a míru. Boj o šivot jest nemrav
nost, osobité proapěchářství a nectnósti z něho vys
plývající jsou plnokrevným dítkem liberaliemn. V boji
o život teče mnoho alz, prostředky jeho jsou přetvář
ka, Jež a násilí všeho draha — výsledek pak rozer
vanost a nespckojenost na všech stranách. A k tomu
daleko nestačí mravnost, o které mluvil řečník. Vidyť
ani nežek|, jak si tu mravnost představuje, co ta je
ho mravnost jest. Nechybujeme, řekneme-li, že ta je
ho mravnost jest tek nejasna jsko jeho národní hu
manita. Co jest humanita“ Jeden ji vymezuje tak,
jiný jinak. Sám Havlíček -si naříkal, že humanita jest
slovo kulaté, do kterého každý co chce vecpává, anebo
a ním bází, když chce zakrýti nějaký nedostatek. A
mlavil-li řečník též o životě programovém, tu apráv
ný program humanity jest požadavek Havlíčka, Pala
lackého a jiných: „nečinit jiným, čeho sami od nich
nechceme“. Jest to tedy mravouka, bumnnita čisto
čistě křesťanská, které se nejpřednější synové našeho
národa v životě vůbec a v politice zvlášť dovolávali.
Tou můžeme správně žít a tou můžeme a výsledkom
boj žívotní potírat. O této humanitě však pan řečník
ani slovem ge nezmínil, důkaz to jakého jest smýšle
ní o věci a jakého názora. A tu zároveň také dosta
tečná příčina, proč my a proč křesťansko-katolický
lid český vědy vzepře ue filosofickým mátohám mra
vonky, kterou by jistá část našeho učitelstva do ško
ly tak ráda vštěpila nehledíc a nepřemýšlejíc, že by
to byl experiment, jehož hrůzné důsledky v životé
tak snadno lze předpovědět dle bohatých zkušeností,
jské máme z komany francouzské. Zkrátka řečeno,
mravouka o sebezdokonalování, o vytváření mravné
povahy bez podkladu náboženského může byti pra
menem třeba snad ušlechtilých příkasů, ale života
říditi, jemu dáti oporu, nedovede. Jaou to ovšem hos
ké výrazy: vzdělanost, pokrok, avědomění! Ale ději
ny odsuzují národy kultarně nejpokročilejší z nemrav
nosti. Ostatně i aama vzdělanost potřebuje určitého
kriteria, podle něhož by rozeznáno býti mohlo, co
vzdělanost pravá a co nepravá. Kriteriem tím pak nic
jiného není než mravnost, která nemůže tedy býti ve
vzdělanosti obsažena, nýbrž ji regulovati a odhadovati,
Určitého důvodu mravnosti pro život nepodal ještě
žádný systém filosofický, než jen mravouka nábožen
ská. Ať se leká toho slova kdg chce, tím nic na re
alitě se nemění s my dovedeme svého učení všdy
uhbéjiti proti pokusům, které v životě vždy uolhaly a
selhávají. Tím zároveň v celku odpovídáme i p. Hai
novi, kterého si p. t. očitelé přizvali, aby mluvil o
snahách reakce. Jest to smutné dost, že valné shro
mášdění mělo v té příčině řečníka neučitele. Mlovil
obvyklými frasemi o klerikalismu. „Dotýká se (kleri
kalismu) i věd přírodních, aby podávaly mládeši po
znatky jen správné, pravdivé. (Smích.) Rádi bychom
věděli, čemu ae p. t. učitelé emáli“ Snad tomu roz
umnému požadavku, kterého má četřiti nejen učitel,
ale i profesaor školy střední a vysoké?| Farisejskými
bombasty oplývá resoluce podaná rolníkem Janákem.
Jest to hrozné a zároveň nedůstojné lidí vzdělaných,
mlavit stále o reakci ve škole výakou náboženství
katolického, a neříci, v čem ta reakce záleží, čím ná
boženství katolické ve škole usiluje podlomiti, jak dí
resoluce, osvětné základy národní a tím sbaviti stav
rolnický, živnostenský a lid dělný nejdražších statků
duševních! Zádáme důkazů, pánové! Dokažte světa,
že člověk vychovaný a vzdělaný ve škole laické, bez
váboženské jest mravně dokonalejší, než-li vychova
nec školy katolické a pak — vaše mluvení jest zdů

vodněno. Methoda vám tedy nkasujeme, jen chutě doP

Z Chrudimi. V neděli konal se v městě
našem za neobyčejně četného účastenství sjezd rol
nictva z východních Čech, který svolal hospodářský
spolek chradimsko-pardnbický. Za předsedu sjezdu byl

zvolen p lanec Kudrnka, sa místopředsedu, statkář, Čeněk Vyskočil z Úřetic a za zapisovatele p. prof.
Šiřítěský. Sjezd zabájil ataroate města Chradimi, pan
Antonín Klimeč, který přál sjezdu, aby se domobl
pro rolnictvo vysokých čkol semědělských. O potřebě
a nutnosti zřízení vysoké české Školy země
děleké promlavil na to panřiditel vyšší bospodářské
školy v Chradimi, p. A. Eokert. Řečníkovi je Iho
stejno, jakou cestou požadavek vysokéhoučení země
dělského se provede, ať již sHdí so tu fakulta na
české vysoké škole technické, neboť ať přeměněn bude
ústav táborský nebo jiný, jen kdyš k zřízení konečně
se jednou přikročí, ač myslí, že první spůsob byl by
nejlepší, protože nejlevnější. Debaty, které sahájil před

seda p. poslanec Kudrnka súčastniji se PB: Starýze Dřenice,dr. Jolins Stoklaan z Prahy, K.Adámeok,
Udržal, prof. Boleoh z Tábora,prof.Burghauser,

Aut. Štěpánok a Pid. Eckort. Po všech výrodech

jmenovanýchjiš řečníkůPečeníjednatel p. Sí Ejaký
tato mesolaci MY Ba usdružených kýc

spolků páohon onením dan, 20. srpna 1894 v chraimaké Sokolovně « ní rolníci porokovarvše 'o
saložení českého vysokého účení zemědělského, spoje

ného s ústřední výskamaou bospodářekou stanicí,Usnášíme 60 Da ující resolaci: I. České vysoké
školy zemědělské, jaboš i ústřední výzkanné stanice
jest nám nesbytně bí, aby jimi naše somědělské
školství, jakož i etví přirozeně dovršeno bylo,
zvláště také proto, a še odkazání jsme sprarovati se
výrkumy se zemí cizích, kde jsou zcela jiné půdní a
ponební podmínky; b) nemáme odrůd plodin pro po
měry naše ze hodících, ani větších stanic k sašlech
fování a k aklimatisování polníchplodin vůbec; o)
učitelatvo našich četaýchškol : zemědělskýchmusf hle
dati své vyšší vzdělání + cipiněp kde osvojí ci i cizí
násory, ješ poměrům našim neodpovídají; d, žádá tobo

také ústojnost našeho národa a v němhlavně našeho

rolnichva, " zřízeno bylo časké vysoké očiliště semědělské. lÍ. Žádáme důrasné avé zástapce, aby co
nejdříve přičinilí se o to, aby vys. c. k. vláda české
vysoké učení zemědělské a výskumnou stanicí také
proto zřídila, poněvadě ze zemědělství českého a z
průmyslu s ním spojeného největší příjmy do státní

pokladny plynou e p zajisté i v zájmu samého atátutyto prameny příjmů ještě více roshojniti. III. Kdyby
stát tuto svou povionost vyplniti nechtěl, jest věcí
sněmu království českého, aby všemi prostředky a s
největším důrazem provedení tohoto díla se ujal. IV,
Ponecháváme povolaném činitelům k úvaze, kde by
námi žádané údavy zhzeny býti měly. V. Apelujeme
nejen na naše české zemědělské korporace, ale i na
tytéž korporace na sesterské Moravě a ve Slezsku,

aby náš pošadavok za avůj přijely. Resoluce přijata
Ha jednohlasně, čímž první odetavec denního Rku byl projednán. Jelíkoš zatím většina účastníků
spěchale na nádraží, promluvil p. poslanec Kudrnka
jen několikaslovy oosásce: „Co učinileněm krá
lovatví českého re prospěch rolnictva“. Po

žadevky apole rolnictvazahrnalju v tuto resoluci: „Rolnictvo východočeské, shromážděnéna
manifesteční schůzi v sokolovně v Chrudimi dne 30.
srpna 18990 uznává, že má-li zemědělství zaujímati
ve státě rakouuko-nherském postavení, jaké jemu
vzhledem k jeho pořetní a poplatní síle náleří, jest
nezbytné nutno, aby uskutečněno bylo státní právo
královatví českého. Nežli tak ao stane, žádáme, ab
vzdělanost byla šířena podporováním školství vě

stapňů lidu rolnického, jakož i zřízenímpokusných avýskamných stanic. Vodám vykázány buďtež přiměřené
cesty a budlá řek melíorovány s největším urychlením,
Badiž provedeno uřízení zemských pojišťoven proti
škodám z obně, krap a páda dobytka. Hleděno badit
k toma, aby nedostatek pracovních sil v dobách prací
polních byl odatraněn a badiž usilováno o to, aby
stslo se skutkem mezení sněmu král. českého, žádající
pro lid zaměstnaný při zemědělství, zkrácení doby
presenční slušby u vojska, jakož i přeložení doby ka
povolání do služby této a na cvičení ve zbrani, jakož
i konání kontrolních shromášdění v době žní a sklizně
okopanin. Budiž působeno k zachovávání fáda čeled
ního s hospodář nebudiš povinenplatit jskékoliv vý
lohy léčební, neonemocněl-li čelední vinou hospodá
řovou. K dosažení laciného úvěru hoapodářekého bud'š
působeno tím, aby hypoteční banka aspoň pro starší

dlažníky změnila splacorací plány v tom eměra, byúroky vybírala pozadu, tak jak sama plati. V kraji
nách, pro něž nehodí se záloženskéepolky systému

Raiffoisenova, bauďtešpodpororány při zakládání záložny systéma Scholtz-Delitzechova, pokud tytéž cíle
sledují. Poplatky z převodupráva vlastnického k ne
movitostem buďtež buďdocela odstraněny, nebo sta
noveny stejnou výší jako poplatky se jmění movitého,
Veškeré daně přímé, zejmena daň pozemková buďteš
zrušeny a nahraženy jedinou progresivní daní s příjmu
a vybírání jej budiž usnadněno. Volby do sborů zá
konodárných nejen ve městech, alei v obcích venkov
ských buďtel konány přímo a počet poslanců buď
přiměřeným počta volitelů a jich platnosti. Obchody
blankoterminové buďtež zrušeny, jako aby zrušen byl
mezinárodní trh semenářský. Nepřejeme ai zřízení nauce
ných hospodářských společenstev a souvisící s tím ob
mezení volné dělitelnosti zřízením selských fideiko
misů (selského práva), jakož i ústanovení o dědické

loupností. Takétato resoluce jednomyslně echvá
[ena a sjezd sám k 7. hod. večerní prohlášen za skon

čený. Positivní výsledek achůze jest nevalný.
Z Hrochova Týmee. Dracátývalný sjezd

župní hasičské jednoty chradimské konati se bude

r pátek dne 8. září vo zdejší budově školní. Pořádekvací valné hromady šupní, která se zahájí v 9
bodin dopoledne jest následující: 1. Čtení protokolu
O sjezdu, komaném dne 4. září 1898 v Koklenách, 3.
Zpráva jednatelova o činnosti šupní hasičské jednoty
chradimeké. 3. Zpráva účetnická a revisorův účtů.4,
Volba s . 5. Volba 14 výborů. 6. Volba 14 ná
bradníků. 7, Volba£ revisorů účtů. 8. O podmínkách
hasičské hotovosti. (Jos. Hubálek.) 9. Volba místa pro
šapní ajezd roku 1900, 10. Volné návrhy vshledem

k ustanovení 8 12. stanov šupních. Pro případ, še Use o 9. hodině dopoledne dostatečný počet účastník
nesešel, svolává se ve smyslu$ 8. stanov touto ob
aílkou drahá schůse na 10. hodinu dopol. do těchle
místnosti s dokladem, če dostavivší se poslanci k této
echůsi mohou usavírati platně bez ohledu na jich
počet. Na shledanou v Hrochově Týnci! Z výboru
dupní hasičské jednoty obrudimské v Chrudimi, dno
23. července 1899. JUĎr. Jan Figar, starosta. Váci.
Ježek, jednatel.

Nevelly Svet. Hurbana Vajamského.
K českému vydání upravil K. Wolf. —Ottovalaciná
knihovna národní podáváv nejnovějších ařých seši

tech rahodnou kníhu: ebírku belletristických
prací jednoho s nejlepších synů uherského Slovenska,

roslulého básníka a žurnalisty Hurbana Vajanského,
ads české obecenstro zajisté s opřímným povděkem

uvítá tuto sbírku, pozoruhodnou nejen osobou svého
antora, ale i uměleckou vnitřní cenou. Doporučujeme
ji co nejvřeleji českému čtenářetvu. Vychází nákla
dem J. Otty v Praze po 10 kr.



uperfosfáty8

nenahraditelné ami deojnávobným mnoletvémbyseliny fosforečné,
« cilrátu rospustné; — déle:

kostní moučku, chilský ledek, síran amonatý, soli
draselnaté, štasafurtský kainit, speoiální hnojivo pro

stébliny a okopaniny (kaloratiny).
Poňterackou sádru ouperfosfátovou

ku vrchnímu bnojení jetelišť a konservování chlévské mrvy
přeni vápno (fosforočhanvápenatýprostý oblora a arsenu) atd.

dodávají správně za nejlevnější koskurenční ceny

„trámymatelu, A, SCHRAM „ki -Bostekách.
Ústřední pisárna: PRAHA Jindřišská ulice 27.

-=>E ORACNOC CE vaaka ZAS aaRUSEES PTSSB)

Hospodyňs
ve Stěžerách

U HRADCE KRÁLOVÉ.
Nový, XIIL školní rok na této první české hospodyňské

školesapočne 16. zářím 1800 a kcnčí 15.červencem 1 M
Rolnické dcery doplňují zde na obecné neb měšťanskéškole

nabyté vědomosti ve směru praktickém a odchovávají se * fádné
Lospodyně. Nabývají odborných vědomostí o vedení domácnosti a
výchově mládeže, o chovu domácích zvířat a drůbeže, o zpraco
vání a zužitkování mléka, přidržovány jsou ke všem pracem do
mácím: uklízení, vaření, praní,pracem ve chlévě, zahradě, sdoko
nalají se ve všech pracec! ručních, a vyšívání střihu a žití, skrátka
učí se všemu, co jednou jako hospodyně vědětí mají a musí.

V nové vzdušné budově dostane se chorankám za 16zl. mů
síčně bylu a celého saopatření. Školné na celý rok obnáší 80 zl.
Ku přijetí vyžaduje se vysvědčení propouštěcí ze školy obecné,
lékafaké vysvědčení a pro starší i vysvědčení mravů vystavené
obecním úřadem.

Bližší zprávy podají se ochotně. Kdož dcery avé ústa 

emu „prěřit hodlají, přihlaste Be co nejdříve,"Pokud Ise místoostatí.

Za řiditelství školy:
Marie Trachtevá.
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V

P

PN

4+

Za koraterium školy:

J. Lončný.

AMV CA
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Illustrované *oenniky na

Josef Neryhoštěný,

národ trahlářský a sklad NÁDTÍKO
na nábřeží císaře Františka Josefa

v Hradei Králové.

Doporučuje velectěnému obecenstvu svůj
hojný výběr moderního vkusného nábytku v ka
ždém provedení za lovné ceny.

Zároveň přijímá všecky práce v obor ten

spadající: jsko práce stavební stavby portalu 8
výkladních skříni zařizování hotelu, škol a pod.
místnosti.

Na požádání zásílém návrhy, výkresy 8

požádánífranko.ij

odborný velkozávod
pro

OE“ malbu"fi

chrámových okej

Umělecký ústav

alia za Se
B. ŠKARDA BRN0.

okna chrámová

každého slohu i provedení
ee zaručením práce nsjmo

dernějším požadavkům vy

Tkrál prvními cenami vyzna
menán.

Cenniky, rozpočty atd.
i veškerá odborná radu

zdarma. bovující.

VISITKY (F
nerlacené dlejakosti
kartonu, velikosti a dle
množetví textu od 70 kr.

až 1 ul.,
zlacené od 90 kr. aš

1 zl. 20 kr.
Obálky vhodné

30—386 kr. |Nabízí blsk. knihilskárna

i

20roků

rulionprotihouběj.

domáci.záruka

O00000000000000C000000

eškeré původníšicí stroje
pro domácnost a živnostníky

dodává pod 6-letou zárukou, též na splátkyA bert E. Stťourač,
8 ve Svitavech.

. Cenníky zdarma. jící ne přijímajína stál a na provizi.

jednopatrový, pěkně stavěný 86 rahradou ve větším
městě severovýchodních Čech. Město čítá na 8000

„obyvatelů, Čechů, má okresní hejtmanství, okresní
soud, c. k. vyšší gymnasiam, pokračovací školu
„pro dívky, státní poštu, nádraží severozápadní dráby,
elektrické osvětlení, nádberné parní lázně, krásné
procházky, výhodnéspojení8 Prahou a Krkonoší. Renovace starých oltářů a kostelních venstvaa sl. úřadůmprotiSdennímavrácení.
Dům nalézá Be ve středu města v tišší ulici. zařízení. Plány ar kodu zdarma, |

Nejvýhodnější pro penaiatu, jichž v mi- * ©Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně ny rozpočty sholovují SUGrma.franko. mmm Nejstarší závod v oboru tomto. smmm
„stě větší počet.

Bližší sdělí administrace toho Hstu.

Wap Nejlepší "JN
slováckou

slivovici Bryčki telokrytou
M zachovalou

a borovičku pf- 1e-ně prodá "fi
obdržíte jedině u křesťan- Josef Větvička,

ské funy: obchodník v Třebechovicich.

©++0000000000000000000

FRANTIŠEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech

v Uher. Brodě
(Morava).

0000000

doporučaje uctivě své chvalně snámé práce
kostelní jako:

oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,
lavice, mřížky a t. d.

© slohu čisiě gothickém a renaissančním.

o
Ť.
*
+
o
o
+
o
o
o
+
+

3 Felké množství podobných prací zhotove
oltáře, křížové cesty, o ných v mém závodu dotvrzuje náležitou

©
o
o“o
+
o
o
©o

znalost v oboru tomto,

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu ra požádání důst. ducho

©Do00000000000000000

0000000000900000000



Založeno 1843

Zlaté a stříbrná hodinky, řetězy, ná
ramky, křížky, prsteny, brože, ná

ušnice, příbory, Velké hodiny
doporučuje ve velkém výběru při levných ce

nách se zárukou

hodinářJAN KALIS, zlatník
příseáný znalec c. k. okr. soudu

w Rychnově nad Kněžnou.
hk kok
| Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadcev Eradoi Králové
(sv.-Janské náměstl č. 77)

oručoje ct. obecenstvu avůj hojně zásohený
Rd klenotů, zlatých, stříbrných a pravých

českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškfké zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a badíčky
různých druhů ee zárakou 1—3 roků za ceny

levnější než všude jinde.

Veškeré zboží Jest úřodné zkoušeno a značeno,

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizají.

Vše za lerné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměnňují.IIIC

m AMB*>První česká
specielně na amorická cottagoová harmonie zaří

zená továrna

Rudolf Pajkr Góspol,
v Hradoi Králové,

toho druhu w Rakousku-Uhersku jediná.

.ce-eo

do
sk

CIC

Tatáž nabízí též harmonia Bon
stary evropské. Brilliantní ton,
vylonděný důmyslnon konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidnulIX. Har
moniegasse B.

Cena od 60 zl. výše. — Na
9 splátky od 4 zlatých. — Záruka

Rk, pětiletá. — Illastrované cenníky
= franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i kucvičení.

0

1 soukeník

Jan Horák, vRychnoven.K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
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.

Téř na splátky bez zvýšení cen!

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
dílně na umělé truhlářské i čalou
nické zboží vyrobená

l úplná zařízení do pokojůse dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá
daného

Ow pérovky a žíněnky, E
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

ve své vlestní

Vorhany úplně pnemmatkoký

a harmonia všech soustavprovádí firma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závol můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1859., rozšíři) jsem za pojapěnoboní mýchsynů,kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech cišiny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagno
tických. Osvědčení se mnou postavenýchvarhan
pneomatických ve vlbkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporačiti. Varhany estetmích sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava ae provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cepníky
harmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonin Mělzer.

EAP EXP TFAPA P ER1EAE TFIr1P+ F irih

l P. T. veledůstojnému duchovenstvu,
c: slavným patronátním úřadům,
vel slavným městským a obecním úřadům

E dovoluje si nablseti :
we-varhany mi

z osvědčenézdokonalené kůlelové i pneuma
| tické souslavy, všech velikosté se skříněmi

správného sloku a dle slohu kostela.

H Veškeré opravy a ladění provádím v mír:i
+

ných cenách. Záruka tříletá.

z Josef Kobrle,
[A stavitel varhan v Lomnici n. P.HH HEEEEEAFTTEE

Gognác

Gognac * ne ovocného, šestiletý, 1 litr po1 al. 95 kr.

OlivpviDÍ serou + tr po 8o kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 8o kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených. na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cegnsc, který se z uherských továren 1
litr po Bo až 1 zl. ve, velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť r litr pra

pravý, z italského vína, tříletý, 1 Ltr
po 3 zl.

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 15 pro

cent.

90

JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardublocich

opravuje jakol 6 nově staví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levnýeh.OUULUUUUUUO0ULUUULU

Výbornou chuťkávy docitile

přísadou

Vydrovy

annáznámka, o = : Eč 081

OOP AO
Antonín Sucharda

sochař a řezbář
v Nové Pace (Krkonoše)

doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církevního; též zhoto
veje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož | za řádnou práci při ornách nejmír
nějších. 8 úctou veškerou

AntonínSucharda. iDDD r
(Zasláno.)

Kollegové!
Dae 30. t. m. světí se dopoledne v Bernarti

cích (Bernedorf) pomulk našebo Ť spolužáka P. Bi
schofe. Ježto spojení drahou je Špatné, zůstoňtež
v Trutnově přes now (lotel Klein) a drabý den časně
ráno vlakem da Bernartic, Oběd společný na faře.
Přihlášky ne Fr. Kutnare, kaplana v Bernedo.fu.
Ddstavtež se všichni!

Ant. Boháč, farář.

V, Vacek,
závod

školkářaký

u Chlumce

Pro pp. duchovní

kolárky
celluloidové,
žíoěné kucfličky a mnoho

jiných různých potřeb
všdy na skladě chovám.
Malé objedcávky odesílám

jako vzorek bez ceny.

Marie Úarmáková
dříve Jan Čermák

v Hradci Králové

še

nabízí pro zimat A. jarní
vání stromy ovocné

ké i krsky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné

konifery, divoké stromy

pro stromořadí, pláňata atd.
Ssatislce sazenic v zásobě,
Levné ceny. — Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.A, m„Ř£k,E

Litante k Nejsv, ordci Páně,
nejnověji povolené posv. sborem obřadů ka veřejným
pobožnostem,SN“ vyšly s nápěvy "B v úpravě
„Nápěvů k Oltáři“ v biskupské knihtiskárně. Cena
1 ex. bez poštovného 2 kr., 100 kusů 1 zl. 60 kr. Dle.
přání lze jako dodatek přivázati k „Nápěvům Oltáře“,
Průvod varhanový obsažen jest v právě vyšlém III. se
šítu „Průvodu varhan k Nápěrům Oltáře“.

Pro zpěvnost jednotlivých melodií a krátkost
prozeb hédí se k odpoledním pobožnostem pro lid.

Zásvětná modlitba
k nejsv. Srdoi Páně

(dleOrdinariat. listu královéhradeckého čís. 44.)
100 kusů — osmerka malá — 50 kr. frko 55 kr.,

1000 kusů — , « — 36021 frko370 zi.
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.



První královéhradecká velkovýroba nábytku
Hradec Králové.| ZANELAVENYPI (V IMEmvý "*
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eškerépůvodníŠicí strojeMáš literární týden.
| pro domácnost a živnostníky

Tento týden vyjde:
dodává pod G-letou zárukou, též na splátky

Mumoristickýkalondář1808..i. —6o. a A Ibert F. Stoeurač,Kalendář duchovenstva 1800. + 1-20
Malýčtenář,roč.XIX..č. I.. . . » —05
Robinsonnový . . + « - .. 0 —60 ve Svitavech.

ddto. sešit 1.. . » —05 Cenníky zdarma. Cestující se přijímají na atélýplat a na provisi.
Vilímkovyobrázkové archy barevné po „ —'05

Veškeré ta avedené, jakož 1 kdekoliv jinde ohlá
Šené spicy lze dostati s ukéskouna požádání zasílá

Dom RN Křestnílisty 0.kstátnímedailíw namenaná
B. E, TOLKANÁ ená 30 i moravská výrnba vě

HradeiKrálové,Volnám. č.26.blíželekárny, ené první moravská výroba věžních hodin
FR, MORAVUSÁv BRNĚ,Velkénám.č.8

vyrábí a dodává
věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho

letou zárukou v dokonalé jakosti.
HNozpočtyzdarma.

Bisk. knihtiskárna.

Josef Neryhoštěný,

nm závod trohlářský a sklad RÁDyiku
Varhany úplně pnezmalické

| na nábřežícísařeFrantiškaJosefa VISÍTKYL v HradalKrálové. a harmonia všech soustav
(KD : Doporučujevelectěnémuobecenstvusvůj nezlacené dle jakosti rovádí firma

KN hojný výběr moderního vkusného nábytku v ka- kartonu, velikosti a dle " p “

ZA | Ždémprovedeníza levnéceny. maožství„est od 70kr. Mólzrova v Kutné Hoře.
Zároveň přijímá všecky práce v obor ten zb : :

spadající: jaho práve stavebníPanbyportalu a zlacené od 90 kr. až Závoi můj, který jest nejstarším vČechách,
výkladních skříní zařizování hotelu, škol a pod 1 zl. 2u kr. založ. již r. 1859., rozšířil jsem za spolapůsobení mých' poč. Obálky vhodné synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo

místnosti. 80—88 kr. rech stavby varban v předních závodech ciziny, na
Na požádání zásílám návrhy, vykresy a stavbu varhan pnoumatických a elektromagne

rozpočty zdarma. Nabízí blek. knthtlskárna. | tických. Osvědčení se mnou postavenýchvarhan
poeumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stemu s přeen“m a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky

Zlaté a stříbrné hodinky, řetězy,ná- Krásné a cenné dárk
ramky, křížky, prsteny, brože, ná- )

ušnice, příbory, Velké hodiny harmoniína požádánízdarmas franko,
doporudujeve velkém výběru přilevných 06- VÁCLAV ŠOLC, O dalšípřízeňprosí

nách se zárukou zlatník a stříbrník, přísežný soudní Antonín Mělzer.

hodinářJAN KALIS, zlatník znaleca odhadce
přísežnýsnalecc.k. okr.soudu v Eradoci Králové Úogná pravý,z italskéhovína, tříletý,1 litr

v Rychnově nad Kněžnou. (sv.Janské náměstí č.77) po 54 ;

doporučuje + obecenstvu svůj hojně zásohený Gognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr poTEC TETENTTEE ETEOTATAITIE uklad klenotů,zlatých, stříbrných a pravých 1 2). 75 kr.

AE- HEFEFEE EEE TEFEHCE českýchgranátovýchšprkt,sšírnéstan 27... náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné i .

P. u oečstojném nk vk stolní nádobí,veškerézlatéa stříbrnéhodinky Slivovici starou 1 litr po Bo krslavným patronátním úřadům, první jakosti; dálependlové bodiny a budíčky ' ; :
- , “ 7 VEKŮ u pálenou z tatránských jalovčinek, 1

slavným Měssbým a obecním úřadům různých = Zá ndeně za ceny Borovičku litr po Bo kr. vše. jakosti výborné
ovolejesi nablseči Veškerázbožíjest dřednézkonšenoa značeno, avšak v cenách jakosti přiměřených, nabízí závod na zužitkování ovoce

EEEosvědčené zdokonalené kůželové 1 pneuma
tické soustavy, všech velikostí se skříněmi

správného slohu a dle slohu kostela.
Veškeré opravy a ladění provádím v mír:

ných cenách. Záruka břilelá.

petitTitikkT

kkRPAPtbEpodpttdokZ

. SDDMDMRO| cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť r litr pra

Josef Kobrle, (G . bř E8Š z 5% ) véhoprima cognacustojívýrobcesamého,kdy
stavitelvarhan v Lomnicin. P H s vá 5 < 33 ) 2 apparátuteče,1 zl. 50 kr.

a 4 3 — 858 585 S -- s : Cenyrozumějíse franconádražíVys.Mýto,
TEE EHENAEAEEHAE 8. 6 3 © KEE = vě E E obalnebsoudkyúčtujíse v cenáchvlastních,

- 8 -= ““ ž aŠké uší z > Vzorkyzasýlajísezdarmaa franko.
í 8 H Z imně < EE: Prodej jen za hotové beze srážky.— Při« A ass. 22" * odebránív soudkunejméně25 litrů sleva15pro

o vvVYvVOUvVUV UUUUUwwWwe cent.

Výbornou chuťkávy docilile

přísadou

Odrovy Jan Stoupa v Praze,
F ; Václavské náměstí číslo 3%.

c duporučuje

záolony krajkové bílé, zdelony krajkové creme, záciony krajkové barevné,
záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story) záclony lát
kové, záolony marokánské, záclony azminsterské, zdolonyžinilkové atd. v

nejbohatším výběru v továrních cenách.

BP“ Ilustr. cenniky zdarma a franko. "Ji © +5-,P



ukna, modní látky a české lodeny 3
, ; doporučuje a vzorky na požádání ihned zašle

zav zszníkeOV „Špalek v Hradci Kr.
Sukna a lodeny pro dámy.

OOOOOGOOGOOGOOGOOGODlenholetá dobrá povčať 1 rozsah mého závodu zaručují nejlepší obsloužení ©OOOGOOOGOOGOOGOO

Hospodyňská škola
ve Stěžerách

(obchodní akademie) |$ U HRADCEKRÁLOVÉ.
v Hradci Králové

sestává ze tří ročníků a přípravky.

Nový, XIIL školnírok na této české hospodyňské
školezapočne16. zářím 1009 a končí 15.červencem tě00.

Rolnické dcery doplňojí zde na obecné neb měšťanské škole
nabyté vědomosti ve směru praktickém a odchovávají se v fádné

Do L. sfmai i i Lospodyně. Nabývají odborných vědomostí o vedení domácnosti a

školya nd řišímajín posolrontípříbr S konšk H: výchověmládeže,o chovu domácíchavířata drůbeže, o spraco
jímací. Dobří áci ze III, tHidy koly měšt. konají akouškapřijímací, ň vání a zužitkování mléka, přidržovány jsou ke všem pracem do

Do ijímaj i ; mácím: uklízení, vaření, praní,pracem ve chlévě, zahradě, zdoko
škol měštanských ber zkovákypřijímací se JIL MKídyBkol středních a nalojí se ve všechpracech ručních, a vyšívání střihu a žití, skrátka

Přihlášky nově na ústav vstupujících žáků dějí se u řiditelství ň učí se všemu, co jednou jako hospodyně věděti mají a musí.
od 15. do 31. července a od 1. do 16. září. Třeba přinásti Y nové vzdušné budově doštane se chovankám za 10zl. mě
poalední vysvědčení školní (s poznámkou na odchodnou“, křestní list sčně bytu a celého zaopatření. Školné na celý rok obnáší 80 al.
a nejsou-li rodičes sebon, svolení otcovo kn studiu na vyšší obch. škole. a Ku přijetí vyžaduje se vysvědčenípropouštěcí ze školy obecné,

Přijímací zkoušky jsou 16. září. lékadské vysvědčenía pro starší i vysvědčenímravů vystavené
Záple žáku vstudiu na ústavěpokračujícíchjest dne 17, záři. obecním úřadem.

Všichni absolventi mají výhodu jednoroční služby dobrovolnické a Bližší zprávy podají se ochotně. Kdož dcery své ústavu nav c. a k. vojsku. Šemn svěřiti hodlají, přihlaste se co nejdříve, pokud lze místo
Bližší zprávy ochotně adělí a prospekt zašle řiditelství. dostati.

. ; Za řiditelství školy: Za kmraterium školy:

Jos.Pazourek, Coal MarieTrachtová. J.Leněný.

00OOO0000000

Do Hradce Králové a okoli!= ==
"76"

Kladu sobě za Čest velectěnému obecenstvu zdejšímu jakož i

okolnímu oznámiti, že jsem převzal a také již otevřel

hestauraci+
v Adalber(inum.

Bude moji snahou, abych velectěné obecenstvo v každé době

dobrým vyleželým pivem královéhradeckým jakož i plzeňským z měšť.pivo

varu, dobrým zaručeným přírodním vínem a znamenitou kuchyní obsloužil.

Prosím snažně o laskavou přízeň velectěného obecenstva a

znamenám se v hluboké úctě oddaný

Josef IkKadečla,
bývalý hostinský „na Střelniol.“

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradcí Králové. — Zodp. redaktor Frant. Štábl — Tiskembisk. knihtiskárny v Hradci Králové,



Vztek proti hostiím.
Revoluce, jak se objevila při konci minolého

stoleti ve Francii zaborácela tam při samém konci
století devatenáctého opět. Vztek její vrhl se jako
tenkráte, tak i nyní — předminulý týden — nejen
na kostely vůbec, nýbrž zvláště na „hostie“, jež
ze úvatostánku vyrval a po zemi rozházel.

Kdo vepředpojatě přemýšlí o dějinách, nediví
8e tomuto přesmutnému zjevu. Revoluce, která ve
svých koncích zuří rozhazováním bostif, ničím ji
ným neračala. Převrat v životě ovropských národů,
jak se provedl v šestnáctém století, začal rovněž
bouřením proti Svátosti, nenávistí hostie. Důkazem
toho jest heidelberský katechismus, jenš po dnes
v užívání našich helvetů Jest. Výslovně čte se
v Děm, že mše jest „zlořečené modlářství“, Což
jiného to, než morální zahození hostií do bláta a
pod nohy lidí?

A mýlil by se, kdo by myslel, že se tu snad
jedbá jen o jediný článek víry. Zrovna jakoby ně
jakým pudem lnáni cítí to dobře revolucionáři,
že se zuřením proti hostii, dává nejnázorněji vý
raz nenávisti Boha vůbec. Zkažené bezbože
ctvím srdce nemůže snésti toho „přítomného Boha“.
Ona ve svém fanatismu myslí, že zneuctěním ho
stií vítězí nad Bohem. Dvě protivy se tu setkávají,
nejněžnější a nejpokornější víra v Boha, kterou
ta jaksi zastupuje „hostie“, a nejspustlejší a nej
pyšnější bezbožectví. .

A v našem Rakousku už taky hezky živě
začíná řáditi revoluce. Už zuří se proti nejvyšší
státní moci až i krev teče. A vedle toho zuří ae
proti církvi katolické. Hostie se sice ještě neroz
harují, ale za to staví ae chrámy bez hostil, chrá
my protestantské. Mýlil by se však, kdo by my
slel, že to je jen a jen boj proti katolicismu. Jest
to, ať to pastoři třeba nevidí, jen přechod od víry
v Boha k bezbožectví. Nebude snad n. p. někdo
mysliti, že Wolfovi a wolfiánským německým půl
mistrům a městským radám záleží na nějakém
náboženství. Vidíme to i v českých městech, v kte
rých mezi „měšťanstvem“ jsou bezbožci živo
tem. Ale není to u nás ještě módou vyblásiti se
za neznaboha. Proto ještě k nějaké církvi patřiti
chtí skoro všickni. Katolická jest jim ovšem vlastně
tou nejborší, proteatantatví bysnad bylo pohodl
nější; ale nejpohodlnější věcí jest nestarati se o
žádného Boha a žíti v jakémsi občanském pořád
ku — bez Boha.

vstekem proti Bohu vůbec, jak daleko jest srdce
„řádného občana“ bez Boba od srdce revolucio=
náře proti bostiím zuřícího? Rozdíl jest jen ten,
že ten „řádný občan“ se má — jak myslí — při
tom dobře, a po ničem jiném netouží, kdežto re
volucionář myslí, že si tím zuřením k něčemu
lepšímu pomůže.

. A zrovna tak jest to a vládami států. Jsou
státy, které zřízeny jsou pány, kteří ovšem proti
hostiím nezuří, ale kterým dle jejich domnění Be
bez Pána Boha dobře vede a myslí, že ani náro
dové žádného Boba nepotřebují. Takoví taky za
neznabohy se nevyblašují. Pří jejich úřadu a po
stavení to obzvláště není ještě módou. Katolická
církev jest jim ovšem taky horší, než protestant
ství, ale lépe jest o Boha se nestaráti a jeu „ob
čanským pořádkem“ svět říditi. Ale jsou státy,
kde na zákonodárství mají vliv lidé, kteří prahnou
po revoluci, a z takových kruhů pocházejí, kdo 8e

pí proti hostiftmčili v posledních koncích protiu.

Kteří pak jsou v osudnějším omylu?
Myslím, že ti s tím občanským řádem bez

Boha. Proč? Proto že ti druzí nenasytí srdce své
tím zařením proti hostiím. To jest jen výbuch je
jich fanatismu. Ale konsčným cílem jejich jest
vrhnoati se i na ty s tím občanským řádem —
třebas byl bet Boha. Opakujeme! Tím zuřením
proti bostiím se revolucionáři nenasytí. Zrovna

stak jako hostil nenávidí Jidé ti každou moc vůbec,
a tn, která by se od Boha odvozovala tím více.
Zrovna tak jako hostii nenávidí lidé ti majetek
vůbec a co je nejdivnější majetek „měšťáků“ tím
více. Až už budou rozházeny hostie všecky, pak
bade se v prach a pod nohy lidí zuhazovati vládní
moc, pak bude rozhmatávati se majetek. A jako
Plamen vášně bezbožecké ukájí srdce šlapáním po

hostiích — v koření vlastně — po živém Bohu,
tak bude vášeň jejich ukájeti se utrácením životů.

Nekojíme ae nadějí, že by ti « tím pouze
občanským pořádkem“, ať jsou při vládě, anebo

Jen vůbec „řádnými občany“ jsou, ještě v čas oči
otevřely, neřku-li že by článek v „Obnově“ po
všímnutí došel, Cokoliv jen z daleka o nábožen
ství 6e zmiňujeme, to je „klerikální“ a celá Obnova
je „klerikální“.

Ale že už i ta nejjemnější zmínka o Bohu
a náboženství ve veřejném životě jest „klerikalis
mem“, právě proto nebudou zmíněným pánům očí
otvírati klerikálové, nýbrž radikálové, anarchisté
a revolucionáři.

A kdo jest s to, patřiti na zhouby a škody,
jež národům připravily revoluce, předem pověděti,
co by přivesla revoluce, jež zableskla v tyto dny
ve Francii? Zbonby a škody revolucemi způsobe
né jsou během století vždy větší a větší. Vzpo
meňme na spoustu vlasti naší v stoleti patnáctém,
vzpomeňme na století sedmnácté, jaké rány nám
zasadila revoluce jeho. Byly zujisté až k amrti.
Á co jen povrchně známo o spoustách revoluce
francouzské v století osmnávtém, to jest jisté
hrozné.

Nemysleme, že u nás není ještě tak zle.
Ovšem, že není u nás tolik revoluce v duších, jako
jinde. Ale zápalné látky jest zajisté dosti a suro
vosti přibývá.

V tyto dny n. p. stalo se na východě českém,
že volán byl kněz s „hostií“ do domu jako k ne
mocnému. A když tam přišel, nikdo nemocen ne
byl. Jest to zajisté taky jakési pohození „hostie“
do prachu posměchu a bany. Jest to zajisté zá
blesk zkázy srdce až i Bohem pobrdajícího, a po
brdání Bohem v srdcích jest pramen revoluce,
ale ne snad jen revoluce proti státu, nýbrž proti
všemu, co sluje pravdou, krásou, dobrem, právem,
majetkem, životem.

A k takovému něčemu, jak 86 zdá, vše
spěchá.

Jsou tu ovšem ještě kanóny. Ale co pomo
hou, kdyžby se vojsko vzepřelo kázoi, jako i to
ve Francii hrozí. [ kdyby i na chvíli pomohly.

Co potom? Kanóny jsvu jen nástrojem smrti azbouby. Z kanónů nelije se a nikdy líti nebude
šivot do duší lidských, z kanónů nelije se do duší
Hidských láska k pravdě, dobru a Bohu.

Po kanonádě muselo by přece přijíti, co by
směnílo srdce lidská. Po kanonádě musel by přece

A kdo chobude vštěpovati? Ne ti s tím pouze
občanským pořádkem. Ti zmizí z jeviště veřejného
života. A ti klerikálové a to ti nejlepší z nich,
ti — kterým se nyní posměšně po pastorsku ří
ká — ti „-lořečení modláři“, ti „ctitelé hostie“
přijdou, aby nový život lili do národů.

Proti obstrukci.
V sobotu a v neděli pořádána byla opět celá

řada protislovanských, protirakouských, protidyna
stických a protikatolických demonstrací v Čechách,
na Moravě, ve Slezsku, v Korutanech i v ostat
ních zemích starorakouských, Vídeňský antigemita
Bielohlawek vydal již ve schůzi vídeňských kře
sťanských socálů heslo proti obstrukci, kterou
problásil za bezúčelnou a škodlivou. Katolické li
dové straně, která dosud byla proti Čechům
v mnohém ohledu zaujatu, otevřelo úplně oči pro

tikatolické řáděníčanopisů berlínských, saskýchi mnichovakých a jednak protidynastické a proti
katolické řádění německých zařivců v Celovci,
kteří na tamním sjezdu katolických odborů spolku
pro zřízení katolické university v Solnobradě
stlonkli rektora a vicerektora celoveckého biskup
ského semináře a několik účastníků sjezdu, ba
kteří se ani neostýchali paní a dívky urážeti a
ohrožovati.

Ve achůzi svých voličů v Patschi v Tyrolsku
pravil bývalý předseda říšské rady a vůdce ka
tolických Tyrolanů, dr. Kathrein, před několika
dny ještě velice mírně lituje, že říšská rada není
schopna plodné práce:

trana katolicko lidová, která celou duší na
Rakousku viaí, lituje toho i neuzavírá Bepřesvěd
čení, že bylo na obou stranách cbybováno. Doro

T
V. Ročník.

suméní mezi Čechy a Němci bylo povědy upřím
nou snahou katolicko-lidové strany (a tím bylo
také ©odůvodněno její postavení ve většině.
K docílení míra v říši ráda se spojí strana řeč
níkova se všemi, kdož si jejího náboženského
přesvědčení váží a s ní se na deovýhradné rakou
ské stanovisko postaví. „Jsme Němci“, pravil dr.
Kathrein, „i jest naší povinností, každé doby há
jiti právo Němců a německý avéráz, pokud žezlo
našeho císaře sahá a pokud zájem a velmocen
ské postavení říše toho vyžadují. Nikdy však ne
můžeme jíti společně 8 těmi, kdož katolicismus a
uěmectví prohlašují za hady, jež ušlápnouti dlužno,
a kdož němectví, rakušanství přetrumfují a na nás
„Pryč od Říma!“ provolávají. Chceme rovnopráv
nost, nikoli však mechanickou, podle šablony při
atřiženou, neboť rovnoprávnost určována jest toliko
kulturním, politickým a národním vývojem“. Podle
slov Kathreinerových nemůže býti dnes pro vládu
nalébavějšího úkolu, leč hledati cestu dorozumění,
při čemž vláda může spoléhati na podpora kato
licko-lidové strany. Bez dorozumění jest zahájení
řádné činnosti parlamentní nemožným a dr. Katb
rein doufá, že rozňafným, účeloým jednáním a
ochotou podaří se rozvážné živly, jimž záleží na
zdaru Rakouska, sjednotiti a sdružiti ku společné
zdárné činnosti.

„Linzer Volksblatt“, orgán dra Ebenhocha,
vůdce katolíků hornorakouských, píše po celove
ckých demonstracích mnohem ostřeji a praví dů
razně, že „v kruzích katolické lidové strany jest
velká rozhořčenost svlástě proto, poněvadě se na
ochranu nejdůležitějších zájmů monarchie a na
ochranu stářních občanů proti řádění radikalismu
nepoužívá těch prostředků moci, které by byly s to
radikální hnutí zlomití a jíchě užili jest vláda
povinna. List stěžuje si dále, že katolické straně
lidové proti zřejmým uásilnostem německých na
cionálů nedostalo se náležité ochrany. Trpělivost
katolické strany lidové jest vyčerpána. Zdá se skn
tečně, že se ve státě respektují jenom strany ra
dikální. Radikální může býti také katolická strava
lidová. Za ní stojí alpský lid! Ten konečně bude
v mezích zákona nucen Bám se postarati 0 své
záležitosti. Uvidíme — praví list dále — sdali
bude jeho hlas slyšen. Tak, jako doswd, to dále
nepůjde.

Nejostřeji však se vyslovil proti obstrukčním
našim Prušákům vůdce solnohradských katolíků
a nynější předseda říšské rady, dr. Karel šlechtic
Fuchs, jinak velmi umírněný politik, který ve
schůzi voličů v Saalfelsu o nynější politické situ
aci pravil, že lituje nesmírně jednání německo
radikální frakce a její orgánů, kťeréš rakouskou
státní myšlénku nepokrytě shodily přes palubu a
odvašují se své prolirakouské tendence vnášetí do
obyvatelstva císaři věrného a mezi márody rakou
skými ještů více rosdmychovali zásť a nesvornosí.
Lituji velice neslýchaného a eatracení hodného
švindlu, který seprovádí s heslem „Pryč od Říma l“
a kterého se užívá k boji proti trůnu a proti ol
táři, proti státní a proti církevní autoritě. Ne
dávné události v Salcpurku, Celovci atd. daly nám
toho jasný důkaz. Litují však ještě více, že a tímto
německo-radikálním směrem sympalisují a spojují
se naší studenti, ano 1 dokonce úřadníci. Konečně
musí nastalí obrat a musí se dospéti k rásnému
rozhodnutí, kteréž musí býti také provedeno pevné,
k rozhodnutí, postaviti se tomuto řádění s odvahou
a s celým důrazem na odpor; nesmělé výnosy a
pouliční prostředky sde nepomohou, nýbrě jenom
odhodlaný a rozhodný čín dovede rakouský státní
vůz, který jiš snačně kolísá, vyprostiti s povášlivé
sítuace. Vlastenecky smýšlející a císaři věrné ra
kouské obyvatelstvo 8 pochopitelnou touhou oče
kává taký čin a bude žebnati dni tomu, ve kterém
bude opět zjednán mír mezi národy rakouskými.
Nezneuznávám obtíží této situace a i nesnází při
volbě vhodných prostředků, aby jimi byl zjednán
mír. Ale to jedině vím, že za obapolné dobré vůle
bude možno radikáluí a sločinné proudy, jež se
pohříchu šíří u všech(?) národností, postupné utlu
miti a učiniti neškodnými a že tím bude možno
zjednati klidné poměry. K tomu musíme pomáhati
všichni a především bez bázně a beze všeho
ohledu postaviti se proti katilinským snabám po
litických zbojníků. Neoddávejme se bázni a bez
nadějnosti!

l



Po řeči dra Faocbsa přijata resoluce, v níž
ee praví: Acháse Odsesaje co Bajostřejí v
v Salcpurka, Ináprsku, Kraslicích, Žatci, či
atd. a nevidí v nich nic jiného nežli radikální
Štvanice v naší vlasti. Shromáždění prohladuje, že
sáminky radikálů (jasyková nařízení, zachraňování
Němectrý) jesk právě poubými jen zámivkami a
že nik n vediňují jednáníobstrakčních
atran. Soudee Rřén mluvil ostře jako Fuchs.

Je-li pravdiva správa, že c. k. okresní ko
misař Rořt musil « Krasliceprobnonti na zapře
nou v krytém kočáře a že, když se o jeho útěku

rozogsla+ Kraslicíchs vypravílose za nímněkolik německonaeionálních bicyklistů, aby jej
lysebovali, £. j. udili, pak by zasluhovalo veškero
obyvatelstvo kraslické radikální výprask a citel
nou lekci pro celou budoucnost. Troufalost Čecho
němců pochopujeme, když víme, že prušácké listy
vidí spásu Haboburgské dynastie jedině v tom,
pedřídí-li se naše říše a armáda komsndu pra
akého spojence.

Sieglův „Bayr. Vaterl.“ přibiji na pranýř
tento mejnovější výron německých přátel Rakouska
a uhrnaje jeho smysl v následující slova: „Vámto
znamená tedy zříci se císařaké koruny, státi 86
Velkoprušákem, podříditi armádu velení berlín
skému a poddané převésti k protestantství. Za to
velkomystně slibují úplnou bezpečnost do budoucna.
Jak je to milostivél V Rakousku mobou podobné
články v hlavách, bláznovskými ideami Wolfa a
Sehnerera pomatených, způsobiti ještě neštěstí.
Zde v Mnichově smějeme se takovým bůupovekým
kouskům, jako se smějeme kloučkům s barevnými
čapkami, nevyžaduje-li jejich „civilisované“ cho
vání jiné, maskavější odpovědi. I toto nešťastné
Školní cvičení našich duševně nezletilých politiků
podáváme našim čtenářům jen pro zábavn.“

„Národní Listy“ ujistují, že jsme nuceni na
tyto věci pohlížeti vážněji, než-li Bavoráci, Je-li
to opravdovým jejich míněním, pak ce divíme, že
podporají politické chlapce z Osvěty lidu a Sa
mostatnosti, že podporují lžihusitaké akce někte
rých sokolských jednot, novopacké Matyse a ve
lešínské Išky aštváčské pastory, kteří sledují rov
něž hesla „pryč od Říma“ a jimě na trvání Ra
kouska pranic nezáleší.

Nám, kterým osud českého národa a krá
lovetví jest srostlým s dalšími osudy Habsburgské
dynastie a říše, musí záležeti aa zničení a zne
myvžněvíLesel: pryč od Rakouska, pryč od Říma 1“
My musíme vítati každý prostředek, který by učinil
pravidelnou zemskou a říšskou konstituční správu
možnou,

„Alethesa“, vědecká revue, vydávaná jed
potou Arnošta z Pardubic, jejíž politický článkář
mé bezprostřední styky s předsedou ministerstva,
brabětem FT. Thunem a který tudíž může znáti
úmysly vlády, naznačuje některé prostředky, jek
by se mohlo na příště řádění německé obetrukce
zoemožnit, a jak by se dala parlamentární vláda
úsnadnit. Německé obatrukci záleží především, aby
v říjnovém zasedání říšské rady zmařila vykonání
voleb do delegací, které povolují říšský rozpočet
a mají vliv na zahraniční, celní obchodní politiku
vaší tiše.

Článkář Aletheiy myslí, že se dá vykonání
volby do delegací provésti; kdyby však se obstrukci
přece podařilo v říjnu volbu do delegací překa
zit, tu nemyslí, že by nadešla chvíle foederaliso
vání Rakouska, anebo že by zemským sněmům
vrátilo se právo, voliti přímo své zástupce do de
legací. V pravici sotva by se o tom strany do
bodly. Článkát Aletheie pak naznačuje, co Se asi
v Rakousku stane.

Píše: „V rozhodujících kruzích panuje mí
nění, že německou obstrukcí rozvrácevá říšská
rada vyšaduje několik pronskavých oprav. Má se
totiž za to, že dle nynějšího složení sestavená ví
deňská říšská rada byla by pro každou vládu t.j.
pro každý stav pořádku, legitimity, aparátem ve
Jice nespolehlivým. Totéž mínění ovládá rozhodu
jiel kruhy uherské. Proto se pokládá za událost
třeba velice blískou, če nynější říšská rada a její
kompetence (obor pravomoci) bude v zájmu vše
obecného prospěchu poněkud pozměněna.

Především některé doposud příslušící jí zá
kšitosti byly by postoupeny k vyřizování zemským
sněmům jednotlivých královsí c semí, kteřišto
sněmovně mají příště sa stého středu říšskou radu
Nsemskými delegáty“ obesílats. To by znamenalo
obecné uspokojení státoprávních, historických a
zemských požadavků skupin na říšské radě za
stoupenýcb.

„Nová říšská rada podávala by návrby z je
dnotlivých sněmů vyšlé, schvalovala by návrhy
vládní, a dále, co by bylo novotou, na základě
petic z krabů občanstva došlých, dyř by zaveden
lebisoit, t. j.: všeobecné hlasování o potřebnosti

otýh sařízení a zákonů. Nemohouce se ponštětido líčení podrobností toboto bodu, uvádíme jenom,
že by právo plebiscitu příslušelo všem svépráv
ným občanům, a že by v celé řadě otázek a zá
ležitostí přiznáno bylo hlasovací právo i ženám.
Podle tohoto stručně jen načrtnutého plánu stáli
bychom na prahu veledůležitých jednání, jejichž
provedení za nynějších poměrů není žádnou ne
možností,

Jednak bylo by vyhověno oprávněným poža
davkům království a zemí na říšské radě zastou
pených, jadnak pak bylo by respektováno přání

oněch milionů občanů a občanek, kteří se dovo
lá s příloži ově te

POTE on paně rar AoAphe
řístkí seemožnilo bý „zákonodárasa činošet“ úoého
drebo lidí, kteří ve přítomké době paflemefta

Sdělení tato dosházejí más r krabů, kteréž
potvrzují onehdy s Petrohradu do Preby došlé a
sde vzhledem k panujícím sgitacím schválně eve
řejalnó zprávy, že na základě jistých smluv mení
pomyšlení na to; aby z říše rakouské jenom dlá
pota mohla býti odtršena k říši jiné.

Jestit jiš od r. 1867, kdy svěčnělýFrantišek
Palaeký a dr. Rieger Petrohrad navětívili, snátmo,
že z Ruska dán byl carem Alexandrem I., dě
dečkem cara Mikuláše do Berlína prkyn, še příště
od koruny České mesmí 5e více ami jediná vesnice
odloučiti.

Mimo to ge dovídáme, že v rakouských vo
Jenských kruzích začíná převládeti mínění a ná
lada, jaké v nich panovaly po novém roce 1866.
t. j. prusku nepřátelská. Jakost naší armády dnes
pruské v ničem nezadá. ,

Drobné tyto údaje nemůžeme šíře rozvaděti,
any podrobnosti, jejich ještě na denní pořádek
nutně se nederou, sč 860D4 provedení jistých dů
ležitých změn u nás nejvážněji pomýšlí a sajisté
že k nim bezpečně dojde. A to tím spíše, pomě
vadž nynější chování jisté části německých našich
epoluobčanů zavedení některých žádoucích oprav
nezbytně vyžadoje. Stane 80 jim zajisté jenom za
souhlasu všech sousedních mocností po vůli.

Zajímavo je, že česká politika30 let marně
se namábala, aby jisté žádoucí směny na říšské
radě zjednala, kdežťo německá obstrukce dokátala
to všecko a sice velice důkladně za 2 roky.

Různé fantastické články Národních Listů o
francouzských a raských generálech Ala Čerňajev
neb Komarov nebrali jsme nikdy vášně a nemů
žeme považovati za lugičké a vážné také jejich
nejnovější beslo: „Pryč od Vídně. ale své krajany
ve Vídni chraňme“! Heslem „pryč od Vídně“ by
chom je asi nejméné chránili ; naopak my národní
i hospodářské naši organisaci ve Vídni i doma
musíme věnovati větší pozornosť než-li dosud.
Vídeň stála již na půdě slovanské a zorganisová“
ním těch asi 600.000 dolnorakouských Čechů
dalo by se našé postavení v říši dobře upevnit.

Pamatujme jen, co řekl o slavnosti Františka
Palackého, dr. František Ladislav Rieger a náš
královéhradecký rodák Václav Vladivoj Tomek.

Dr. Hleger pravil tehdy:
Není to snad chloubou, jestliže pravím, že

národ český, když povolal dynastii rakouskou na
trůn český, jehož příkladu pak následovali Ubři,
stal se zakladatelem monarchie rakouské. (Tak jest [)

Tebdáž byla to nutnost politická; zařízení
této monarchie bylo potřebí na obranu proti Tur
kům. A jest rovněž historické faktom, že národ
náš po dvoje století věnoval nesčíslně krve a pe
něz na vymanění uherské země * poroby turecké.
Pravda! Tak jest! Výborně! Potlesk.)

Ale i v naší době potřebí jest tohoto moc
nářetví, nebot ono jest a bude nejlepší ochranou
národů v něm spojených, jestli budou rozuměti
tomu, aby ctily navzájem svá práva a chránily
svůj vývoj národní. (Výborač! Potlesk.)

Á pánové, myslím tedy, že jest to čestná
úloha pro nás všecky, chrániti tento stát a tato
zřízení jako hradbu naší národnosti.

My vidlme všichni, jaké útoky v poslední
době činí se na tento stát a na toto mocnářetví.
Vidíme, kterak germánské snaby směřojí k tomu,
aby mocnářství to rozrazily (Tak jest! Bouhlas.),
aby učinily nás částí říše německé. (Tak jest!
Jižní markou! Souhlas a potlesk.)

Nebezpečí to jest ohromné a my všichni mu
síme rozuměti, že třeba to vynaložiti veškeré síly
všech Slovanů Rakouska, abychom ubránili se to
mato útoku moci germánské. (Tak jest! Všeobecný
soublas a potlesk.)

V té věci jsme za jedno s dynastií rakouskou
(Tak jest! Výborně! Hlučný potlesk.), neboť ona

má tytéž interesy, jako my. (Výborněl! „ýpomělPotlesk!) Její nepřátelé a naši nepřátelé jsou
stejní. (Bouřlivý, demonstrativní souhlas. Potlesk.)

Rakouské mocnářství bez královatví českého
nemůžeme si mysliti (Hlasy: A bez Slovanůl) —
bez těchvůbecne—(Bouřlivýsonblasa potlesk)
a též my bez dynastie rakouské, která je mocným
poutem spojujícím všechny tyto národy, těžko si
můžeme pomysliti existenci našeho národa.

Protož myslím a jsem přesvědčen, že třeba
tu jednati svornou myslí a pevnou rakou a jest
mojí pevnou nadějí, že rakouská dynastiea národ
český i ostatní Slované rakouští musí jíti svorně
s dynastií rakouskou, poněvadě se na vzájem po
třebují a jeden bez druhého existovati nemůže.
(Výboraě! Výborně! Potlesk.)

Mám tedy sa tu, že předním úkolem naším
jest, hleděti k dorozumění 8 rakouskou dynastií.
A jestliže v minulosti stala se některá nedorozu
mění mezi Slovany rakouskými a dynastií, nesmíme
přece zapomlnati, že navzájem se potřebují a že
musí ae najíti. Proto myslím, že harmonie našich
citů a našich snah jest pro nás a pro náš národ
i pro dynastii rakouskou nezbytnou potřebou. (Vý
borněl Potlesk.) A já tedy připíjím té barmonil
mezi dynastií rakouskou a národem českým i osta
toími národy slovanskými.Dr. Riger tehdy do

lošil: Vzpomínámep peří před ty na
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1 (Boutivýtouhlas a lesk.)"

Dobrotivým, še dopustil se rosličných radikálních
chyb, a še klyby 40 bdehto nebyl dopustil,

Da by se dynastie Habsburská jisté počeštila.(Výborně l)
V době, co tyto řádky píšeme, melká náš

milostivý král český a nejjasnější císař rakouský
František Josef I a Jeho císařská Výsost, pan
arcikoíše Fremiišek Ferdinand s Exe na půdě
toboto stároslavhého královatví. V této době vážné
nesmí žádný rozvážný Čech zahřívati se pro sbrklou
politiku pokrokářského socialisty nebo realistického
socialisty Vojtěcha Hořínka, o rozpaduutí se Ra
kouska neb o anektování Čech Pruskem, ale masf
pracovati dle přání Riegrova o nejpevnější utužení
svasku lásky a věrnosti mezi Habsburgskou dy
nastií a národem českým.

Protokol VL,řádné valné schůze
politického družstva tiskového pod ochranom

sv. Jana Nep. v Mraáci Králové
dne 26. srpna 1899.

Za přítomnosti 57 členů zahajuje schůzi vsdp.
předseda, Dr. Jan Soukup o půl 9. hodině krát
kým uvítávím přítomných, načež vdalší řeči vzpo
míná povšechnými rysy význačných událostí spol
kových v uplynulém správním roce. Povzbuzuje
členstvo ka vytrvalé a trpělivé práci za souhlasu
celého sbromáždění. Poté přednesl jednatel dp. Dr.
Fr. Reyl, jeduatelskou správu, z níž vyjímáme
nejhlavnější momenty, ježto celá tištěná zpráva
dostane se do rukou členstva prostřednictvím bisk.
vikariatních úřadů.

Výbor jako ve 2 letech právě uplynulých měl
i za svého úfadování letošního roku hlavní péči ©
diecésní spolkový dům „Addalbertinum“. Ba sta
rost tato letosním rokem ulebla na výbor mnohem
intensivněji než leta minula, neboť vyžadovalo se,
aby novostavba byla též finančně zabezpečena pro
budoucí časy.

Mimo očekávání vzrostl totiž rozpočet spol
kového doma na takovou výši, že přesahuje vše
cky finanční zdroje, které byly při počátku stavby
vzaty v úvahu. Spolkový dům není podnikem vý
dělkovým, proto nemůže se sám vypláceti svým
vlastoím výtěžkem, nýbrž musí se odporučiti do
ochrany a přízně příznivců a dobrodinců. Na obě
tavost příznivců tské bylo důtklivě appellováno
před Vánocemi otevřeným listem, jenž byl výbo
rem do celé diecóse vyslán. Že skutečně ducho
venstvo diecóaní za skvělým příkladem Vrebního
Pastýře považuje udržení diocósního domu za 8vou
čestnou povinnost, dokazuje imposantní výsledek
úpisních archů, jež za jednatelskou zprávou jako
samostatnou stať uvádíme, na věčnou pamět obě
tavoati, kteráž skutečně u velké částí duchovenstva
dosahuje záslažnosti vdovina groše. Dnes také u
„Adalbertina“ nesmíme posuzovati nynější stav,
nýbrž dobré úmysly, s jakými byl spolkový dům
stavěn a užitky, jaké v dobách budoucích přinese.

Jakkoliv „Adalbertinam“ absorbovalo nej
větší část spolkové činnosti, nebylo přece zapo
mínánone jiné úkoly družetva.

Zvláště tiskový úkol byl zdárně pěstován.
Spolkový časopis „Obnova“ pro svůj obsah, zvlá
ště pro své apologetické články stal se nezbytnou
četbou téměř calé české veřejnosti. Nejenom přá

tely ale i ky jest „Obnova“ vyhledávánaa čtena. Žeťtdapěch tento nese hojné ovoce, ne
bude nikdo pochybovati, jemuš význam tisku za
dod našich jest jasným. Právě pro tento morální
význam „Obnovy“ jest třeba listu věnovati táž
podporu hmotnou, neboť finanční Stav její nevy
rovnává se úspěchu morálnímu. Větším počtem od
běraitelů by bylo lze snadno finanční stav zlepšiti.
Ježto není naděje, že v krátké době větším pol
tem odběratelů finanční rovnováhy so docílí, při
stoupil výbor sám, předpokládaje souhlas valné
hromady, ku úpravě finančního základu. Již v říjnu
minulého roku zrušil místo zvláštního administra
tora a ověřil agendu administrační dp. vikarista
Ant. Paulusovi. Mimo to svýšil výbor předplatné
„Obnovy“ a dosavadních 4 zl. nu6 zl. ročněvtom
přesvědčení, že dosud „Obnova“ zůstává nejlaci

nějm týdenníkem a še jen výrobní oena ae utadí. .
Druhý periodický list „Časové Úvahy“ došl

letošního roku snačného rozšíření zvláště prový.
tečné brožury „O Husovi“ a „O národní církvi“
Za 8 leta rozšířili jeme 20.000 dobrých brožur,
z oichž maobé i při drubém vydání byly úplně
rozebrány. Jakkoliv prodáváme brožury jen za
výrobní cenu, přece docílili jsme letošním rokem



přo snačnýodbyt jiš rovnováhy, take poduik
teato jest aktivním. '

Novým podnikem vsďůlávacím jest letožním
správním rokem zalošená katolická lidová aiborna
a veřejná čítárna. Veřejná čítárna maeho nepro
spívá, poněvadě širší obecemetvo nemá smyslu pro
podobné kaltorní podniky, jak to nejlépe dokaseje
zánik veřejné čítárny jiného místního spolku.
to lidová kolhovna těší se čilé návštěvě. Kolhovna
byla zřízena po většině dary Jeho Biskupské Mi
losti a hradeckého dachovenstva, družstro posky
flo pouze subreoci 120 zl. Správu kniboray vedl
po celý rok dp. vikarista An. Paulos.

lže drožatvo v uplynelém správním roce
čile si vedlo v šíření dobrého tisku, nezůstalo po
měrně ani v politické činnosti za lety předešlými.
Povšechně neurčitá situace politická nepřála ani
politikům £ povolání, proto ovšem družstvo ne
mohlo častými schůzemi rozptylovati pozornost ná
roda, jenž již po delší dobu jest více trpným po
sorovatelom svého osudu nežli činitelem. Místo vy
soké politiky dbáno bylo více vzdělávací stránky.
Členové ckého kroužku fečnili na venkově
celkem ve 14 schůzích. P. t. vdpp. Dr. Beneš v
Ličně, Dr. Domabyl v Nov. Bydžově, Divei, Li
branticích a v Kostelci n. Orl., děkan Hajsler v
Přelouči, Dr. Reyl v Dohaličkách, Chrasti, Lej
Bovce, Nové Pace, SI. Předměstí a ve Svinárkách,
farář Seidl v Lejšovce a vo SL Předměstí.

Vnitřní život katolické strany měla utožiti
konference svolaná do Hradce Králové dne 4. ledna
1899 si Ka tol.-národní strana vyslala ke konfe
renci delegáty J. O. pana hraběte Vojtěcha ze
Schonborau, vsdp. kanovníka Dra. Buriana, pana
JUDra. Trakala, ředitele akademie a dp. kaplana
Šimona. Stranu křesťansko-socialol zastupovali vdp.
Dr. Horský a dp. Pokorný-Dlouhý. Schůsi inau

guroval donate družetva rozpravou „O povaze a8 podmíněné oprávněnosti křestanako-deiokrati
ckého houtí“, načež po živě debatě vydaly obě
strany veřejný projev, jenž sice uznával opráv
něnost dvou katolických stran v Čechách, alo
umožňoval oběma stranám svoraý postup. Kdyby
i mladší politikové katoličtí chápali, že poměrně
mladé bnutl katolické v Čechách mé dosti na dvou
stranách, mohla hradecká konference býti xákla
dem další plodné práce. Jest toho však v zájmu
dobré naší věci litovati, že nepodařilo se intervencí
dražstva sabrániti dalšímu tříštění sil! Budoucnost
význam hradecké konference pochopí lépe nežli
doba přítomná.

Jednatelskou správu můžeme uzavříti potě
šitelnou zprávou, že spolkový dům „Adalbertinam“
dostojí plně svému koltarnímu úkolu tím, že bo
stiti bude pod svým krovem studentský konvikt
pro chovance zdejšího ©.k. paedagogia. Celé dru
hé poschodí pronajela bisk. konsistoř pro časový
kultorní podník, takže spolkový dům bude cele
ploužiti veřejnému dobru, čímž ovšem také nejlé
pe 8e odporučí dobročinnosti diecésního duchoven
sva. —

Jak s uvedené správy vysvítá, nesla se druž
stevní činnost letošního roku tichým, klidným tem
pem, věímejíc si více drobné práce než okázalých

projevů. Přítomnádobavyšadaje vlně drobnépráce zvláště v katolickém táboře, kde dloubá
leta ležela půda ladem. Tichá práce snad neosl
uje a vymyká se i kontrole veřejnosti, ale pří
pravoje půdu pro dobu velikých činů. Neztrácej
me tedy důvěru v poslání družstva a neočekávej
me od něho každoročně okázalých projevů, nýbrž
žádejme od něho drobnvu práci a bledejme ovoce
jeho činnosti v budouonosti. „Zdař Bůbi“

Po tené zprávě jednatelské vstupuje J.
M. ndp. biskup do síně, jsa od celého shromáž
dění nadševými projevy uvítán. Při správě účetní
podal pokladník, vdp. sekretář Uhlíř přebledný
obraz spolkového jmění, jež vzdor četným dluhům
přece vykazoje ještě slušná aktiva. V minulém
roce (',98—'/,99) aplatili členové polit. družstva
tiskového na čl. příspěvcích 1994 zl., na darech
(mezi nimi 3000 zi. od J. B. Milosti) se sešlo
9181-29 zl., knihtiskárna splatila 198044 sl. Tím
jest dostatečně stav finanční družstva cbarakteri
sován. V roce tom nejvíce bylo dbáno u uspořá
dání stavebního nákladu 19.085'51 zl. Na úroky
a annuity bylo vydáno 6945 zl. Proto i v tomto
roce bude potřebí velké přízně pánů členů a do
brodincův. Upisování mimořádných příspěvků pro
pětiletí 1899—1903 vykázalo přes 8650 zl. ročně.
Poněvadž pak pánové někteří více ibůt splatili,
bylo splaceno 5225 zl. a 540 zl. nedopleceno.
Drošetro má nyní dům Adalbertinnm postaven
nákladem 164.000 sl. a jiného majetku v zásobác
kněb a tiskopisů v ceně blízko 30.000 sl. naproti
tomu dluhů splatných v aunuitách a sice 25.000
zlatých do 29 let, 70.000 zl. splatných do 39 let,
nyní toliko 93.400 zl, a 7000 zl. soukromého dlu
Im. Rovněž uvádí na pravou míru porčeti o re
konstrukčních pracích v „Adalbertinu“. Jestliže
uěkdo jeat opravami stižen, jest to v přední řadě
podnikatel stavby, na jehož útraty opravy se dějí.
Čím družstvo přispívá, slouží ku melioraci budo
vy. Rorměž n (o £ o romsahu oprav

čem z nepřátelských kalných "pramenů, Kteréprohlatojí tendenčně budovn za nezdravou teprv
úyní, když se má v ní založiti studentský konvikt.

Počestný úmysl tohoto tisku jest zcelaprůzračný“Účetní zprávu shledali pp.rovisoři v pořád
ku. Na to přistoupeno ku volbám nového výboru,

do něhož zvolení byli opětně téměř všichni staří
výborová, vyjma těch, kteří te sami svýchúřadů

vzdali. Zvolení byli následující p. t.BB: dr. Ferd.Beneš, prof. theologie, dr. Gustav Ďomabyl,prof.
theologie, Antonín Dvořák, děkan v Nebovidech,
Frantisek Hajsler, děkan v Přelouči, dr. Jan Hejčl,
vicerektor b. semináře, Antonin Hrabý, ředitel b.
koihtiskárny, dr. Josef Kašpar, gymu. professor,
dr. František Reyl, ředitel b. Borromea, Jan Setdi,
farář v Černilově, dr. Jan Soukup, čestoý kanov
ník, Tomáš Střebský, bisk. vikář v Mikulovicích,
Václav Uhlíř, vik. aokretář ve Velké Jesenici, Vla
dimír Hornof, katechets v Pardubicích, Al. Dvo
řák, katecheta v Kostelci n. Orl.

Při volných návrzích upozorňuje jednatel
družstva, že restauraci pronajel nový nájemce,
odborník, jenž bnedle v několika týdnech dokázal,
že dřívější stížnosti na reatauraci úplně odpadnou.
Při debatě o mešním víně ajednocovalo se mínění
všech přítomných na tom, aby přece restaurater
„Adalbertina“ choval na skladě zásobu přirozené
ho vína, kteréž může býti vědy lépe zde vyzkou
beno, než-li někde na venkově. Zásoby tyto budou
také během krátké doby opatřeny a £a dozoru
spolehlivého na' objednávku rozesýlány do diecése.

Na to rospředla ae delší debata o roztržce
ve straně křesťaneko-sociální. Vdp. vikář Schrei
ber žádal, aby družstvo zaujalo k tomu zjevu určité
stanovisko. Vp.kaplan Malý stěžuje na neblahé
následky tohoto rozkolu a míní, že by bylo nej
lépe tyto oBobní spory igoorovati. Vadp. předseda
dr. Soukup upozorňuje, že dle hradecké lednové
konference můžeme pouze dvě strany v táboře
katolickém uznávati. Dp. katecheta Hornof navr
boje, aby se záležitost tato rozluštila na společném
sjezdu všech katolických jednot diecése králové
hradecké, s čímž také souhlasí dp. katecheta Dvo
řák, jenž žádá, aby družstvo požádalo předged
nictvo diecósního sdružení za svolání tohoto sjezdu
na počátek září.

Posléze usnáší se schůze na tomto projevu:
„Politické drušstvo tiskové trvajíc ma snesení hra
decké konference se dne 4. ledna 1899 patří poci
ty lítosti na další tříštění strany křesťansko-s0
ciální a vybící vážně všecky prosravé duchy ku
svorné práci na poli křesťansko-sociálním“

Ke slova přihlásil se ještě p. katecheta VÍ
ša, žádaje, aby byla i opposiční straně popřána
úplná volnost slova, s čímž ovšem shromáždění
souhlasí. Když však bylo učiněno vyzvání, aby 88
ještě někdo hlásil ke slovu z opposice, neučinil
toho nikdo. Ježto se nikdo ke elovu uneblásil,
ukončena byla schůze po 10. hodině.

Politický přehled.
Barem Cblumeecký povolán byl do Išlu

k císaři a byl pak se státním radou Braunem,
který prý jsko náčelník kabinetní kanceláře po zo'let
dělá rakouské ministry, pozván k hostině, Chlu
mecký byl asi císařem tázán, za jakých podmínek
by mohla býti dosažena shoda s částí německé
oposice a práce schopný parlament. Následkem po
volání lišáka Chlumeckého oddávají se Němci nej
růžovějším nadějíín. Audience Chlumeckého při
spěje k ukonejšení liberálů v uzavřeném území.
Povolání Chlumeckého svědčí na každý pád o
tom, že nové vídeňské punktace jsou blízké. České
poslance má upokojit ministr dr. Kaizl. Jazyková
nařízení prý se odvolávají a Čechům prý se na
bídnou náhrady jiné. Zda-li novými punktacemi
budou usmíření Čechové i Němci, o tom pochy
bujeme.

Císařských manevrů, které řídí náčel
ník generálního štábu Beck, při nichž je vrchním
razhodčím polní zbrojmistr Fabini, súčastní se s
císařem vojenští příručí: rytmistr Bůlow (Německo),
kapitán de Laguiche (Francie), plukovník War
drop (Anglie), plukovník Nava (líalie), plukovník
Fudji (Japonsko), major Essarco (Rumunsko), plu
kovník Voronin (Rusko), plukovník Pantič (Srb
sko), podplukovník don Centaro (Španělsko), pod
plukovník Naziv bej (Turecko)a nadporučík šl.
Arnim (Sasko). Arcikníže František Ferdinand
z Este byl v Roudnici, Litoměřicích a České Lípě
uctivě uvítán, Němečtí mluvčí dotíravě se násled
níku zmiňovali o svém strašném utlačování, Od
povědi se jim ovšem nedostalo,

Sjezd mladečeských poslanců a dů
věrníků bude se konati v Praze až 16. září. Do
té doby se asi politická situace více vyjasní, neboť
císař si odnese z Čech své vlastní dojmy.

Pruský směma nebyl rozpuštěn, jak oče
kávaly vládychtiví liberálové, ale odročen. Kancléř
Hohenlohe jako předseda pruského ministerstva
problásil, že císař i vláda trvají houževnatě na
uskutečnění středoněmeckého průplavu.

Dreyfasovský proces vlečese do ne
honečna. Generálové,důstojníci a bývalí vojenští
ministři jsou o vině Dreytasově přesvědčení a s

jor Esterházy, borderó psáti nemohl, jednak že
neměl příležitost různé tajnosti francouzské ar
médy poznati, jednak že jako povrchní člověk
neměl k tomu dostatečného vzdělání, Esterházy,
jemuž asi židé platili lehkomyslné jeho choutky
a kteří ho za peníze patrně přiměli k tomu, aby
Dreyfusóv čin vzal na sebe, ten pravil již dř've,

že osudný seznam psal, ale znalci mu nevěří. Bý
valý ministr války Freycinet připouští možnost,
že cizina sehnalo miliony na dělání »veřejného mí
nění«, Jituje procesu, který uvolnil kázeň ve fran=
couzské armádě. Vláda pokračuje v zatýkání nyní
vynikajících přívrženců vlastenecké ligy.

V Baska objevila se morovitá rozedma
plíc. Vláda činí úsilovné opatření, aby morovitou
nemoc obmezila a vyplemenila.

V Srbska zahájen proces, který má orte
lovati vůdce radikálů, Milánovi se odporučuje dů
razně rozvaha.

Anglie osobuje si vrcbní panství nad Trans
válem a brzké vypuknutí války v jižní Africe je
pravděpodobné.

Spojené státy severoamerické use
vřely s Argentimem obchodní s celní tmlou
vy, kterými si povolují vzájemné celní výhody.
Novou smlouvou poškozen bude nejvíce náš vý
voz cukerní do Ameriky. Spojené státy severo
merické sotva spolkly středoamerické souostroví
Kubánské, podmaňují si hospodářsky též jiho
merické republiky a uskutečňují důsledně nauku
Monrocovu, že Amerika patří Američanům.

Drobné zprávy.
Císař a král v Čechách. JehoVeličen

Č. Budějovicích od J. M.
dp. biskupa dr. Říhy, zástapců státních i obecných
úřadů. V Táboře pozdravili nejjaenějšího císaře a krále
starosta dr. Kotrbelec a zástupci úřadů. V Praze ví
tali mocnáře místodržitel hr. Condenhove, starosta
dr. Podlipný, jeho náměstek dr. Srb a starostové neb
náměstkové Karlína, Smíchova, Vinohrad a Žižkova.
Starosta dr. Podlipný pravil Jeho Veličenstva, děkuje
sa Čest, že Jej samí avítati jménem král. hlavního
města mezi jiným: „Račtež, Vaše Veličenstvo, tento
uctivý projev citů našich nejmilostivěji přijati a zá
roveň dovoliti, abych pronésti směl nejvřelejší prosbu,
by Vaše Veličenstvo ráčilo popřáti toho blaha a pro
dlíti příště ve etaroslavném sídle slavných předků
Svých delší dobu, aby tak těšiti ee mohl z přízně té
celý národ Český. Jest to nejvřelejší přání veškerého
obyvatelstva nyní více, než "dy jindy, aby Vaše Ve
ličenstvo ráčilo se přesvědčiti o nejopřímnější odda
nosti lida k vznešenému roda panovnickému, 8 aby
tak posvátné uvazky mezi koranou a lidem ještě více
byly upevněny. Doba jest těžká a požadavky jsou
nezměrné. Tím více záleží na tom, aby Vaše Veličen
stvo dařiti ráčilo přízní svojí rozvíjející se město
naše, hlavu to království; neb v tom kotví naděje
naše, že by tím tukó celému království otěšanější čas
vzešly. Vaše Veličenstvo vítejte nám! — Po alovec
těch odvětil J. V. císař a král česky, že s potěšením
přijímá projev obyvateletva král. hlav. město, jenž je
děkazem loyálnosti a dynastickét o emýšlení. Panovr ik
projeviv dík uvůj, dodal německy, že rozvoji města
věnuje i nadále avůj oteaveký zájem. Nato mlnvil srdečně
a místodržitelem, starostou, tiskl oběma ruky a dal
si předataviti ostatní hodnostáře. Loučení bylo nadšené
a tklivé. Slavné bylo též uvítání v Zákupech a v kraji
kde se konají císařské manevry.

Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou:
Pan Filip. J. Konečný, kazatel u av. Barbory v Kutné
Hoře, za faráře v Bělém; p. Vince.Lašťovička, admi
nistrator, za faráře v Chotěboři; p. Ludvik Císař,
administrator, za faráře ve Voděradech, p. Th. Dr.
Cand: Josef Trnka, za kooperatora do 9v. Kříže; p.
Roman Balonssbek, admin. Jedlovský, za administra
tora do Staršova; p. Karel Hnbert, vikarista, za ka
zatele u sv. Barbory v Kutné Hoře; p. Václav Kva
anička, katecheta v Pardabicích, za vikaristu ©Hradci
Králové; p. Ant. Paulus, vikarista, za praefekta očit.
konviktu v Hradci Králové; p. Petr Zavřel, koop. v
Ovjezdě, za katecheta do Vys. Mýta; p. Jos. Nová
ček, kaplan v Proseči, za kaplana do Nových Hradů;
p. Jan Dudek, kaplan v Bílém Újezdě, sa II. ka
plana do Morašic.— Z nově svěcených kněží:
Pan Jan Veselý, za kaplana do Opatova; p. Josef
Valenta, za kaplana do Žlanic; p. Jiří Sahula, sa
kaplana do Proseče, — Vyznamenání: Pan Váci.
Havlík, farář v Sopotech a p. Ign. Lhota, spiritnal
Milosrdných sester v Obofe, obdrželi exposit. cánon.;
p. Josef Jánský, farář v Křivsoujově, jmenován víka
riátním sekretářem.

Osobní. Pan Karel Fenerebend, učitel
na měšťanské čkole v Kostelci n. Orl., jenž jmenovám
byl hlavním učítolem při zdejším c. k. učitelském
ústava, přestěhoval se ve středa do Hradce na nové
působiště. V Kostelci byl p. hlavní učitel všeobecuě
oblíben a vážen jako dobrý vychovatel a Úeeb.

Redakce „Osvěty lidu“, kterácítí v s0
bě povolání „osvěcovati“ oslý avět, vydala v snbotním
čísle manifest učitelstva v severovýchodních Čechách,
v němž se otírá o atadentský konvikt ve spolkové
budově katolické Adalbertinum, v jehož přízemí jest
hostinec. Klerikálové chtějí prý si v tomto konviktě
vychovati sobě oddané a záměrům svým přístu
učitelstvo. Osvěta lidu vybízí pány učitele, aby byli
na ntráši a poučili rodiče, jaký účel a význem má
studentský konvikt v Adalbertinu, budova prývyniká
nesdravotou, ať prý rodičové se neohlíšejí již na ně

kolik zlatých adají syny své do řádných a zdravýchbytů soukromých, kdeprý mohou býti jiati, že sůsta
non ušetřeny zhoubného vlivu společné výchovy v kle

rikálním konviktě. — Nemáme pie proti toma,ak-li páni rodičové dají syny své do řádných, sou
kromých bytů, ale rodičům musí býti rovněš pone
cháno právo a svoboda, posouditi, kde budou jejich
stadojící synové co nejlépe tělesně zaopatření a
řádným dozorem. A tu matíme k velikému žalu re
dukce Osvěty lidu s veřejností eděliti, že jak se síra



ny pánů učitelů, tak rolníků a divnostníků jcet pří
hlášek do studentského konviktu pro posluchače ©.k.
ústavu učitelského s plným platem (160 zl. sa celé
saopatření) tolik, še správě ústavn pří nejlepší vůli
nebylo Ise všem tádostem vyhověti. Heputace „Osvěty
lida“ utrpěla tedy opět hrozné fiasko, neboť žádný
řádný člověk na ni pranic nedá a směje se táž její
„ukárce klerikálního vlastenectví; v místnímodboru
Národní Jednoty Severočenké prý je „vlnstenockých
klerikálů hrosně málo“, tak vůdce „křesťanských 00
cialistů“ dr. Reyl, jenš platil roční přapěvek 60 kr.
vystoupil a „bobatý“ círk. hodnostář dr. Frýdek ná
oledoval jeho příkladu. Inu v „Severočeské“ prý se
nedá lovit pročerné cíle klerikálního spátečnicíví a

protose „v *strčípěknědokapsy. „Černí
ptáci“ neplatí prý příspěvků ani v obranných jedno
tách, neřka-li, aby pracovali. Tolik „Osvěta lidu“.
Brrr, věru hrozné! — ale méně pravdivé. Pracovat

a besnárodními ajvaváky, kteří na jedné
straně dají na „vlastenecké“ účely „korunku neb zlat
ka", aby pak pod „vlasteneckou firmou“ český lid o

tky, dosltky, stovky a tisícovky, ba celé statky ošn
iti mobli, nebývá pro každého příjemno — a proto

na př. klerikálové v bezúčelných schůzích o vlasta
neckých povinnostech powse nemluví, ale konají ra
ději vlastenecké skutky. A ta velmi často nejen
p. dr. Reyl mnobého studenta a potřebného chuďasa
obdařil koronou, zlatkou nebo jinými životními po
třebami, nýbrá činí to zvláště hojnon měrou vys. dp.
kapitulní děkanTh. dr. Al. Frýdek. Tu vlasteneckou
práci, ty plodné skutky „našich klerikálů“ viděl
makavě nejen na četných odchovancích Borromea,
kteří dnes jako advokáti, soudci, úředníci, učitelé,
kněží atd. čestná zaujímají v národě místa, ale z práce,
potu a obětavýčh úspor těch „černých ptáků“ žil a
žije tak mnobý živnostník. A na tom kaceřovaném
Adalbertinum vydělali si hezké peníze přečetní ře
meslníci a dodavatelé. V nově zaříreném konviktě v
Adalbertinum s prospěchem zase použije obětavých
úspor a darů těch klerikálů, tak mnohý syn nezámod
ného českého učitele, úředníka, šivnostníka a malo
rolníka, neboť ne sa 160 sl., ale mnohý za mnohem
menší peníz, ba polovičku této snmy tam bude míti
dobře zaopatřeného a pod osvědčeným dozorem uscho
vaného svého nadějného syna. Ó to jest postaráno,
aby z konviktu se čekatelé nčitelatví netonlali po ho
upodách a nebudou míti také přístupu do slašné pří
semní restaurace v Adalbertinum. Ó tyto chovance a
jejich pány rodiče aťse Osvěta lidu nestará. — V mi
nulých dnech konala po hradeckých studeutských by
tech obchůsku zvláštní komise. Ta poznala mnohé,
emrdnté, špinavé a tmavé komůrky v domech soukro
mých, v uichž bydleli dosud studenti, ta poznala, že
studující zdejších středních škol bydleli též v mno

hých hostincích, kde byly panské pochybnépověeiba kde se nalezaly veřejné nerčstky, kde tedy stu
denti měli přílešítost poznati tu broznou společenskou
hnilobu, a v níž také mnohý nadějný syn hodných
rodičů, utrpěv skazu na těle i na duši, utonul.
O toto bahno se redakce „Osvěty lidu“ dosud hrosně
málo starala, ona přichází aa svou „mravní“ troškou
do mlýna teprve, kdyš se skutečně vlastenecké práce —
opatřit: stadujícím pořádnýdozor, byt a etravu —pod
jali ti kaceřovaní „klerikálové“. A protojta nynější její
starost o studenty, jež od studií více sváděla neš
k nim naváděla, jest zrovna tak podezřelá, jako ta
starost redakce Osvěty lidu o zdravotní poměry v Adal
bertinum. O tyto věci lépe se postarají pan stavitel
Hellmann, představení konviktu a zdravotní úřady.

Tichá procházka paragrafu látého
konala se v neděli 27. srpna městem Králové Hrad
ce-. Červenékarafiáty volaly: „at zbynou Mlado
češil“ Před radnicí zapěly „práci čest“ a pak šly pít.

Zápis žáků ma ©.k. vyšší reálce
v Hradci Králové koná se do J. tř. dne16.
září od 8—10 hod., dne 17. září od 8—9 hod. dop.;
do vyšších tříd dne 17. září od 9—12 hodin ďopol.
Žáci škol měšťanských a gymnasil hlásící se do tříd
IL —IV. zapisují se jen dne 13, září od 8—10 bod.
dop. Žáci ústavu zdejšího přihlásí se dne 16. září
ve 2 hod. odp. Zkoušky opravné budou jen dne 16.
září od B, bod. ranní. Bližší uatanovetí obsažena jsou
v návěští na oznamovací desce v budově ústavu.

Jak referuje Obmova, o tom poučuje
své čtenáře chlapeček K. — Místní klerikálol list
prý nedovedl o řečích „hlavních“ řečníků na
veřejné akademické schůzi napsati nic, neš li několik
„hloupých a nechatných vtipů“. Tím prý „vývody“
Jaca Bassa a Maca Čámekého neutrpí.“ Obnova prý
nepopealu správně banket, který měli Júci a Múci —
každý jinde! Mladistvý Kabíček odporaučajepak
Obnově,aby bade-li chtít „svobodomyslné a
protiklerikální akademiky poačit“, vyslala
aspoň k jejich schůzi — referenta. — Neatotož.
ujeme naše akademiky s nalvním obhájcem domýšli
vých studujících pp. Bassa a Čámského, jejichž úko
lem prosstím není staré lidi pončovat, nýbrš učiti se,
aby dělali svým maminkám a paplokům radost. Na
ším úkolem není vůbec registrovati „vývody a řeči“
mláďátek, jimž mlíčen moudrostis kalbotekoby
čejně koukává. Pro takové nevděčné fankca bylo by
také těžko najítí referenta. Takové „népady“ mohou
dostati jen opravdu domýšliví hošící, „Bankety“ tako
výchto pánů by naši veřejnost stejně málo zajímaly.

ua vůdce a očitele národa, musíme bohužel oposorniti,
aby pomětlivi jsouce moudrého napomenutí Jana Amose
Komenského: „synu, uč se mondrým býti“ — raději
se učili, aby jako Jáci a Můci zbytečně nešlarali
dlažbu a nedělali rodičům zbytečné starosti.

Jaké školy mají čeští národní šidé©
Wlastenectví seposuzuje nejlépe dle skutků. V Čechách
máme ještě velice mnoho nairních Čecháčků — rej
ména mezi „pokrokovou akademickou mládeží — kteří
véří v npřímné vlastenectví nekřtěných i křtěných
národních židů, kteří o sobě také chlabnědí: „my

po Husů a Žišků atd“ Nevíme, jak hrdý by byl
tatík Žiška na své „národní“ potomky, kteří v ka
várnách, v hotelích a v krámech drmolí stále ta „sa
moupasitelnou“ a kteří, ať se dělají sobe většími če

kimí židy, sůstanon přece jen didy německými. VČec úch jest zo 64 šidovských soukromých škol 61 =
vyučovacím jasykem německým, 1 jest utrakvistické
a dvě jsou „napohled české. Židovaké školy vkra

didé hlásí se v Českých městech bez ostychn k
cům, kde se domnívají, že nemusí bráti na y
obledy. Tak je v židovské škole v Golčově Jeníkově
68 německých a pouze % české dítky, ačkoli dle sčí
tání lidu s r. 1890 napočetlo se v Jeníkově mezi 2.247
obyvateli pouze 76 židů. V Habrech je 18 německých
a 5 českých dítek v šidovské škole, v Hompolci je
10 Č. a 31 Ň., v Novém Bydšově 68 Ň., v Mladé
Jeelavi 53 Č. a © Ň., v Uhlířských Janovicích 4s Č.,
v Zbraslavicích 34 Č., v Hořicích BČ. a 17 Ň., vJi
číně 87 Č.a 4 Ň., v Kolíně 20 Č. a t12 Ň., v Dol.
Královicích 67 Č., v Ledči 38 Č., v Náchodě 10 Č. a
59 Ň., v Lůži 99 Č,, v Pardubicích 56 Ň.. v Podě
bradech 10 Č.a 23 Ň, v Turnově 15Čechů atd. V
Rotďálovicích u Jičína jsou didé, od pola Češi, od
pola Němci, a proto mají školu utrakvistickou. V če
ských okresích navětěvovalo německé šidovaké školy
988 čili 63'/,“/, českých dítek a 47'/,*/, šidovekých čili
německých. Tedy v ryse českých krajinách poněměují
nám šidé bes mála 1.000 dítek a mimo to je kašdý
židovský obchod, každá továrna německou baštou,
kdež se stále kují plány na nárohospodářekéa národní

manční českého lidu. Židé v českých krajinách
opisují také do neijzlivějších časopisů německýci

které téměř výhradně odbírají. Agitace velkoněmeck
začali u nás fedrovat hlavně Kurandové, Kahové, Kat
sové, Karpelesové atd.

Velký haslčský ajemd konati se bude
v neděli dne 3. září ve Lhotě Libčany. Dostaví
se na něj všecky sbory hasičské v okresu nechanickém
a zajisté též deputace a obcí na Hradecku, Pardu
bicku a Chlumecku.

Vídenští Čechové v Hradci Král.
Hosťdo doma, Bůh do domu! tak říkávali naši před
kové. Vídeňské Čechy uvítáme ve věnném sídle české
královny srdečně jako rodné bratry, kteří jsou povo
lání hráti jednou v sídelním hlavním městě na Da
neji důležitou úlohu. Aš dosud si čeká veřejnost ví
deňských Čechů málo všímala a česká delegace užila
jich před lety pouze k strannickým svým účelům, po
sléze naprosto jich ignorujíc a ponechavši je rozbou
řeným vlnám rogeštvané německé většiny ve Vídni i
v Dolních Hakoueích. Co zanedbáno a promeškáno,
musí dohoniti a hledět dle možnosti napraviti český
lid, Čechy vídeňské opustiti nestníme, naopak musíme
s nimi udržovati styky co nejživější a nejerdečnější.
Proto nesouhlasíme s chvílkovým heslem „Pryč od
Vídně“, naopak my se vynasnažíme, abychom ne s
vídeňskými Čechy sblíšili, aby tito co nejdůvěrnější
národnía obchodněprůmyslovéstykyse svými rodáky
v Čechách, na Moravě a ve Slezska udržovati mohli.
Český lid po staletí se dobrovolně ve Vídni poněmčoval
e rosmnožnoval řady našich národních a politických
nepřátel, protože od ostatního národa byl prostorněi
duševně odloučen. Kdyby od dob zvolení panovníků
za krále české byli Čechové do Vídně se vystěhovavši
udržovali své styky a rodnou svou vlastí, nebyli by
se poněmčovali, nebyli by v německém moři utonali
— a dnes mohla býti Vídeň převážněčeským městem;
pak by se byly dějiny našeho národa a absburgaké
říše jinak vyvíjely. Nesmíme však zapomínati, še Ví
deň béře své šivotní efly dosud hlavně ze zemí čes
kých. Zorganisujme se tedy národně i hospodářsky,
hleďme aby žádný učeník, šádná česká dívka ve Vídni
se více neponěmčile a pak bude vláda a německý
svět těch 300.000 vídeňských Čechů nejen vidět, ale
těš cítit, respektovat a ctít. To aby se stalo, aby
český živel ve Vídni se udržoval, aby mohutněl a
rostl, aby země staroslovanských Rakatů byla opět
slovanskou, českou rakouskou, to jest neším přáním
a proto jsou nám vídenětí hosté vítáni.—

Na vyšší vyzvání úřední, aby pe
měry šákovských bytů v Hradei Krá
lové jak v ohledu zdravotním tak i r mravnímbyly
vyšetřeny, problédla v minulých dnech pochozí kom
mise, sestavená ze zástupců zdejších ústevů školních
a členů zdravotního odboru městského, byty v minu
lém roce obývané a shledala mnohé závady-a nedo
atatky. I jest tudíž na pánech stravovatelích a mají
telích domů, aby v čas a náležitě se postarali o od
stranční tárad těch. Rodiče žáků pak se upozorňují,
še ředitelstva ústavů školních jim na požádání dají
potřebné vysvětlení,

Živnostemský sjezd konati se bude v
Praze o sv. Václavě na přáníživnostoíků moravských,
teří z ohledu nepřátelského chování Vídeňáků proti

hům nesúčsstní se sjezdu rak. živnostníku, který
se bude konati 8. 9. 10. září ve Vídni. Agituje ss
pro myšlenku, aby pražský ujezd etal se slovanským
ejezdem živnostníků ze všech zemí rakouských.

Oprava poplatků s převodu nemo
vitestí. Zmínili jsme se jíž, že bylo na základě $
14. prosincové ústavy £ r. 1867 vydáno tyto dny cí
sařské nařízení, kterým nově upraveny poplatky z pře
vodustatků, Oprava tato je hlavně pro rolníkya ma
loměšťany velmi důležitá a zeslohoje proto jejich po
sornoati, Jádro celé opravy uvedené v $$ 1.a L.cís.
nař. $ 1. rozeznává trojí druh převodů nemovitostí:
1. všecky převody mesi rodiči, dětmi a manžely; 2.
převody následkem úmrtí a bezplatné převody mezi
živými neb jinými osobami; 3. úplatné převody mezi
živými mezi osobami ad 2- ovedenými. Ve skupině /.
bude obnášeti poplatková sasba 19 při bodnotě pře
vedené reality do 15.000 zl., při hodnotě vyšší 1:/,9/,.
Dosavadní zákonodárství rozoznávaloi v případechad
1. avedených převody úplatné a besplatné a vyměřo
valo poplatek v prvém případě 3,9, s 259, při
rážkou čili 43769, v drabém 1',“/, a 259, příráž
kon. čili 1-876%/, s převedené hodnoty. Rozdíl ten

nyní zrešen. Ve skupině 2. bede platiti s majetku
majícího cena více neš 10.000 sl 1'/“,,= majetka

majícího cenu větší 2 Až dosud platil vo s těckto
převodů poplatek 1'/"/, s 259, přiráškoa, Ovšem
tato easba platila pro otatky nozadlužené resp. pro
ona část hodnoty roslity, která obaos dluhů Ba ní
váznomolch převyšovala, kdešto hodnota zadlažená byla
stišeca vysokou sasboa 3'/,9/, s 25“/, přiráškom.
Toto s těží syšvětlitelné, ba nepochopitelné ustano
vení rovnalo totiž bezplatný převod zadlažené hodnoty
statku převodu úplatnéme. Ve skupině 3. bude ko
nejně obnášetí sazba poplatková při bodnotědo 5.000
11.8%, při bodnotě od 5000 do 20.000 ul. 3%,
a při hodnotě vyšší 4*/,, Dosud obnášela sazba pro
všecky převody úplrtné 3'/,*/, s 25"/, přir. $ 1. tedy
posavadní poplatky enižuje. Avšak snifení to jest jen
zdánlivě všeobecné; v některých a to dosti četných
případech bade so podle nového sákona platiti ve
ve akutečnosti i poplatek vyšší neš Ji dosnd. Neboť
dosavadní stav znal (. zv. sleva poplatkovou, totiš se
sákonné sazby ulevovalo se '/„—2"'/“/,, podle toho,
jak dloshá doba uplynula od posledního převodu. Celý
poplatek 1'/, resp. 3'/,“/, s přiráškou platil jen při
převodech, udavších se za dobu delší 10 let od po
sledního převodu; při převodech v mesidobích krat
ších platilo se značně méně, tak ma místě 3'/,*, po
platku s 259%, přir. podle délky uvedené doby jen
1 1%, 29, 2"a9/, neb39,4 25*/,přiráškou,
na místě 1'/,“/, poplatku s přirážkom, jen '/„“/, neb
19, 6 269/, přirážkou. Tyto slevy poplatkové, jsou
nyní zrušeny a sice, jek úřední výklad uvádí, jednak
proto, aby újma snížením poplatků pokladně státní
vsešlá se z části obradile, jednak aby spekulační pře
vody realit byly více stíšeny. Ovšem budou tím stí
ženy též neméně četné, be četnější mimospekulační
převody nemovitosti vo krátkých mezidobích se při
házevší. © 2, cís. nař. zavádí další sleva poplatkovou
pro menší badovy pouze vlastníkem obývané m menší
pozemky vlastníkem samým vzdělávané. Při převodech
takových realit mesi osobami ve skupině 1. uvede
nými nebude se platiti žádný poplatek, mají-li cenu
do 2500 zl. při hodnotě od 2500 do 5000 zl. posse
1/,/,. Při převodechtakových realit mezi jinými 080
kami bude se platiti při ceně do 2500 zl. polovice,
při ceně od 2500 do 5000 zl. tři čtvrtiny těch po
platků, ješ by jinak dle astanovení $ 1. toho kte
rého převodu platiti se měly. Konečně při převodu
realit v $ 2, uvedených u rodičů na děti odhadojese
sa účelem vyměřenípoplatku výměnek, jejš si rodiče
ponechávajípouze pateronásobnou cenou ročního
pošitka na místo posavadního desateronásobného. Další
ustanovení cís. nařízení jsou důležitosti jen podřízené,
pročež stačí krátce je vytknonti. Tak připřevodure
ality, která dědictvím byla nabyta přede dvěma lety,
má vo platiti jeden poplatek s převodu. Nabade-lí
jeden dědic dědický podíl jiného dědice před vtěle
ním odevadací listiny do knib pozemkových, neplatí
£ toboto druhého přerodu ládný poplatek. Rovněž
spolumajitelé pozemků neplatí poplatek z převodu,
rozdělí-lí se o apolečuý pozemek dle mířy Jich po
díla. Kone'ně dosavadní poplatek s převodu elužeb
ností užívání a požívání pozemků se zrušuje.

Na prospěch Českého demu ve
Vídmi pořádají ve dnech 8., 9. a 10. září 1899 pod

rotektorátem s). městské rady král. věnného města
radce Králové první divadelní ochotnický spolek

„Pokrok“ ve Vídní a „sokol“ vídeňský (město) velko
lepou hromadnou výpravu do Hradce Králové s ná
sledujícím programem: V pátekdne 6. sáří: 1. Příjezd
hostů na nádraží Hradecké ráno v © hodin 51 minut,
kde uvítání zástupci všech korporací a apolků zdej
ších i vůkolních. 2. Snídaně v Grand-Hotela. 3. V 10
hod. dopoledne: Manifestační schůze v Sokolovně, kdež
promluví vídeňští řečníci „O významu vídeňských
Cechů a českého domu ve Vídni“. 4. Ve 13 hod. v po
ledne společný oběd v Grand-Hotelu. 8. Ve 2 hodiny
odpoledne výlet všech korporací e spolků do měšťan
ekých sadů „na Střelnici“, kdež národní slavnost vo
prospěch Českéhodomu ve Vídni. 6. V 7 hod. večer:
první předatavenív měst. divadle Klicperově, provede
prmídivadelní spolek „Pokrok“ ve Vídni: Paní ma
jorka. Činohra od Spažinského. 7. Po představení přá
telský večer v č. V sobotu dne 9. září: 1. V v

hodin dopoledneschůze u městskéradnice, načešpohlídka města. 3. Ve 12 hodin v polednespolečný 0.
v Besedě. 3. V 1 hodinu odpoledne společná vycháska
s průvodem budby přesHrásku lesemk Noréma Hradci
Králové, kdež bude uspořádáno vořejné ovičení a hry
sokolských jednot. 4. V 6 hodin večer návrat do města.
5. V 7 hodin večer druhé předatavení prvního diva
delního ochotnického spolku „Pokrok“ ve Vídni v mě
stském divadle Klicperově: Směry života. Činohra od
Fr. X. Svobody. 6. Po představení přátelský večer v
Živnostensko-čtenářské jednotě. V neděli dne 10. zářík
1. V 7 hodin 40 minut ráno odjede vlakom soverozá

pení dráhy „Sokol vídeňský“, provázenSokoly šupyrlické, na Potětýn a Litice, kde uvítání semským 8
Hšským poslancem p. Fr. Hovorkou ve jménu oslého
pohorského kraje. 2. V 6 hodin ráno výlet „Pokroku“
= Vídně na ek, zámek J. O. p. Jana hraběto «
Harrachů na výslovné pozvání J. O. 8. V 5 hodin od.

ledne návrat. 4. V 7 hodin večer večeře v Grand
otelu. 5. V 7 a třičtvrt hodin večer odchod na ná

draží Královéhradecké za příčinou odjezda hostí ví
deňských. Předprodej divadelních lístků obstará ze
zvláštní ochoty knihkupectví p. B. E. Tolmana. Při

všechČodesh programu účinkuje nově zřízené budbap] nka.
O příčinácha nutnosti pádu mla

dočeské stramy. Pod tímto titulem vydal Voj
těch Hořínek brožuru, v které dle potřeb avó strany
upravil al potřeby státníka e dělí dobu politiky české
v období Palackého, Eima a Herolde, pak ve IY. ka
pitole jedná o úpadko politiky mladočeské a v V.



pojednává o „výbledech“ české politiky. Nasývati
první období výbrodně dobou Palsokého a (gaerovati
při tom úplně p. dra Fr. L. Rlégra, jest jak biato
nleky nesprávné, tak politicky stranické. Dr. Rieger
Hil ovšem ee svým tclánem Palackým v jednom domě
a ve stálém styko, ale nebyl pouhým tlumočníkem
zásad Palackého. Náhledy jejich velmi často, snad
t48 obyčejně se sbodoraly, ale ne vědysky. Od r. 1800
stál jistě Rieger v popředí české politiky, poněvadě
František Palacký zabýva! se od r, 1851. téměř vý
bradně pracem! historickými a méně si všímel poli
tiky. Na tvoření státoprávního programu měl Palacký
jistě deleko menší podíl nešli dr. Fr. L. Rieger. Po
tedavkům, ktorých žádá spisovatel na politickém vůdci,
vybovovul zajisté (éž Rieger. Měl na zřeteli vysoké
mravní cíle, cesty a prostředky k těmto cílům ve
doací byly a něho všdy vysoce mravního ráza a scbop
nosti může mu odpírati jediné stranník. Pan Vojtěch
Hořínek novidí v české politice dr. Fr. L. Riegra
Jako vůdčí osobnost, ale po Palackém, který zemřel
r. 1876, staví ta vůdce Gustava Eima, který vy
přáhoov r. 1871. po zmara Hohenwartova vyrovnání
Biegrovi a br. Clam Martinicoví £ povozu kobyly, ta
přáhl se sám do kočáru Riegrova, aby jej pak ostou
zel a od r. 1885. vstoupil v popředí tapitelůr poli
tiky jebo. Že Gastav Eim nebyl atátoprárníkem če
ským, nýbrš oportunistou katexochón, dokázal již v
serii článků N. Listů v r. 1885, a zojména v novo
ročním úvodníka r. 1886. Edvard Grégr, který ne
cenil českého státníbo práva avi sa fajfku tabáku a
jebo bratr Julius Grégr, který r. 1887. chtěl (v do
plsech Lamanskému) Německé říši praesentovati celé
Obebsko s Ašem a Kraslicemi, celé Žatecko a Mo
stecko, nebyli horlivějším! státoprávníci než-li p. Gu
etav Eim. Kdo znal názory a osobní cíle mužův, kteří
po r. 1887. se bnali do řad vůdců strany mladočeské,
ten o cílech a možaých výsledcích jejich politiky ne
byl ani okamžik na rozpacích. Velkobubé fráse a ne
možné sliby měly již předem znak budoucího neod
vratného politického bankrotu na čele vypálený. Lidé,
kteří již r. 1896—1891 pana dr. Herolda správněji
oceňovali, byli tušíme pro toto jednání p. Vojtěchem
Hořínkem tebdy pradce napadání. Fan Hořínek upírá
dále dr. Heroldovi tvůrčí myšlenky, opírá mo hůl
maršálskou s nanejvýš m. chce ponechávat úlohu
podřízeného generála. My myslíme, že po obyčejném
Generálovi musí eo žádati zrovna tak dobré vlastnosti,
jako po gene: alisaimovi a postrádáme tedy ve pisu p.
dr. Hořínka logičnost, Proč vytýká dra Heroldovi če
tné placené faokce teprve r. 1899 a proč to nenčinil
jiš r. 1891?„Sebevědomé cílů svých vědomé
politice pana dr. Engla a dr. Herolda klade v odpor
tajemství české politiky, které prozradilpan
dr. Herold ve své řeči v Holešovicích, au pravil:
„Politika tato ocitla se ve tmavé, nezná
mé avětnici a neví, kudy kam, nezná vý
chodu a neví, zda-li v nínení otevřený pří
klop do sklepa a níkdo zajisté nebude míti sa
slé, když bude kráčeti pomala, opatrně a moudře,aby
nalezla pravý východ a neudělala falešného kroku.“—
Nu, státnický bystrozruk z tohoto výroku p. dr. He
rolda zrovna nekonká a znamená to vlaseně odsou
zení politiky, která po 10 letech neví, kudy kam.
Rozumný člověk nedá se vlákat a vnatít do tmavé a
neznámé světnice, z níž nesná východu a noví,
zda-li v ul není otevřený příklop do sklepa nebo do
hladomorny, Pro „bystrozrakého“ politika je to více
neš fatální doznání a zůstarojeme posouzení voličů,
sda-li chtějí vedení takých „bystrozrakých“ politiků
ponechati další osudy čevkého národa| — Spisovatel
Vojtěch Hořínek zasazuje ve své brožuře mladoče
ským politikům mnobý nepříjemný štulec, ale amrtel
nou ránu jím zasadil sotva, Směje ve sice požadavku
mladoteskému, aby poslanci Čeští „konečně“ postavili
se na půda reelní a jasně a arčitě vytkli, „co chce

to děsné doznání mladočeské impoteuce —ale apřímně
řečeno,my v cílecb a prostředcích našich
radikálů, pokrokářů a roslistů větší ja
snosti a znalosti — nevidíme. Téš oníjsou
ve tmavé světnici, neví z ní kudy kam a jistě spíše
epadnou do sklepa než-li na půdu.

© důkladné opravě živnostenského
řádu pracuje prý odbor proživnostenské záležitosti
v ministerstva obchodu. Jedné prý se o důkladné
opravě předpisů o šivnostenských společenstev, o ře
meslných, kupeckých a hostinských živnostech. V nej
bližší době budou prý jit jmenování instraktoři pro
šivnostenská společenstva. Jmenování prý se stane
ve srosamění s příslněnými živnostenskými kruhy.

Zvěsti z východních Čech.
Z Kutné Hery. V čísle 20. sedne 19.

května 1899 přinesly jeme správu o účtech, předlo
žených městskému pivovarn v Hoře Kutné, ktorou
měla býti známá kotnohorská firma p. Tomáše Aapěky
kompromitována. Přesvědčivše se z Informací oprávaí
rady jmenovaného pivovaru, že na podesříváních ve
správě té není zbla pravdy a že jeme dopisovatelem
svým byli mystifikováni, odvolávámo celý obsah jeho
a prohlašujeme, že nikoliv naším, nýbrž dopisovate
lovým úmyslem bylo, pane Tomáši Aupěkovi nu cti
ublíšiti.Redakce.

Z Dobrušky. Zápisšáků doměšťanskéškoly
v Dobrušce bude dne 18., 14. a 15. září od 8,—13,
hod. dopoledne v ředitelně měšťanské školy, Nově zde
nastapující dáci předloží při sápisn poslední školní
správu opatřenou poznámkou, že odchod ro své školy

řádně ohlásili. Do I. ročníku přijímají se šáci, kteří
dobenělli s Ý. třídu některé
Skoty obecné a žáci, nejméně 10. roka věku do
sáhlí a přijímací zkouškou prokáží, de mají potřebné
vědomosti. Ku přijetí do II. nebo do III ročníku jest
potřebí přiměřeného věku a průkazů o přiměřeném
vzdělání vysvědčením ze školy měšťanaké nebo zkouškou
přijímací. Školného se platí ročně 2 el. 8 kr. Jazyku
něsmeckéma i francousskému vyučaje se bezplatně. Ne

mnajetnýmčákům půjčí se některé pomůcky, pokodzásoba stačí. Jest důlešito, aby k zápisu přišli bud
páni rodiče, neb jich zástapci.

V Babicích u Nechanic koná se tyto duy
renovace loňské mísale od 2. září do 9. září. Pobož
nost konají dd. OO. Redemptoristé z Praby.

Z Potštýna. Letoéní letní saizonadoston

pila jiš svého vrohole. Útalné zátišípotětjnaké staloee opravdu klimatickým místem léčebním. Rozkošných
procházek podél řeky Orlice i smrkorými háji, von
oými lačinami i polemi jest na všechny strany hoj
nosť. Nejčiatětí horeký ozon osvěšuje brzy hosty, sna
vené prací kancelářskou nebo stížené nervovými ne
mocemi. Stadené lázně v kabinách i v řečišti Orlice,
sprchy umělé i vydatné přirozené jezem neméně
jdou hostům k dubu V alejích lipkami zabývá
se omladina společenskými hramy i lawntennisem,
výlety do okolních míst, do Kostelce, do Rychnova a
Studánky, do Vamberka a Žamberka, do Kyšperka, na
Žampach a do Brandýsa přivádějí do všedního života
příjemnou rozmanitost. Večer jeou přátelské echůzky
v místních restauracích: v hotelu pana Suzy (Rubeše),
Satrana a na ostrově“. Středem společenského života
jeat jaksi stínná zahrada a velký letní sál v hotelu
p. Susově. Vydatná, rozmanitá kuchyň, dobře vyleželé
plzeňské,hradeckéa smichovakéčiní pobyt jak u Suzů,
tak i v jiných hostincích příjemným. Večer koření ae
zábava žertovným rozhovorem a společenskými hrami.
U Sazů vynesly tyto nevinné hry přes 5 zl., které paní
ředitelováMarie Pospíšilová, pokladníolomou
ckého Pěttingea, pilně sbírala a Ústřední Matici škol
ské v Praze odvedla. Dne 20. srpna konati se měla
velká národní elavnosť v pavillonu a na palouka pod
„lipkami“, Následkem nepříznivého počasí musila se
odbývati slavnost na Panském domě a pana Hostin
ského. Dámy prodávaly v boffetn koláče, pečivo, cu
krovinky, různénápoje a jídla, dále doutníky a pod.
Sehráno bylo též více komických výstupů. Slavnost
vynesla místnímu okrášlujícímu apolku přes 150 zl.
r. 0. Kdyby bylo bývalo krásné počasí, mohlo se na
volném prostranství „pod lipkami“ vytěžiti mnohem
více, Jako pokračování slavnosti pořádána byla v úterý
pod lipkami svačina, při které prodávány bábovky
černá a bílá káva, kakao, čaj, ovoce a doutníky.
Pršelo sice opětně, ale všecko Be vyprodalo. Večer
konán byl v sále u Sozů zdařilý taneční věneček, na
němž ne s Potštýnem rozloučili též četní moravští
hosté. Škoda, že i tyto nejčeštější lázně račíná v po
slední době ohrožovati pohroma, která by obyvatelstvo

sepočínají roztahovati a byty přepláceti židé i Němci.Nedávno zavítala do Potštýna celá vyprava „národ
ních židů“ z Brandýsa n. Orl. Přijeli na hřebřinovém
chvojím a českými prapory ozdobeném voze. Ale brzy
německé brebontění čínilo se odporným ve všech re
stauracích, pod lipkami, na hradě i na věech stráních
a cestičkách. Protože mimo to hrstka Němců na úkor
české společnosti roztahuje se též v lázních i na lawn
tennisu, tedy česká kolonie, která v potětýnské lázně
po léta vytvořovala a zvelebovala, je tím nemálo roz
trpčena, zejména když mnozí našinci až příliš ci
zácké roztažitosti a drzosti ustupují. České lázeňské
kolonii jistě nenapadá někoho obtěžovati, ale sama
nechce býti rovněž obtěžována.
. Z Trutnova. V „uzavřenémúzemí pořádají
dle předem promyšleného programu demonstrace proti
panujícímu vládnímu systemu a proti vládě $. 14. Je
prý to „česká — Němce potlačnjící vláda“
— snad proto, če za ni jsou Čoší v uzavřeném území
do krvava bití, z práce, bytů a hostinců vybáněni,
že jim Němci vytloukají školy a Besedy, jak se na
př. stalo tyto dny v Žatcia v Hostinném. V neděli
uspořádali demonstrace též voličové Wolfovi v Trat
nově a vytloukli okna v budově c. k. okresního hejt
manství, v bytě c. k. mífstodržitelského koncipisty
Kadice, továrnách Schicka, Lówyho a Fleiechera. Čet
nictvo a policie posléze proti demonstrantům zakro
čila a šest mladíků zatkla, z nichž však mladíka Jana
Richtera opět pustila, protože se němečtí demonstranti
hrozivě chovali.

Z Červeného Kostelce. Krajinskánaše
výstava byla na mnohostrannou žádost o týden pro
dioužena. Doba trvání výstavy po celý jeden měsíc,
jest na venkovské město, jako jest "Červený Kostelec
opravdu dosti dlouhou s vyžaduje nad pomyšlení dosti
námahy s bystrosti, aby zájem jedenkráte vzbuzený,
když nelze jej stále zvýšovati, aspoň na stejné výši a
stejné intensivitě se udržel. Nelse popírati,že i po
této etránce výkonný výbor docílil úspěchu, doposud
v podobných venkovských výstavách nevidaného. Jeden
ejezd atíhal drnbý, jedna výprava hromadná následo
vala za drahou a bylo pouze málo dnů, kdy na vý
stavě nevířil život a ruch, dříve někdy netušený; 26
sjezdu se již vystřídalo s úspěchem £ velké Části
úplným a vzpomínám velikých hromadných návštěv
z Hradce Králové, Pardubic, Opočna, Nového Města
n. M., Náchoda, Krčína, Hronova atd. Zvláště slaší
vepomenouti na následující sjezdy: Dne 16. sjezd cy
klistů, jichž sjelo se přes 600 z blízského a dálného
okolí. Dne 10. ejezd lékařů, jichž sjelo se přes 40 a
pojednalo o svých tužbách. Přípitekp. Dra. Nováka
z Hronovami zvláště utkvěl v paměti, kde přeje si,
aby veškeří, jak mladí, tak staří pěatovati neopome
nuli větší vzájemnosti a družnosti kollegialní. — Dne
17. při schůzi hostinských projednány závašné otázky
z této koncessované živnosti a více jak 150 hostin
ských usneslo se jednati solidárně proti panujícím ne
Švarům a zvláště proti svobodnému obchodu pivem
v láhvích, jehož se na úkor koncessí zneužívá. Také
Šivnostenská apolečenstva s gremiem pardubickým
v čele a živnoatenští pomocníci, jichž sjelo se přes
200, celkem dne 20. srpne pojedneli ve schůzích svých
o palčivých otázkách v obor ten spadejících. V týž

den byl sjezd Národní Jednoty Severočeské, kde před
ataven nám byl bojovník čilý p. Turnovský z Prahy,

který objasnil účel i cíly této JednotyA fi němá velice poučnou přednášku měl pan JUDr. MaxVelner,
notář z Náchoda z oboru národohospodářekého. V týš
den utvořen sde na vybídku starosty města p. Theod.
Keytlara a p. Frant. Netrvalaodbor Jednoty Národní
Severočeské ©— Dne 322. srpna byl sjezd textilníků
českých ze severovýchodních Čech, jichů sešlo se kolem
100 a projednány rovněž otásky textiln so týkající.
Resolnce, ne niž hlavní záslohy má pan A. Klikar
z Hronova, bude později oznámena. — Dne 24. m. m.
byl ajezd včelařů. Přes 200 ušlechtilých pracovníků
£ obora tohoto se seňlo na výstavišti, v nichž zaston

eny spolky z Police, Náchoda, Nového Města n. M,
Jaroměře, Dvora Králová, Nechanic a k těm přidrožil
ne četně spolek zdejší. Četná byla 27. srpna návštěva
z Král. Hradce, Pouchova, a z okolí — Předseda zdej
šího spolku p.děk. Vinc. Dvořáček přivítal přítomné a
a heslem „Zdař Bůh“ zabájena achůze, v níš promlavili

„ Vít ze Sradnic, Hájek z Mezilesí a Šafář z České
Skalice o významu a působení včelařů a dalších dů
lešitých otázkách včelařských. Výstava chýlí se ku
konci, leč ještě rozčeří se hladina klidného jindy města
horského v poslední den výstavním v neděli dno 3. září

. 26. a 27, srpen věnovány národ. dělnictva a českéma
rolnictvu, kdy k vážné práci a věčnému pojednání
bleděno bylo. Dne 27. srpna zavítali ne výstava hro
madně horníci Mirošovaké společnosti. Dne 3 září
bude sluvnost obžinková a o 5. hod. odpol. bude za
končení výstavy. Večer bengálské osvětlení a velké
ohňostroje. — Dne 26. erpna odbývala se hlavní schůze
sboru soudcovského, které jmenovitě ministerský ae
kretář rytíř Doberski, v zastoupení ministerstva ob
chodu se zůčastnil. Zvláštní pozornosti sboru soud
covského těší se oddělení textilní, které na výstavě
této jest takovým způsobem zastoupeno, že v ohledu
tom předstihuje vše, co dřívo a jinde pořádáno bylo.
V oddělení tom ovšem vítězně zápasí průmysl domácí
kostelecký s cizími, z kterýchěto posledních ovšem
mnozí téš na nejpřednější místo nároky činiti mohou.
Na druhém místě hlavně jeat průmysl umělecký, který
pozornost k sobě vynikajícím způsobem poutá V oboru
tom stal se u nás krok do předu opravdu nevídaný,
vše co jinde viděno a promyšleno, vše to anešeno na

du domácí a specifickým koloritem českým opatřeno.
8 a tam vidíme ještě zálibu bizarnosti a zvláštnosti,

vidíme, že mnohý z úplného napodobení se posud ještě
nevymanil, v celku snad možno 8 úplným ospokojením
říci, že elibný začátek samostatného výrobního a umě
leckého života již jest zde a že doba n-ednická jest
již daleko za námi. — Výsledek jary přineseme příště.

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 28. srpna 1899.1 hl.

přenice sl. 670—7:16, žito sl. 490—b-?6, jedmena
zl. 425—4-80, oves 21.2-20—2-60, proso z). 4-90—620,
vikve sl. 0'00—0 00, hrachu zl. 640—850, iéhly zl.
9-00—0 00, krup 8:00—2000, bramborů el. 120—1 30,
jetelového semínka červeného zl. 30:00—38-50, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 00-40—00'00, máka zl. 17*00,
olejky zl. 8'25—850, lněného semene zl. 760—6:00,
100 kg. žitných otrub sl, 5-50, pšenič. otrub zl. 5*25,
1 kg. másla 51. UBB—100, 1 kg. sédia vepřového zl,
79-—0-80, tvarohu. zl. 0:14—0:16, 1 vejce 2'/, kr.,
1 kopa zelí zl, 3:00—3-80, okurek zl. 1:10—0'00, ka
pusty =). 1:40—0"00, cibule zl. 2:30, 1 kope mrkve zl.
100—0:00, 1 bečka třešní zl. 000 -0—, 1 bočka
hrušek zl. 000.

(Zasláno.)

Katolickým jednotám sdruženým
v diecésním ústředním svazu!

K žádosti četných jednot svoláváme do „Adal
bertina“ v Hradci Králové na den 10. září o 2.
hodině odpoledne valnou svou schůzi s obvyklým
programem, po jehož vyčerpání poradíme Be ,0
stanovisku ku vzniklé roztržce v křesťansko soci
alní straně. Vzhledem ku důležitosti toboto před
mětu zveme k nejhojnější účasti naší schůze. Ze
vzdálených jednot mohou dostaviti 8e pouze jed
notliví delegáti s plnou mocí sousedních jednot
Zdař Bůh!

V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 1. září 1899.

Ústřední sdružení katol. jednot dlocése
královéhradecké.

Tb. prof.Vinoeno Ruth, Dr. Fr. Reyl,
předseda. jednatel.

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, č. 612.-VIT.
Sklad Eliščina třída 0. 24.

doporučuje uctivě
své chvalněmámé: Bochy, olláře, křižové cesty,

jesle, Božíhroby, kříže, kazatelny, zpovědnice, křtltelny, konsoly,svícny, lustry, pulty
. atd. dle slohu kostelů“ 265
Renovace starých oltářů a kostelnich

zařízení.
Původní nákresy, cenníky a rospočty bezplatně

franko.

písčité půdy velmi úrodný (16-22

za to zl. ze stanice Nová Paka.

přesetí hodí se nejlépe

násob. výnosem) otužilý druh v py
tlích po 25 kg., které stačí na míru

Ct. objednávky přijímá V. F. Hylmar N
Paka č. 213 jakož i Ústřední hosp. společnost (od

K

a Í Bestehornovo zhorské
ži 0 za a zl. 80 kr.is pytlem,100kg.

bor semenářský) v Praze, Vodičkova ul. 38.



tiskárny, nákla
dem bísk. konal
stoře r Hradci

Králové,

Nejdůstojnějším bisk. Ordinariatem
nařízený

Střední

kalechismus
Veliký

katechismus
katolického náboženství

pro dlecosl králevéhradeckou.
(Schválen na valné schůzi biskupů rakouských ve

Vídni dne 9. dubna 1894

Br Oba kalechismy mají ministerské echválení,wg
Cena středního katechismu vázaného 64 hal.,
velkého 80 haléřů. Pp. knihkupcům poskytuje se
jako z c. k. školního knihoskladu 18%, alevy při
otovém zaplacení předem neb dobírkou. Bedna

účtuje se za cenu skutečnou. Zásilka děje se ne
vyplaceně neb s připočtením porta.

Spolu vyšle:

Instrukce o katechismu a „Oltáři“
vydaná nejd. bisk. Ordinariatem, jež obsabuje
spolui osnovu učebnou. — Stran 18—8* Cena

bez porta 3 kr.

. Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicich )

opravuje jakož i nově staví

oltáře, kazatelny, všeho druha sochy a veškeré do )
obora toho spadající práce v nejmodernějším pro- )

vedení a v cenách velmi levných.06LULULUUWLW..

planu v Bohdanči, p. Vinc.

zpěvy, milému strýci p.

p. Františku Čečetkovi, ka

Jménem rodiny:

novosvěcenec.

Pro pp. duchovníV Vacek,
závod A :

staty| kolárkyvwPamětníku celluloidové,
žíněné knoflíčky a mnohou Chlumce

jiných různých potřeb
vždy na skladě chovám.
Malé objednávky odesílám

jako vzorek bez ceny.

Mar.Čermáková,
dříve Jan Čermák

v Hradci Králové.

nabízí pro zimat Aa. jarní
vysazování stromy ovocné

ké 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

i pro každé

OMK
) soukeník

Jdl Kor ak, vRycnnoveu,K,
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
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 aplárky baz svýšení cen!OOA

(P* První česná
spoclelněnaamerickácottagoováharmoniazaří

zená továrna

Rudolf Pajkr 4 spol.,
v Hradci Králové,

toho druhu w Rlekousku-Uhorsku jediná.

Tatáš nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Bklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 4 zl. výše. — Na

: RDNKYod Aplasých í Zárukal etá. — ustrované cenníky
= » " franko a zdarma.

Pedálové harmonla
obou sonstav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i kučričení.

RARNRRNRNINNNNNNINU

Dekorační malíř a poslscovač

JAN BARTA,
vRychnově2.Kn.

Staré náměstí čís.79.
doporučaje se P. T. duchovenstva a pa

P Výronátním úřadům P
malby ohrámů a po

př zlaoování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

"Malby podebílzeom v barvách i kresle
ných, dle zaslaaých malých podobisen,

za jichž správné provedení se ručí. —
Ceny co najmírnějíí. 269

Plány na malby kostelů výpracuji na
ní ve všech alozích s přiloše

nými rozpočty.

AEROM030IR200D0D0JGD00300ILIC

Antonín Suchardu
sochař a řezbál

v Hové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění eírkorního; též zhotovuje sochy světců ze dřeva i s kamene. — Staty/
práci, nměleckou cenu mající, bedlivé opravu je,

poslaenje a polychromuje. Za výrobkyvlastní díl nyručí, jakoži za řádnou práci pří cenách mejmr
j dích. 8 úctou veškerou

©

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporačuje uotivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny učdnice

lavice,mělšky81.d. '
© slohu číst gothichém a renaimančním.

Velké množství podobných prací ahotove
ných r mém závodu dotvrsuje nálešitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý vlastních náčrtů,vlastnoračně
kreslených zašlu ne požádání důst. dacho
"venetvua sl. újmdům proti Sdenníreuvrácení.

Plány a rospočty zhotovujísdarma.
amemNejstarší závod v obora tomto. wm

©WO09000000000000000000000

200000000000000000



O nutnosti sjednotiti všechny síly
společenské k dosažení hledaného

blahobytu pozemského.
Proslovil p. JUC. Frant. Cyr. Wik v Turnově.

Jeat zcela přirozeno a taképochopítelno, že lidéodjakživa toužili a přemýšlelio blahobytu v nejširším
toho slova smyslu. Kdos by si ta nevzpomenal ihned
nesčetných pověstí a bájí o ztraceném ráji, které v pe
strých variacích vyskytují se u všech národův od zá
hadného východu až po západ, který před očima ta
kořka obrem mohutní a roste? Zdali nevynořají se
zároveň v mysli naší podrobné i smělé návrby a kon
atrakce utopistického státu, kde by za naprosté vlády
neklamné rovnosti a bdělé epravedlnosti kvetl bez
ustání nepomijející blahobyt? A v kolike jiš knihách
hloubavý duch lidský uložil pracné výsledky avých
meditací a úvah o vezdejším blahobytu! Zajisté kaž
dému na př. mímo jiné tane na mysli vůbec známá
kniha Samusla Smilesa „Základ blahobytu“ a nedávno
vydaná brožara třináctého apoštola, braběte Lva Tol
stého, „V čem sáleží pravé lidské štěstí“, A coš nezní
nám mobntně ještě v duši význačná i ostrá diehar
monie mezi jasnou i zvučnou letošní ozvěnou inter
parlamentární „Unie míra“ v Kristianii na jedné
straně a s druhé strany mezi mdlým hlasem přes

říliš diplomaticky opatrné konference míru v Haagu,
Která na výsost zklamala nejen šlechetného cara, ale
i všechny poctivé přátele věčného míru, již usilají
vyprostiti lidatvo z dusivého objetí molocha militarismu,
a Eterá — podivno! — ze středu svého vyloučila
římského papeže, jenž sám několikráte již byl sprave
dlivým rozhodčím soudcem mezinárodním, jenž sám
na prospěch míra a blahobytu lidstva upřímně učinil
již nejeden vážný a směrodatný krok (Potlesk) a jenž
jest repraesentantem Božské instituce, která v uplynu
lých staletích dobyla ai trvalých, nesmazatelných, ne
emrtelných zásluh o zlepšení a povznesení nociálních
poměrů jednotlivých tříd lidské apolečnosti vůbec,
o mír pak a blahobyt lidatva zvláště! (Dlouho trvající
potlesk.) Toť avěta vděk. A rozblížíme-li se po jedno
tlivých státech, pozorujeme celou řadu blahobytných
opatření a zařízení všeho druhu, která vyvolává naše
pohádková doba, ješ každou chvíli novým honosí a
chlnbí se překvapením a jež o překot ke atávajícím
vymoženostem vědy novou připojuje vymoženost. Kdož
by také chtěl a mohl dopodrobna vypočísti všechno
dosavadní utěšené ovoce rozamné sociální politiky

státu, země a obce, která u nás v nejednom kusepokulhává za pokročilou cizinou! Pokud jde o bla
bytná opatření, zaujímá mezi pokročilýmistáty čestné
místo také naše říše, ktérá vídeňekou výstavou, nepo
řádanou roku 1898 na památku jubilea panovníkova,
podala nejlepší důkaz o tom, co činila na prospěch
trpících a strádajících, nešťastných a pracojících, po
třebných a opuštěných jen za požehnané padesátileté
vlády Jeho Veličenstva císaře a krále (Hlačné Sláva),
jenž — postižen jsa za nevyzpytatelných soudů Pro
zřetelností Brží četnými krutými ranami — sám měl
a má vždy štědrou roku a otevřené erdce pro blaho
bytná zařízení a lidumilné práce, (Nentuchající potlesk.)
v nichž bodaje si nejtrvanlivější pomníky u vděčných
národů Rakousko-Uherského mocnářetví, oddaných a
Inoucích věrně k nejjasnějšímu domu Habobursko
Lotrinakému. (Výborně! Potlesk.)

Lidstvo mílovými kroky chvátá a pádí v před
do tajemného budoucna, rozum lidský proniká hravě
i černon problubeň moře i závratný jae oblohy, věda
pratem konzelnice skoro co den zdesateronásobuje
starou sedmička divů světa, podivahodná dráha sibiř
ská a jiné realisované a vyhraněné myčlénky lidské
sbližojí vzdálené národy, atmosféry pokroku rostou
i houstnou, kultary zdravým kvasem přibývá, — avšak
apolečenské protivy se břitce přiostřují, majetkové ne
srovnalosti se valem zveličují, spokojenosti na všech
stranách ubývá a vezdejšího blahobytu nepřibývá.
(Potlesk.)

Šachovnice civilisované Evropy jest v mimuřád
ných poměrech, nevyjímajíc ani drahé vlasti naší. A
jak jest při tom k mysli nezištným a opravdovým
přátelům lidstva?

Mohou li ve státě vznikati strany, které sáklady
státu podkopávají a které smějí se odvažovati poru
šovati, nohama v prachšlapati a ničiti zásady, platné
stejnoměrně po zákoně pro všechny občany, nesvědčí
to o příliš dobrém zdraví státu. S plným klidem
opakovati bychom mohli známá cna slova, která pro
náší důstojník v Shakespeareově „Hamletn“, když na
terase zámku objeví se duch zemřelého krále. Což
nesnáší se, velectěné shromáždění, nad budovou Ra
kouska — které kdysi sňatkem mohutnělo, kdežto jiní
války vedli — příšerný duch nesvornosti, jenž národ
prosi národu a stranu politickou proti politické straně

popouzí, štve a nenávistí naplňuje, odvážnou a drzourukou sáhaje i na drahý klenot víry, po otefch zdě
děný ? (Frenetický potlesk.) Kde ja dnes společná vlast
všech, když jednotliví národové zaujímají proti sobě
krajně výlučné a příkré stanovisko, nepřihlížejíce pra
nic k zajmům složitého celku, který přece podmiňuje
zase prospěch a rozkvět částí? Hřímavý potlesk. Vý
borně!) Správně jedná, kdo celou bytostí vou miloje
národ avůj a hájí s horoucím nadšením a svatým zá
palem všech jeho práv; z toho věak ještě nenáslednje,
aby při tom poškozoval jiné národy, obzvláště když
s nimi žije pod společnou střechou mocnářetví. (Po
tlesk) Přítomná doba jest pohnutá i vážná. Všude
babylonský zmatek. Zdravé smysly národů ty tam.
Volání po odpomoci zaniká ve slepě vřavě vášní. Volá
Be po zavedení spořádaných poměrů parlamentárních,
ale pravidelná práce ve sněmovně činí se zhola nemož
nou. Volá se po zvýšení platův úřadnictva, elnhův a
důstojnictva, ale protestoje se na povel jen a ze vzdora
proti zvýšení daní, jimiž ovšem trpí nejvíce nejchudší
vretvy, poněvadž mc den ode dne zdražují právě nej
potřebnější potraviny, jimž by však aotva asi vyhnala

0

se jiná vláde, chtěla-li by dostáti převzatým povin
nostem. (Výborně')

Bozháranými poměry těmito trpí nemálo také
semě koruny české i přes to, že před desíti lety pře
vasla vedenízáležitostí národních vtrana jiná, která
po nezbytné ztrátě času a po draze pro národ naby
tých zkošenostech byla nucena uchýliti se do dlépějí
— dříve kacefovaných — své předchůdkyně, věrné
vědy svým kon:ervativním zásadám. (Potlesk.) Prskavky
zvučných hesel a slibů ztichly a zbledly, (Výborněl)
všade pak zklamání a nespokojenost, nebo — přípo
vědi blahobytné, někdy slavně lidu dané, zůstaly po
dnes nesplněny. Dobrá vůle, o které při této straně
ovšem nepochybujeme — vždycky nepostačí, ke slorům
musí přistoupiti nesištná i opravdová práce, a skutky
samy nejlépo pak mluví — za karakterní muže. (Po
tlesk a Výborně 1)

I nezbývá, než abychom ojednotili všechny síly
lidaké spoločnosti, chceme li dosáhnonti vezdejšího
blahobytu. Abychom pak nepracovali marně, jako
kdysi alchymisté, musíme pracovati sice svorně, va
rujíce se slovanské ovárlivosti, ale práce naše musí
vyrůetati zároveň z kořenů pevných zásad, na věcném
podkladě vznešeného učení Kriatova a za nrčitým a
také uskutčnitelným cílem. (Dlouho trvající potlesk
a Výborněl) Pracovati muvíme, pamětlivi jeouce slov
velikého Viktora Huga „Lenost jest slovo děsnél“ Vy
trvati musíme v práci, nelekajíce se kritiky; nebo
pravda má duchaplný Albert Woiez, když praví: „Kdo
staví na veřejném místě, nalezne mnoho mistrův.“
Pracovatí musíme, řídíce se známou eneyklikou sv.
Otce Lva XIII. Pracovati musíme, organisujíce a pro
vádějíce ktestanský program sociální. Neboť jako ve
všech oborech, tak v prvé řadě v obora sociologie
křesťanství není theorií, nýbrž chce křesťanskému ži
votu; chce, zaujato lidským duchem, přetvořiti ihned
svůj celý individuální a apolečenskýživot, Křesťan
ská nauka o společnosti namůže a nesmí
proto zůstati theorif, musí bojovati za
vtělení a uskutečnění, V ten rozam promlavil
dr. Josef Beček, profesor kutolické university ve Frý
burku (ve Švýcařích) při druhém politicko-sociálním
kursn, uspořádaném nedávno ve Vídni katolicko-kon
servativní stranou. Pro práci svou získati masfme
z přesvědčenía pro věc sama naši inteligenci, která
— bohužel! — jest Ihostejnou a chladnou k věcem,
souvisejícím we sv. věronl A na takovouto programo
vou a Organisovanou práci není ještě ani n nás pozdě,
a také půdy pro ni dost a dost. Celé lány leží dosud
ladem a kde již jiná činnost organieační zapustila
kořeny své, tam není ještě vše pro věc naši ztraceno.

Smiles na konci vzpomenuté již knihy shrnaje
umění učiniti sobě život šťastným vo slova: „Obracej
vše k lepšímu . .. Umění šťastného života nám po
žehnává a nese námi požehnání jiným .... Ono nás
odvracuje od nízkosti a obrací naša zraky k nebesům.
Jím pojíme pozemské s věčným, kde dospíváme teprvé
k blažené dokonalosti“, (Potlesk).

A Tolstoj praví: „Jestli život v Bohu šťastný a
pravdivý, musí jím býti také se zřetelem ke akuteč.
nému životn“. A o něco dále: „Projděte veliký onen
dav, obzvláště v městech; pozorujte ty znavené, ne
pokojné a vyžilé tváře; vzpomeňte ai na svůj život a
život lidí, s nimiž jate se seznámili důvěrně; vzpo
meňte ei na násilné smrti, samovraždy, o nichž ja'e
slyšeli mlnviti, a tažte se v ducha po příčinách těch

emrtí, těchútrap a toho zoufalství. Uvidíte, třebasby se vám to zdálo sobe divnější, že příčina devíti
desetin lidských útrap jest nynější způsob živobytí
na světě, že ty útrapy jsou zbytečny, že by nemusily
býti, a že většina lidí jsou mučeníky idejí tohoto
ověta“. A končí brožorn svou alovy: „V Kristově
mravouce jest pramen štěstí“, (Výborněa ne
utuchající potlesk).

Základem pravého hledaného vezdejšího blaho
bytu je tudíž život, uspořádaný dle nauky Boho
člověka.

Nedbajíce tudíž pranic nepřátel provádě
ného křesťanství, příkladem i slovem pečujme o re
alisování zásad křesťanských ve všech stránkách
i vztazích soukromého i veřejného, rodinného i spole
čenského života| Kříž buď stejně etěn v prostésvět
nici dělníkově jako v nádberné síni velmožově, od
učence jako od člověka jednodochého, od vojína jako
od obchodníka, od řemeslníka jako od velkoprůmys!
níke, od vrchnosti jako od poddaných, od bobáčů
jako od choďasa! Pak vrátí se zase první doby kře
sťanetví, kdy kvetly mystorie lásky křesťanské,pak
zmizí národní záští a vyvyšování se národa nad ná
rod, s lidstvo vstoupí ve znamení křesťanské charity,
jejíž světloi teplo, mající účinky léčivé a divotvorné,
jako živá voda v pohádkách spojí a sdraží národy
všechny v jedinon velikou rodinu. (Potlesk).

Touha po obrození společnosti v pravém duchu
křesťanskémjest patrnější a patrnější. Nasvěděnje
tomu také v poslední době bnntí na severu i západě
Evropy, zračící se již i v nejmodernější literataře. Ne
lekám me v té příčině ani dvou nejnovějších proudů
v našem národě, a nimiž dobří nepřátelé naši v po
sledních dnech natropili tolik zbytečného hluku, neboť
na dobrém stromě zušlechtiti lze i různá pláňata;
a zmizí zajisté brzy neupřímná radost a tváři těch,
již a předčasným plesem pozdravují každou různost
v našem táboře.

Křesťanství jest sněhobílou mramorovou skalou,
vyčnívající vysoko k blankytu z nekonečného moře,
skalon, od níš ponížený odráží se i sebe divočejší
příboj, skalou, jež po každém úderu vlny jest ještě
skvělejší a spanilejší, skalou, jež jest bezpečným majá
kem všem plavcům na rozbonřeném moři, skalou, o níž
neroztroskotá ne žádná loďka života, řízená kompasem
víry, skalou, z níž blahodárné paprsky jako ze elu
neční výhně letí do všech konců evěta, nesouce bla
hobyt s spása všemu lidstvu. (Potlesk. Výborněl)

Nad hřbetem nebetyčných Alp zavane větárek,
Utrolí se nepatrný kamének, jenž pomalukutálí se
dolů Za chvíli z něho ančhová hrouda, která rychleji

jiš letí dolů, kašdým okamšikem se zvětšnjíc a zvětšu
jíc. Za krátkou dobu řítí se již a hromovým lomozem
po strmých úbočích hrůzoděsná lavina, která, nana

razí-li na překážku, na potkání vše drtí a ve svýchssatinách ničí a pohrobuje celé utěšené údolí i s Jid
skými příbytky. (Výborně, výborněl) Zdržena-li však
ve svém mrazivém letu na př. lesem, vyvrátí sice
z kořene tento, ale rozrazivší se v tisíce kousků, zba
vena jest amrtonosné avé síly. (Nentuchající potlesk.)

Komu blahobyt Rakouska na erdci jetě leží,
umičte hlasy cizího i uherského umíráčku, spojte se

ped psnovníkovým heslem „Spojenými eilami“, utvořtees, o nějž by se na padrť rozbila lavina nepořádku,
postavte zvrácený řád a ajednoťte ao všechny síly
společenské k dosažení hledaného vezdejšího blaho
byta v naší říšil (Frenetický potlesk.) Národové ra
konětí, vedeni jsonce duchem učení Kristova a prod
chnuti rakouským vlastenoctvím, učiňte důstojný a
spravedlivý kompromis na prospěch i svých království
a zemí, i avé říše, přiznajíce si navzájem plnon rov
noprávnost! (Výborněl výborněl) .

Dobrým příkladem předcházejíce, učiňme šťastný
počátek v zemích koruny české, na paměti majíce
smiřlívá slova nezapomenutelného biskupa J. V. Jir
síka (Sláva mal), vlastence to zajisté dobréhozrna,
která obsažena jsou v prvém jeho pastýřském listě
(„na den Všech Svatých 1851“): “... Nechtějte se

ro národnost svářiti, trhajíce tudy svazek bratrské
úsky ... Milajte národ svůj, miluj Čech i Němec

jazyk svůj. Hoden jest národ, z kterého jeme vzešli,
bychom ho milovali, a jazyk, kterým nás matka učila
modliti se k Bobu, hoden jest, abychom si ho vážili.
Nezapomínej ale nikdo, že všichni jsme nejprve a
především křestané, katolíci, a potom teprve Čechové
a Němci.“ (Slára! Výborněl) Působme v ducha bi
skupa Krejčího a Jana Skály, již poslední spánek ke
cti Turnova dřímají na zdejším hřbitově, (Potlesk.) a
usušeny budou denně tisíce a tisíce slz. Práci avon
problubajeme i rozšiřujeme, nezištnou práci svou na
povznesení vezdejšího blahobytu organisnjme, aby pod
jarým dechem svorné naší práce na srdci Evropy roz
kvetla stolistka našeho českého království, zrosená
krví sv. Ludmily a av. Václava, i se zeleným lupe
nem naší sesterské Moravy. (Výborně.)

Katolíci v zemích koruny svatováclavské, chutě
jako jeden muž ku svorné práci pro Boha, vlast a
krále, abychom dosáhli vezdejšího blahobytu ve svých
žírných vlastech! (Dlouhotrvající potlesk.)

Sjezd náš není parádní, jak o lonském sjezdu
pražském vyjádřili se někteří našinci! (Neutnchající
potlesk. Výborněl) Sjezd koná ae na oslavu Spasite
lovu a v tom apočívá pevná záruka, že provázeti jej
bude hojné Boží požehnání.

I vzpomínám si ta z Halla krásného slibu av,
Jana, apoštola lásky, av. Gestradě: „Až ochladne láska
ve světě, sesláblém stářím, zjevím mu tajemství nej
světějšího Srdce.“ Naše století jest vyčerpáno, zkrvá
ceno na všech údech, jeho sešlost zmalatňuje jeho
ústrojí, jest vyžilé, přeeycené, zemdlené: Stáří vysu
šilo prameny, z nichž život mohl by tryskati. Láska,
milosrdenství jediné může je zase napojiti. Zákon ne
změnitelnosti a zákon posloupnosti podávají ei race
v církvi. Dle míry, jíž žádají věky, nemění nikdy
svých článků viry, rozmnožuje církev své prostředky.
Její nevyčerpatelné poklady zvou vždycky lidatvo, jež
může usednouti k jejímu zázračnému stolu, kde se
chléb rozmnožuje. Proto církev nečeká, až množství
lida řekne: Žízním! Ona předchází je jako matka,
Zná čas, kdy růže dostala rozkaz, aby rozkvetla, aby
pečlivý av. Otec, pochopiv, zasvětil lidatvo Spasiteli.
A proto ve znamení tohoto záslibu Spasiteli přikroč
me jednomyslně a svorně ku práci za účelem dosa
žení hledaného vezdejšího blahobytu, vědonce, že „Spo
jené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná! (Dlou
hotrvající potlesk. Výborně! Sláva! Řečníku se se
všech stran gratuluje.)

O úkolech duchovenstva v naší
době.

Vysoce důstojný rektor bisk. semináře Kordáč, doktor
filosofie a bohoalorí promluvil na katolickém ajezdu v

Turnově o výše uvedeném.thematé v podstaté násleující:

„Úkol duchovenstva je na vždy a tudíž i pro
doba naši vykázán slovy Páně: „Jako poslalmna
Otec, tak i posflám vás“. (is. XX.) — Účelem poslání
světa Vykupitele je, aby aňal bříchy avěta a sprave
dlnost dítek Božích, hříchem ztracenou, jim navrátil
a tím pokoj na zemi lidem dobré vůle a neskončenou
blaženost na věčnosti opatřil, — Hřích dle dějin i dle
logiky je prrním převratem a nepořádkem na světě
a nejhlubším pramenem veškerého zla a nepořádku
společenského i soukromého, Následovně začíná radi
kální reforma a odstraněním hříchu. Zjevení křesťan
ské ae ohlašuje kázáním pokání (Metanoia).

Proto zní první věta zjevení psaného (Gen. I,
1.) Na počátku stvořil Bůh nebesa i zemi; první člá
nek vyznání Apoštolského: Věřím v Boha Stvořitele;
první přikázání desatera: Já jeem Hospodin Bůh
tvůj, nebndeš míti bohů jiných mimo mne.“ Toť zá
kladní zákon spravedlnosti, co cnosti náboženské a
zároveň základ spravedlnosti, co cnosti moralní.

Kdo dává, co Božího je Bohu, ten dá i co je
císařovo císaři, a co je bližního bližnímu, — Srdce
pak obrací Kristus a napravuje zákonem lásky. Milo
vati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a
blíčního jako sebe samého.

Tento dvojí zákon spravedlnosti a lásky je prá
vě tak základem veškerého života společenského, jako
zákon gravitace a tepla jest základem vesmíru a ve
škerébo života rostlinatva i živočišstva, Bůh je po
slední příčinou ontologickou i logickou zákonů příro
dy i rákonů spravedlnosti a lásky. — Proto tvořejí
otázky o Bohu, člověku a světu a o jich vzájemném
poměru předmět nejhlubšího ekoumání filosofie ve for



mě theosofie a ethiky všech věků a všech národů. Ale

s dostatečnou jistotou sepotřebná suma pravd těchtočlověku nezbytných, nestala všeobecným majetkem li
du. Dokud nepřišel na svět Ten, který jedíně ae svr
chovanon autoritou říci mohl: „Ego sum Lux mondi
— Já jeem ceste, pravda a život“.

Aby se pak podklad této pravdy nobeské nepo
rušený zachoval všem národům všech věků, založil
Kristus Pán svou církev co společnost pravověřících
křesťanů pod jednou viditelnou hlavou, svým náměst
kem na zemi, ev. Petrem a jeho nástupcem, římekým
papežem.

V době naší, jižto karaktorisuje neposlašnost a
nevázanost a hrosí všeobecným rozkladem apolečen
ským v anarchii, má se dachovenstvo katolické pře
derším osvědčiti býti „solí“, chránicí společnost před
touto hnilobnu a rozkladem organisace sociální. „Vos
estes sal, vy jste aolí“.

Při výkladu této první povinnosti dachovenstva
za dnů naších dlužno upozorniti na mylný výklad
povinnosti té, který i ve veřejných orgánech atavu
duchovnímu vlasiních nezřídka nacházíme a ve spol
kových schůzích opakovati slyšíme. — Obmezuje se
totiž poulunost náboženská toliko na předměty víry
a mravů křesťanských; v ostatních věcech najmě v
politice prý lze dopřát episkopátu toliko hlasu porad
ního, nikoliv ele závazného. (Výborněl)

Avšak dle vědy dogmatické na základě písma
ev. a učení sv. Otců, jakož i dle stálé praxe Stolice
apoštolské, dlužno sice rozeznávati mezi předměty vě
ro- a mravouky a mezi předměty církevně-politickými,
ale ne tak, aby se poslušnost náboženská obmezovala
jen na předměty první.

Poslušnost náboženská t.j. povinná oproti auto
ritě církve učící je dvojí: 1. poslušnost ve věcech ví
ry a mravů oproti autoritě církevní učící a posluš
nost víry (hipokne tes pisteos), vyžadující celou váhou
avé nejvyšší autority tak, že, kdo se tvrdošijné této
autoritě protiví, hříchu formální haerese vínen ge stá
vá. Tuto poslašnost ukládá Kristus Pán elovy: Jděte
a učte všecky národy; kdo uvěří — bude spasen, kdo
neuvěří, bude zatracen. (Mc. XVI., 18.)

Kdo by však tvrdil, že jen v tomto páda pkatolík povinen k poslušnosti, jednal by právě tak,
jako kdyby kdosi řekl: syn je jen tenkrát povinnen
otce aposlechnouti, když neposlušnost by měla za ná
sledek úplné vydědění. (Výborně l) Každý soudný muž
nám řekne, že se takový pád málo kdy stane, za to
ale téměř každodenně se vyskytuje příležitost k po
slušnosti povinné dle čtvrtého desatera, která plyne
s práva a povinnosti otce vychovávati, říditi a apra.
vovati rodinu k dosažení blaha duchovního i hmot,
ného. —

Podobně dlužno rozeznávati i v rodině dítek
Božích v církvi Kristově, jížto viditelnou hlavou je
episkopát s papežem v čele. Tento má mimo právo
vyžadovati naprostou poslušnost víry (obligatio fidei)
ve věcech víry a mravů, drahé právo a povinnost vy
žadovati poslušnost, od níž závisí účelné řízení celé
rodiny Kristovy k cíli věčné blaženosti nacházejícím
se v mnohonásobném styku s věcmi, které spadají
samy o sobě do právomoci státní; jest to — jak se
vyjádřají boboslovci — „auctoritas regiminis“ neb
„tnivergalia providentiae ecclegiasticae“, autorita vše
obecného řízení církve, která není neomylná jako prv
ní ve věcech víry a mravů, ale přece zavazaje k po
slušnosti náboženské a je ctností náboženskou, jako
neposlušnost oproti této autoritě je hříchem proti
ctnosti náboženské buď větším nebo menělm dle pra
videl všeobecných o hříchu. (Potlesk.)

Důkazem pro správnost výkladu tohoto o zá
vaznosti autoritě církevní je 1. podatata věci samé,
jak je svrchu předložena a příkladem rodiny znázor
něna, 2. stálá praxe Apoštolské Stolice, na př. list
Pia IX. ze dne 21. prosince 1863 k arcibiskupovi mni
chovskému a list. Congreg. 8. Ingais. £ Ind. ze dne
2. března 1866 v záležitosti proff. belgických, 3. zřej
mé učení sv. Otců na př. Clem. Rom. (ep. 1. Cor.) av.
Ignác, muč., Polycarpas, Irenaens a j., 4. Vezměme
analogii ze života obecného. Nařídí li autorita osvěd
čená, na př. lékař ve prospěch zdraví a života leles
ného, nebylo by rozamným jednání, kdyby kdosi tvr
dil: Povinen jsem jen tenkrát uposlechnouti nařízení
lékařova, když se neomylně jedná o smrt nebo život;
jedná-li se o nařízení, která sice vydatně zdraví té
lesnému prospívají anebo jich opomenutí je ohrožují
— tu lze považovati nařízení to za pouhou nezávez
Dou radu.

Applikace na předmět náš je patrná. — Ostatně
lze souditi, že i oni duchovní, kteří novou theorií po
slušnost náboženskou toliko „ad obedientiam fidei ca
tholicae“ obmezují z roztřišťování sil beztoho ne čet
ných, z bezvýslednosti pokusů o práci veřejnou najmě
v otázce sociální, z posměchu a škodolibosti nepřátel
ev. církve, nahlížejí aspoň z praktických příčin a po
steriori, jak bludnou mueí býti jejich zásada.

Konečně nelze opomenouti přičinu nejhlubší,
dogmatickou poslušnost co nejdokonalejší duchoven
atvu, napřed ale i všem věřícím doporučující. Jest to
ta příčina, kterou nám av. Pavel (Řím. V. 12 etc.)
uvádí řka co do smyslu: Neposlušnosti člověka prv
ního degenerace poslušností Krista regenerace poko
lení lidského. Ten zákon platí i pro hledanou rege
neraci na sklouku věku XIX. — Nejsvětější Srdce
Páně nechť osvítí rozum a nakloní srdce všech, což
doufáme pro zásluhu Jeho modlitby.

Na základě poslašnosti epočívají ostatní hlavní
povinnosti duchovenstva, Především vznešený úřad
učitelský zastávati a horlivostí a neohrožeností apo
štolskoa. — Jeouť nepřátelé křesťanství zežidů i
z pobanů (moderních), jimžto kříš je buď pohoršením
nebo blbatvím, no méně četní a zapřisáhlí, jako před
2000 lety. — Duchovenstvo na hranicích království
má zvláště důležitý úkol býti „světlem, solí a poslem
míra, který svět dáti nemůže a který dává toliko
Kristns vše.n lidem dobré vůle a posílá „evangelizare
pacem“. — Pokoj předpokládá spravedlnost a lásku,
jišto má duchovenstvo 8 napjetím všech sil a zapírá
ním sama sebe ve jména Krista všem hlásat A kde

rozum lidský nachází se nepřístupným světlu pravdBoží, nechť ai klestí cestu skutky lásky, dobročinnosti,
štědrostí a nezištností, erdcem ku hlavě, k rozamu

dle vzoru Božského Spasitele, kterýzačal konat a učit.
Kde konečně k tomu přílešitost, tam nemá du

chovenstro opomenout povinnostušívat prostředků
mimořádných k dosažení cíle osvěty a posvěcení kře
stanekého. Prostředky takové jsou: Tisk a život spol
kový. Posléze upozornil řečník na výhodu systému far
ního, který tvoří pro stálou a zajímavou korrespondenci
se žurnály katolickými jakousi přirozenou ligu, rozvět
venou po celém království; akademické vzdělání du
chovenstva činí je mnohem způsobilejším k sepsání
jadrných a zajímavých lokálních zpráv, než většinu

orrespondentů listů nepřátelských,
aktéž i zakládání knihoven má mít duchoven

stvo na zřeteli, aby se lidstvu dobrou četbou dostalo
náhrady za četbu otravující.

Zvěsti z východních Čech.
Z Koslelce m. Orl. Dne 20. srpna pořá

dala naše katol, jednota za účastenství všech jednot
okolních ve apolkové místnosti na „Rabštýně“ schůzi.
v které promluvili vdp. dr. Horský a p.Špaček, říd.
učitel z Košátek. Schůzi zahájil vp.Bezdiček, před
seda jednoty. Sál byl přeplněn více než 500 účastníky
všech tříd společnosti. Vdp. dr. Horský ujal se slova,
aby obhájil křesť. socialisty proti různým nájezdům
najmě liberálním a sociálně demokratickým, jako by
chom my nepřejícs pravé svobodě byli nevlastenci a
ujařmovateli a dovodil, že právě my na základech
katolických bndojíce hájíme právo slabšího proti sil
nějšímu, pravou svobodu proti lžisvobodě — sobec
kosti a právu silnějšího. A postupuje takto ve své
promyšlené řeči, z níž ani slovo nevyznělo na prázdno,
dokázal, že pevně stojíme na státním právu českém
ano jím právě můžeme ano musíme dosíci uskutečnění
svých ideálů. Po hojném potlesku a projevu uznání
od poslachačetva vystoupil na řečniště druhý náš bo
jovník rletp. učitel V. Špaček. Celá jeho řeč byla vý
borným pendantem řeči předchozí. Máme-li zajisté
s výsledkem pro katolické zájmy zápasiti, musíme
míti bojovníky a proto samozřejmo musíme se snažiti
o výchovu katolickou. Vetp. řečník ohradil se hned
z počátku, aby si nikdo nepletl pojmy učitel a škol
ský systém čili jak se krátce říká škola. Ukázal, že
školský systém náboženství ve škole tupí, nábožensky
nevychovává. Neboť učitel nemusí ano nemá o nábo
ženství se zmíniti. A učitel, jenž af ei je jakýkoliv,
přece vždy ohromný má na děti vliv, když před dět
mi ani zmínky o náboženství, o Bohu pro příčinu
všeho neučiní, nevychovává přece nábožensky, kdežto
naopak zmíní-li se s úctou ©náboženství, má to větší
vliv, než když to řekne kněz sám. Zákon však nenutí
učitele vychovávati nábožensky. Jako však maje vy
chovati vlastenecky nemůže dětem vštípiti nějaké
vlastenectví všeobecné, tak i náboženství. A proto žá
dáme, aby změněn byl system školský, jenž by zara
čoval výchovu náboženskou. Přítomným takto jasným
a přeavědčivým způsobem ukázal, v čem záleží ona
tolik kaceřovaná škola náboženská, v níž netouženo
po dozoru kněžském, nýbrž o earučení katolické vý
chovy, jež by se i pod dozorem etátním mueila pro
váděti, kdežto nyní podle nynějších zákonů jí není
ani tam, kde kněz je inspektorem, an mu zákon váše
ruce. Řečtato rovněž přijata s velikým povděkem a
provoláním slávy řečníkovi. Schůze skončena zapěním
hymny národní „Kde domov můj“. Další část večera
barili se účastníci při zvucích hudby.

Z Jilemnice. V městě našem zemřel23.
srpna vážený měšťan a obchodník zdejší, pan Frant.
Hanně, otec dp. katechety Hanuše v Žamberku, v stáří
74. let. Pohřeb zvěčnělého pana Henuše konal se v 80
botu dopoledne za velikého účastenství zdejšího mě
šťanstva i četných známých Čest budiž jeho památce!

Z Lomnice m. P. Zápis žáků do c. k. od
borné školy tkalcovské v Lomnici n. P. do denního a
večerního oddělení pro školní rok 1899—1900, konati
se bude dne 15. až 17. září 1999, v budově školní
vždy od 8. do 10. hod. dopoledne. Podmínky přijetí:
1. Proponštěcí vysvědčení ze školy obecné neb měšťan

skó s dokázaným pros čchem dobrým. 2. Ukončení14. roku. 3. Svolení rodičů neb poračníka k návětěvě

školy u neplnoletých. Pro žáky večerního oddělenípod sub 1. a 2. uvedené podmínky a průkaz nějaké
prakee v tkalcovství, Školné pro žáky denního běhu
obnáší: Pro tuzemce 20 zl. ročně a sice ve dvou stej
ných lhůtách před započetím každého pololetí k za

ravení. Takoví žáci, kteří svoji nemajetnost řádně
dosvědčí, o mravním chování, pilnosti a dobrém pro
spěchu se vykázati mohou, mohou o alevení školného
žádati. Školné prožáky nedělního a večerního běhu
není, musí však složiti 1 zlatý příspěvek na školní
pomůcky. Doba vyučování trvá dva roky. Ústav
tento jeat dle nejnovějšího © způsobu zřízen a
různými, všem moderním požadavkům vyhovují

cími stroji jak v ročním, tak i v mechanickém
tkalcovatrí opatřen. Chudí a pilní žáci mohou býti
osvobození od školního platu, mimo toho požívají růz
né výhody, co se týká poskytování různých školních
potřeb anebo mohou částečně i menší peněžní obnosy
co podporu obdržeti. Absolventi školy této mohou při
opravdové píli a snaze o různých průmyslových závo
dech velmi eluěného postavení ae dodělati anebo sobě
samostatné tkalcovské živnosti zaříditi. Na veškeré

ení i písemné dotazy vědy ochotně odpoví správaškoly.
Z Chotěborek u Dubence. (Novázá

ložna Raiffoisenova v Chotěborkách.) V Chotěborkách
konala se dne 20. srpna o 3. hoď. odpoledne veřejná
schůze za příčinou zřízení záložny Raiffeisenovy.
Schůzi zahájil místní etarosta pan Josef Zemek, na
čež promluvil v delší řeči o významu a důležitosti
záložny pan farář v uhotěborkách Jan Ruml, odpo
roučeje přítomným zřízení zéložny jako podnik pro
celou farnost veledůležitý. Řeč duchovního eprávce
byla vyslechnuta 8 velkou pozorností a uznáním.
Ihned přihlásilo ee 29 členů a konána hned první
ustavojící valná hromada, v níž byli zvoleni jednotliví
fankcionáři. Přejeme novému ústava mnoho zdaru|

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše aliněv ohnizincenéa otříbřenézaězeruč.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno táž ve lhůtách. Opravy
snovaslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sablou so jíž svěcené se astvrzením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může se vykásati četnými pochral
ným! přípisy P. T. zákazníků a odporučuje seted kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, re
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifůkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Fr. Šanda,
(Eliška Šandová)

první a nejstarší výrobna

* S0dové Vody *

a šumivých limonád
v Hradci Králové,

(založena r. 1873.)

odporoučí své uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám i co nej

zdravější nápoj domácí.

Dlobařnyyeee
' Lomnické suchary

české

zákusky !„oné zákoskyl.
Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!

t kg 250 zl.
Velký výběr emkrovimek krabice 1— zl až

450 zl. a výše.

Velkývýběrdertů, oukrorinok ku hostináma pod.
Poštovnísásilky Akrátdenně od 5sl. počínaje

frankostanice. Zasílá

Karel Dilabač,
v JIČÍNĚ (Čechy).

1 kg 80 kr., 1— zl., 190 zl.

Císařské suchary
1 kg 180 zl.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně ne umělé truhlářské i čslou

nické zboší 1yrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

65 pérevky a žíněnky, U8
spony a záslony do oken, bladké i zdrhované dle

frano. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Bryčku celokrytou

WB“levně prodá m
Jost Větvička,

obohodník v Třebechovicich.
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Útěk před duchem.
Za mélo dětetrí hrali stadenti venkovského

města divadolní bru s násvem: „Duch času“. Ne
vím jiš, co vše bra ta obsahovale, ale tolik jsem

si ponatonal, že vystoupili ve hře „sedláci“, kteříse báli„ducha času“ a utíkali před ním. Bylo
Jim hlásáno, še musí pokračovati s duchem —to
jest s „osvíceným smýšlením“ lidí — nových časů.
Oni ale měli to „osvícené smýšlení“, ty nové zá
sady, toho ducha času ra skutečnou bytost, za
docha, za ducha zlého, a proto se ho báli a před
ním utíkali. Mnoho so mi ta hra nelíbila, protože
prostná víra a nábožnost tehdejších „sedláků“, to
jest venkovského lidu, byla v posměch uváděna a

protinábořenské smýšlení nového času velebenoplo.
Nyní po více než čtyřiceti letech jest to ji

nak. Nymí ge před duchem času již neutíká. „Duch
času“ pronikl veškeré obyvatelstvo, a čím kdo
mladší, tím méně před duchem časn utíká. Co
dobrého ten duch Času přinesl, to zajisté nezamítá
nikdo. Ale on ten duch času přinese taky tanobo
zlého. Přinesl pohrdání nejen vírou, ale i pohrdání
meavností a vůbec vělm, co jest vyšší, člechet
nější, čili jek učení říkají — přinesl pobrdácí
ideály. A tohoto opravdu slého ducha aby se lidé
nebáli, starali ee sami zákonodárci, samy státy.

A dnes? Dnes so téhož dacha začínají báti
ti, kteří bo do lidu vpravili. A proč? On ten duch
času nesměje se jen víře a ideálům, on se směje
taky každé moci a vážnosti, každé autoritě. A tak
po čtyřiceti letech jaká to změna. Dříve báli se
ducha časn ti „sedláčkové“, a páni se jim smáli.
A dnes se téhož ducha času bojí páni a smějí se
potomci těch „sedláků“ čili těch sbožných občanů
dob dřívějších.

Ale jak jen se to mohlo státi, še ti dřívější
občané před duchem času utíkali a nyní by rádi
před ním utekli mnozí páni?

To se stalo tím, Že ne před duchem Času,
ale před skutečným duchem, před bytoslí rorimem
a vůlí obdařenou, od těla a hmoty rozdílnou pře

mnozí učenía neučenípu utíkají.Tak n. př.pamětihodné jest slovo jednobo
professoraa lékaře, kterýpravil: Řezal jsemmnoho
lidských těl, ale docha jsem v nich nenalezl.

A tohle bláhové mluvení bylo považováno za
vrchol moadrosti, ač každý sprostáček odrazí tuto
nevěreckou frási slovy: Ano, Fezal jste těla, ale
mrtvá, u v mrtvole duch už není.

Takový „učený“ planý tlach co to jest ji
ného, než jakýsi útěk před duchem? Pan professor
totiž ducha nehledá, on chce mermomocí být ne
věrcem, a proto tak velikou a vážnou věc odbývá
nesmyslným vtipem. Bobu však díky, že jsou 16
kaři, kteří v těle ducha nacházejí. Onf praví: My
známe a vidíme všecky údy acelé ústrojí lidského
tla i jeho úkopy. My známe taky všecky části —
pěvky — té bmoty, z které tělo jest složeno. Ale
ta sflu, která to tělo utvořila, vyvinula, která ji
pohromadě udržuje a působí, že tělo žije, tu ne
vidíme. A přece bez ní —- totiž když tělo jest
mrtvé — děje se všeho tobo opak, co vidíme na
těle živém. V živém těle drží ona tajemná síla tělo

hromadě, a jak ta zmizí, tělo se rozpadává. —
y však víme též, že tatáž síla, která tělo při

životě udržuje, myslí, paměť má a svobodně volí
— ale je-lita síla s těla pryč,ta pozůstalá bmota
nemyslí. Je to pak jen „hlína“. A právě proto,
že to je „hlina“, to nemyslí. Mysliti hlína nemůže.

A tak ověem ne řezání mrtvých těl, ale pře
mýšlení vede právě lékaře k tomu, aby nalezl
v těle jinám něco, co není tělem, co není hlínou,
co není hmotou, ale něco zcela jiného, něco, čeho
ovšem ani viděti, ani čichati, ani bmatati, ani aly
feti nelze, ale co přece skufečně jest. A tak jsou
lékaři, kteří v těle dacha nalezají, ovšem ne nožem
a hmatem, ale rosumem. Právě to obdivahodné pů
sobení té tajemné moci v tělé živém působí, že
rozvážný lékař ducha bledá a nalezá.

Ano známe lékaře, který uvažuje následovně:
To co z mrtvého těla zmizelo, dokud v živém
těle bylo, nemyslelo pouze. Ono to mělo v sobě
větípený rákon dobrého a slého — sákon mravní.
A mrtvé tělo, blína, hmota mravnosti nemá a ne
zná. Jistojistě tedy to, co tělo oživuje, myslí a

volí a zákona mravního si vědomojest, jest zcela
něco jiného, než tělo a hmota.

A když konečně lékař nepozoruje jen cizí
těla, ale i sebe, když přemýšlí, co pak je to ve
mně, čemu říkám já, tu přijde k jistému přesvéd
čení, že to „já“ jest něco jiného, než tělo.

A tak zase i lékař ducha nalezá, jen kdyš
schválně před ním neutíká. Kdo však mermemací
ducha nechce mít, kdo před ním utíká, tomu se
stává, še duch uteče před ním.

A vzpomeneme-li na lékaře jednoho Z dob
pohanských, přesvědčíme se o tom tím více. Zna
menitý ten muž pravil: Kdyby nic jiného nebylo,
než lidské télo, postačilo by u mně to, abych věřil
© Boha. Chtěl říci: Tělo lidské jest tak podivu
bodně a důmysluě zřízeno, že eamo Bebou hlásá
nějaký vyšší rozum a nějakou vyšší moc, která
podle plánu, podle rozmyslu to tělo tak sestrojila,
aby vykonávalo, k čemu vlastně ustvořeno jest.
Tělo lidské samo sebou hlásá vyšší bytost rozu
mem a vůlí obdařenou — Boha. A tak zade právě
lékař nalezl ducha — nebot Bůh — bytost a ro
zumem — jest duch. — A jestliže tělo samo hlásá
Boha, čím více blásá jej teu duch, který je oži
vuje a v něm přebývaje myslí 4 volí. Ten seji
atojisté sám neučinil, ale taky jistojistě z hmoty
neví, neboť hmota nemyslí. A tak musí pocházeti
jen od ducha nějakého — a duch ten jest —Bůh.

Jsou ovšem lidé, kteří mermomocí Boha ne
chtí; oni před ním utíkají, a tak se stává, že je
jich mysli, jejich srdci jako za trest ntíká — Bůh.

A tak se stalo, že nynější svět je divadlem
čili jevištěm, na kteróm se představuje na místo
té starodávné hry: „Duch času“ hra nová: „Účěk
před duchem“.

Nevím, je-li to fraška — hra k smíchu —
a nebo trucblobra. Někdy to je fraška. Pozorujme
náš venkov. Nalezneme tam — nepravím lékaře

„Doktor“ je totiž po česku tolik jako „učený učí
tel“. A jak mnohýdělá se „doktorem“ lidu. Něco
povrchního někde z mějaké knížky do sebe hodil
a vemá tolik vzdělání, aby tomu porozaměl, mno
hdy nemá ani dostatečného stáří. A hle! Je z něho
taky „doktor“, který ducha nevidí a neviděl. Ta
kový doktor je skutečně k smichu. A proč? Inu
proto, že pyšný a při tom hloupý člověk vůbec
k smíchu jest. Tím více pak to je fraška, když
se ví, proč ten pán před duchem utíká, Ou mi
luje své tělíčko — a proto nemá rád toho ducba
e tím zákonem o dobrém a zlém.

Ponejvíce je to však truchlohra. Trachlobra
totiž je hre, která má — jek lid říká — smutoý
konec.

Přemnozí páni „učenci a profesoři“ dali se
totiž do toho představování té hry: „Útěk před
duchem“. Začali hlásati ono ohyzdné učení, že
člověk je jen hmota. A k pánům těm přidali se
mnohde i zákonodárci aa sněmech a jinde,

Začalo to vesele. Smálo se a smálo těm,
kteří v duchu věřili, To byli též pánům ti „8e
dláčkové“, kteří utkali před duchem času. A bra
se zalíbila i těm, kteří byli z počátku za posměch.
A dnes? Truchlohra mívá obyčejně pět jednání.
A ve čtvrtém to bývá již velice smutné, ale doufá
se, že vše přece „dobře skoačí“. A však přese
všecko očekávání skončí to smutné — smrtí.

A tak so zdá, že to veliké představení s ná
zvem: „Útěk před duchem“ dospěl dnes v Evropě
již asi do čtvrtého jednání. Již je to velice smutné.
Z myslí, ze srdcí, ze škol, ze zákonů, z knih,
z časopisů, z rodin, ba mnohde již i ze soudních
síní — utekl duch. Všude zůstává jen hmota, to
jest násilí, sobectví, rozkoš a vášeň. A kde vládne

ne tam utlačí právo, dobro, spravedlnost, poek.
Ale jako dobromyslní diváci při truchlobře,

Jsou ještě přece mnozí, kteří mysli, že není tak
sle, že to přoce jen dobře skončí. Dohraje-li 8e
ten „Útěk před duchem“ až do konce, nemůže to
dobře skončiti, jako truchlobra musí jen smutně
skončiti. — Muselo by ae nechat nedobráno a z8
čít kousek jiný s názvem: Útěk před dochem času
čili Nalezení ducha. Evropa by musela upřímně
bledati ducha v těle lidském a tím i Dacha nej

vyššího. Pak by 8e z truchlohry učinila Činohra,
v které bylo sice mnoho smutného, ale konec
dobrý.

Inserty se počktají levné: V. Ročník.

Sjezd hasičů ve Lhotě pod Libčany,

Hasičská župa Nechavická, která sestává
s dobrovolných hasičských sborů Vel. Babic, Bo

bárny, Hrádku, Klenic, Kratonoh, Kunčic, Lbotyd Libčany,Libčan, Lubna, Mokrovous, Mžan,
ch Nechanic, Obědovic, Horního a Dolního

Přímu, ze Sobětuš, Střesetic, Suché, Těchlovic, Tře
sovic, Zvíkova a z nově utvořeného hasičského
sboru v Necbanicích, Ikonala 3. září šupní sjesd
ve Lhotě pod Lipčany. Hospodářsky i národně
pokročilá obec tato oděla se za tou příčinouvsla
vnostní háv. Protože obec nemá vysoké věže, hlé
saly na mobutných stromech vysoko vztýčené sto
žáry 8 prapory celému okolí, že se ve Lhotě k-ná
důležitá slavnost okresní. Na návsí byly četné
statky a domky ozdobeny prapory, příchozí od
Liběan pak vítala slavobrána z chvojí, ozdobená
českými prapory.

Ve Lhotě panoval již od rána slavnostní ruch.
O páté hodině vzbudil ranní budíček veškeré oby
vatelstvo a hudba hasičská z Kuklen procházejíc
se obcí, hrála pak napořád veselé a ryčné písně.
Nebesa nepřála jaksi slavnosti, neboť ca chvíli se
zakabonila a chrlila s oblak spousty deště. Ne
stálým, chladným a deštivým počasím trpěla ná
větěva župního sjezdu nesmírně. Hasičeké sbory,
které jinak sebe dravější a mohutnější požáry ob
mezují, ovládají a zničí konečně sebe zhoubnější
ohně spoustami vod, chrlených z hadic stříkaček,
zakoušely vesměs nepříjemných sprch na své jízdě
neb cestě do Lhoty. O 9. hodině byly sbory kala.
vnosti ráno se dostavivší pod hostincem p. Horáka
u hasičeké stanice uvítány. Mnohé byly deštěm
na cestě zdrženy a dvěma nebylo dokonce možno
následkem čpatného počasí k župní slavnosti do
Lhoty pod Libčany se dostavit.

Po 10. bodině konala se valoá župní schůse
delegátů v prostranném sále hostince pana Frant,
Vodičky. Schůzi zabájil předseda pau František
Šaroun ze Starých Nechanic. Pan předseda při
vítal srdečné pány delegáty hasičských sborů
v okresu i hosty a vyslovil potěšení i radost nad
přijetím, jebož se basičům od slav. obce Lhoty
pod Libčany dostalo. Hasiči odmění její obětavost,
námahu a chování vzoruým chováním a nemenší
srdečností, čímž dokážou, že jsou korporací uvě
domělou a pokročilou. Na to vyzval pan žapní
starosta župního jednatele pana Vančuru, aby
přednesl protokolo poslední valné schůzi, načež adě
lil tento zpráva jednatelskou za minulý rok asice
od 14. erpoa 1898 do 3. září 1899. Župa čítá 21
sborů s 043 členy. Nově založen byl v okresu
Nechanickém hasičský sbor v Rospicich, který
však vstoupil do hasičské župy Rychnovsko-Novo
městské. Žopní výbor konal 3 řádné schůze a
župní správa konala rovněž více schůzí. Poraněným
při požárech basičům dostalo se 76 zl. podpory
v loni a za poslední tři leta 425 zl., kterážto pod
pora bude povzbnzením pro hasiče při bájení ma
jetku nešťastných. Župa sůčastnila se depatací
také 26. srpna zemské hasičské valné bromady.

Další činnosti župní jednoty přeje výbor
mnoho zdaru a jednatelskou zprávu koučí p. jed
natel slovy: Konej každý svou povinost, kterou
jsi jako český hasič na sebe přijal, Konej taky
každý vlastenecké povinnosti a mezi hasiči ať pu
nuje mír, avornost a láska bratrská. Tomn všemu
provolal Na zdarl — kteréž všemi hasiči bylo
blučně opakováno. Na to byla jednatelská zpráva
schválena.Ze zprávy pokladní vysvítá, že
příspěvky od 21 sborů obnášely 54 zl, 30 kr.,
totiž po 10 krejcarech od každého sboru. Okresní
výbor v Nechanicích poskytl žnpě za minulý a
letošní rok po 10 zlatých podpory. Vydání župy
obvášelo: Ústřední zemské hasičské jednotě pří
apěvek 543 členů po 5 kr. činí dohromady 27 zl.
15 kr. Paušální náhrada župnímu dozorci Činila
20 zl. Za povozy v úředních záležitostech do Mžan,
Babic, Lhoty 12 zl. 60 kr. Za plakáty 20 zl., za

poselné 3 zl. Po sečtení všech výdajů zbývá tedy
na hotovosti 1 zl. 15 kr. Protože páni revisoři
shledali zprávu pokladní v pořádku, tedy byla
schválena.

Na to podal zprávu župní dozorce pan We
ber. Prohlédli hasičské sbory vTřesovicích, v Hrádku

„A



a na Přímu a ehledány s co do stránky hu
manní, jak pravil p. župní dozorce, v úplném po
řádku. Pan dozorce zmínil se pak o povinností
hasičů, aby měl « nich každý emysl nejen pro
věc hasičskou, nýbrž i národní. Na to zpráva žap:
ního dozorce byla schválena.

Na programu bylo pak usnesení se župy
ohledněpřistoupeník zemské hasičské pod
půrné pokladně, která bylazřízenanaoslavu
BOtiletého panování Jebo Veličenstva císaře a krále,
Hasičové, kteří nejméně 20 let byly v činné službě,
mají nároky na podporu z této pokladny, když se
stanou k službě neschopnými. Podpůrnou pokladnu
třeba ovšem roališovati od úrazové pokladny, která
hasičůmposkyteje příspěvky, když v činné službě
při požáru přišly k úraze. Některé župy a sbory

podl příspěvek teprve letos a zaplatily příspěvekuď za 3 leta najednou anebo začaly platit počí.
naje rokem 1899, Hasičskážupa Nechanická k zem
aké hasičské podpůrné pokladně dosud nepřiston

ila, jednalo se tedy ve valné schůzi delegátů, za
ských spůsobů se to má státi.

Debaty súčastnilo se více pánů, zvláště p.
hostinský Deyl z Klenice a p. Vančura. Protože
by pro mnobé jednotlivce a sbory bylo mnobo
zvýšit příspěvek hned o 15 kr., tedy usneseno
zeplatit příspěvek zemské hasičské podpůrné po
kladně ve třech letech počínaje tímto rokem.

Hasičské sbory jsou spolky všeobecně uži
tečnými a každý hasič se zanedbáním vlastní práce,
vlastního výdělku a hájení vlastní věci jest povinen
bájiti ohrožený majetek a život svých spoluobčanů.
Nasazujo-li však hasič zdraví a život a obětuje-li
vlastní práci a výdělek prospěchům své obce, svých
epoluobčanů, tu myslíme, že jest to otázkou alus
nosti a spravedlnosti, aby jednotlivé obce zaplatily
těch 15 kr. příspěvku za každého člena hasičského
sboru ve své obci. Mnohý basičský spolek čítá jen
2U členů, jiný čítá dvakrát a třikrát tolik členů
dotyčné obce by tedy zaplatili za své hasiče 3,6
až nejvýše 10 zl. pojistného u zemské podpůrné
hasičské pokladny. Tak nepatrný vydaj nepřivade
žádnou obec z finanční rovnováhy a myslíme proto,
že to bude každá obec považovati za čestnou po
vinnost, když tak nepatrný příspěvek za všeobecně
prospěšný spolek, jako jest hasičský, zaplatí. Vždyť
na různé zbytečné společky a fángličkové bezůčelné
slavnosti zaplatí obce mnohem více.

Příšlí sjesd hasičské župy Nechamícké usta
noveno odbývati na Doloím Přímu.

Na to přijat byl návrh, aby roční příspěvek
platil se na příště 15 kr. místo posavadních 10 kr.

Za starostu župy volen byl pak opět pap
František Šaroun, za jeho námestka p. okreení
starosta Bednář ze Suché. Do výboru byli zvoleni
p. Štěrba z Hrádku, p. Tomášek z Kunčic, p. Jos.
Teichman ze Sobětnš, p. Václav Sirůček ze Lhoty
pod Libčany, p. Stránský z Tfesovic, p. Hons ze
St. Nechanic, p. Jahelka ze Mžan, p. Lelek z Obě
dovic, p. Ulrich z Bohárny, župním dozorcem zů
stane opět p. Weber. Za nábradníky zvoleni mozi
jinými p. Svatoň z Libčan, p. Pražák z Kunčic a
p. Šalo £ Lubna. Za revisory byli zvoleni pan
Václav Dvořák z Babic, p. Kyncl z Těchlovic a
p. hostinský Deyl z Klenice.

Pan starosta Šaroun podal návrh hasičského
sboru v Starých Nechanicích, aby p. župní jednatel
Bob. Vančara jmenován byl za avé zásluhy o župu
její čestným členem. Schválen návrh aklamací,

Pan žapní jednatel pravil, že projev tento
jej tak překvapuje, že nenalózá dosti slov, aby
odpověděl tak, jak by si přál. Co pro župu konal,
konal z lásky k hasičatví. Uznávají-li hasiči jeho
práci, slíbil, že bude i na dále pro věc hasičskou
pracovati tak, aby se ukázalo, že vyznamenání,

Jehoě se mu právě dostilo, si skutečně zaslouží aváží.
Posléze podán byl návrh ohledně starobního

pojišťování. Pan župní starosta Fr. Šaroun navrhl,
aby návrh tento byl odkázán k prozkoumání žup
nímu výboru a tento pak aby podal nejblíže zprávu
příští valné bromadě, která by ae k vůli urychlení
věci svolala třeba mimořádně. Poněvadž tím byl
program valné schůze delegátů vyčerpán, přál pan
starosta dokončení programu mnoho zdaru a přál
všem účastníkům dobrou zábava. Valná schůze
byla zakončena hřímavým provoláním: Na zdar!

Po 12. hodině konal ze v sále a vedlejších
pokojích hostince p. Fr. Vodičky apolečný oběd.
Chvalně známý hnstinský p. Hynek Horákposkytl
skoro300 účastníkům slavnosti za malý peníz vý
tečný a hojný oběd, pozůstávající z polévky, z ho
vězího masa, pečeně a příkrmu. Obsluha byla
vzorná, akciové pardubické pivo bylo znamenité
a tak na zdaru banketu mají stejné zásluhy pan
Hynek Horák, jako přívětivá jeho choť.

Po přátelské zábavě seřadily se po 2. hod.
odpol. veškeré dostavivší se basičské sbory u ha
sičské stanice ve Lhotě a nastoupili pak za veze
lých zvuků trubek hasičských a hasičské hudb

kuklenské „pochod na cvičiště, na němž se vypínala řeční tribuna. Pan starosta obce Lhoty
pod Libčany Kubiznák přivítal pak hasičskou žu
pu a četné hosty touto vzletnou řečí:

Velectění přátelé a hosté! Závlužný jest účel
věnovati se 8 nasazen m vlastního života k zacbrá
nění statků i životů avých blížních n tím zásluž
nější jest, pojí-li se tato snaha + <. 4 < svému
národu a vlasti. Obyvatelstvo obce naší « jejího
okolí jest radostně vzrušeno, pojímať ve svém stře

da nepřebledný dav zdravých, statných mužů,
kráčí za štítem, na kterém perlí se krásná hesle:
Jeden za všechny avšichni za jednoho. My občané
přišli jeme sem téměř do jednoho, abychom pří
tomností svou dokázali Vám, že uznáváme a cení
me v míře nejvyšší anaby a záslohy českého ba
sičetva. Jménem přítomných zástupců obce a jmé
vem obyvatelstva obce naší Vás velectění přátelé
srdečně vítém e pozdravuji Vás upřímným, s bloubí

srdcem Jdoncím: Na zdar! (Hřímavé volání Nazdar!)

Za žapní pořadatelstvo odpověděl pak panžupní jedoatel Vančurana řeč pana starosty Ant.
Kubiznáka.

Župní dozorce p. Weber vítal pak hasičskou
rodinu, ktorá se sešla k župní valné schůzi, aby
její členové si postýskali, se vzpružili, se poko
chali a jako děti k matce dobré se sešli. Ne to
mluvil o povinnostech hasičetva, zejmena národ
ních, pravil, že slabostí naší jest málo vzájemnosti,
málo lásky. Nepřátelé usilovali nás jako v minu
lých stoletích podmaniti napřed hladkými slovy a
pak násilnými skutky. Naši předkové jim odpově
děly pak palcáty a vepy. Dle běžných trásí pak
liboval si v činnosti palcátové a dospěl pak k he
alu: Všichni za jednoho, jeden za všecky! Hasiči
mosí míti napřed na zřeteli rozcvět sboru a pak
teprve bmotné zájmy. Kde osobní prospěch 8e
staví v popředí, tam zájmy celku trpí. Přál si,
aby ze všech hasičů stala ge vážená hasičská ro
dina a tomu provolal: Na zdar! (Hlučné volání:
Na zdar!)

Hasičské slavnosti Besůčastnily korporativně
neb svými rástupci tyto sbory hasičské: Krato
nohy e praporem, Bohárna, Hrádek, Klenice, Kun
čice, Luboo, Mokrovousy, Milovice, Mžany, St.
Nechanice, Obědovice, Přím, Střesetice, Sachá,
Těchlovice, Třesovice, Libčany, Zvíkov, Sedlice,
Stěžery a Lhota pod Libčany. Sbory z Trnavy a
Babice z neznámých příčin se nedostavily,

Za velikého účastenství hasičů i množství
diváků provedl pak basičský sbor ze Lhoty pod
Liběany pod velením p. velitele Václava Sirůčka
veřejné evičení. Předpokládání bylo, že hoří Sou
čkova chalupa a že ohněm jsou ohroženy v pravo
od ní se nalézajícíchalupy—trěíme p.Tobiáška,
Formánka a Mrštíka. Trubky hlásaly vypuknatí
požáro, hasiči se ebíhali z jednotlivých statků a
za chvíli přijeli hasiči tryskem s dvěma stříkač
kami, větší a menší, které napájeny z blízké ka
luže. Opatřeni hřebříky, háky a plácačkami, obsa
dili hasiči v několika vteřinách střechy jmenova
ných domků a u Součků konali práce záchranné:
vynesli za všeobecné veselosti dítě s kolébkou,
starou almaru a stůl, pohořelého chlapce a zachrá
nili tušíme také jednu babičku. Proudy z obo
stříkaček, z nichž zvláště menší jiště a účinně
chrlila spousty vody, čelily vydatně šířícímu Be
obni a asi v 10. minutách jej v theorii taky šťa
stně ubasili. Dostalo se jim za Lomnohé pochvaly.

Na to nastoupen ze cvičiště zpáteční pochod
do zahrady pana Václava Sirůčka, kdež koncer
tovala hudba Sokola knklenského za osobního ří
zení pana kapelníka. Protože se zatím obloha vy
jasňovala, tedy vzdor chladnu dostavilo se dosti
obecenstva zvláště ze Lhoty, něco pak z Hubenic,
Sedlice, Roudnice, Libčan atd. Za trvání koncertu
prodávaly slečny Mařenka Kubiznáková, Ludmila
Sirůčková, Boženka Pacáková, Františka Horá
ková a Anna Bérová npomínky na hasičskou slav
nost a pak poštovní dopisy. Sl. Anička Pacitová
z Roudnice prodávala doutníky.

Mezi 6. a 7. hodinou daly Be přespolní ha
sičské sbory na pochod ke svému domovu anebo
tam dojeli na povozech chvojím ozdobených. Či
lejší hasiči ovšem se účastnili s přečetnými do
mácími i přespolními obyvateli tanečního věnečka
v sále p. Vanička. Ačkoli počazí ejezdu nepřálo,
tedy díky přičinění pobostinných sousedů, hasič.
ského sboru, obecního představenstva, učitelatva,
p. Vodičky, hostinského p. Horáka, ve Lhotě pod
Libčany župní eprávy, i horlivosti všech súčast=
něných sborů — se župní alnvnost po stránce
bmotné i morální zdařila úplně. Sbory hasičské
zaslubují přízeň obyvatelstva také vším právem.

Politický přehled.
Rozhodautí o politické situaci sc

patruč blíží. Říšská rada má býti svolána asi za
měsíce, aby formálně schválila rakousko-uherské
vyrovnání o vykonala volby do delegací. Roz
mluvy uherského předsedy ministerstva Kolomana
Szella s předsedou rakouského ministerstva a roz
mluvy obou se společným ministrem hrabětem
Golucbowským, audience obou předsedů mini
sterstva Thuna a Šzella, jakož i ministra kultu a
vyučování hrabětě Bylendta Rheidla a časté dloubé
porady rakouských ministrů o tom svědčí. Protože
ústavověrná šlechta prohlásila se i na dále za 0
lidární s německými oposičními stranami, které
chtějí vykonání voleb do delegací zmařiti, musí
vláda se utéci k nějakému prostředku z nouze,

Povolání barona Chlumeckého k ei
vařil do |Išla přikládali jsme jednak význam
ten, že císař a vládní kruhy měly v úmyslu upo
kojiti před příchodem císaře do Čech pobouřené
Němce, že vídeňské kruhy nejsou zásadně proti

nim, ale že si přejí, sby vláda a pravice možnými
ústupky v nových vídeňských punktacích šly je
jich požadavkům co nejvíce vstříc. V možnost
brzského ministerstva barona Chlumeckého navě
řili jsme s nevěříme jednak proto, že opatrný E
kovický pán sotva bude míti cbuť opustiti zabez=
pečený a trvalý úřad presidenta jišní dráhy s pla
tem více než 100000 zl. za vyšší sice ale nejistý
a nestálý úřad mínistrpresidenta, honorovaný pouze
26.000 zlatými ročně, Beron Chlumecký nesebnal
by pro sebe nyní více než asi 80 liberálních po
slanců německých a vlašských; dajčnacionáli, Schů
nererovci, socialisti, Vlaši a celá pravice, tedy na
330 poslenců by bylo proti němu. Rozpuštěním
sněmovny by si bar. Chlurmecký nezískal povolnější
vétšiou Da říšské radě, i kdyby se mu snad po
dařilo získati na 60 poslanců polských a na 20 vlaš
ských. Kdyby převzal vládu a rozpustil říš. radu,
musil by se Chlumecký neb jeho přivrženec obávati,
že by němečtí liberálové ztratili skoro všecky man
dáty v Čechách, ve Slezsku a na Moravě na Schě
nererovce e spřežené s nimi dajčnacionály. Poplach
Národních Listů, které k vůli zvýšení effektu na
méně prozíravé čtenáře daly se dvakrát konfisko
vati, považovali jsme za zbytečný, zrovna jako
chvílkové jejich heslo: „pryč od Vidně“, Skutečné
poměry rozhodovati budou více, nežli strach a
přání různých pánů vůdců. Co dnes český lid od
mladočeských poslanců žádati může, jest i více
střízlivosti a rozvaby a lepší posuzování daných
politických činitelů nežli dosud. Dobře by učinili
nynější odpovědní politikové čeští, aby ještě před
svoláním zemských důvěrníků do Praby dne 16,
září svolali schůzi znalců veškerých odvětví sprá
vy veřejné, v které by tito uvažovali, včem bý
se některému požadavku Němců mohlo jíti vstříc
a kde by se naopak náhrada pro nás žádati mu
sila. Rozhodování o takovýchto důležitých věcech
nesmí se ponechati zemským důvěrníkům, z nichž
99'99/, běhává za populárními -hesly a o ničem
vážného a vlastního úsudku nemá. Akce pro do
rozumění Čechů a Němců má prý započíti ještě
v druhé polovici tohoto mě íce,

Politické štvanice mavídeňské umí
versitě se množí. Německo-nacionálnía židov=
sko-liberální a protislovanské štvanice, ale koke
tují též s hesly pryč od Říma a mnozí z nich
nestaví se proti heslu pryč od Rakouska. Jisto
jest, že si nepřejí, aby v katolickém Rakousku byly
vykládány dějiny této říše v duchu rakouském a
katolickém. Pánům professorům placeným od Ra
kušanů a katolíků mělo by se konečně říci, co si
ve Vídni dovoliti smí a co nesmí. Žádný stát za
jisté nestrpí, aby jím placení professoři podrývali
sutoritu státu a proto i svoboda vyučování musí
míti jisté meze. Ani republikánská vláda nestrpěla,
aby na pařížské université směl bezúzdné řáditi
poloviční anarchista Reclus. Jak známo byl prcí.
Hirn, přidělený ministerstvu kultu a vyučování
jmenován byl professorem rakouských dějin při
vídeňské universitě. Professor Hiro působil dříve
na université v Innsbrucku a proslavil se svými
spisy o arciknížeti Ferdinandovi (synu Ferdinan
da I., který byl napřed místodržícím v Čechách
a který pak vládl v Tirolsku) a o Filipině Wel
serové, jakož i mnohými články z tirolských a
rakouských dějin. Až dosud vykládaly se dějiny
na německých universitách za doby liberální ve
smyslu velkonémeckém a protestantském. Zhoubné
účinky takovéhoto vyučování viděti na četných
dajčnacionálních professorech a úřednících, jimž
soudce hornorakouský poslanec Kren veřejně vy
četl protirakouské, vlastizrádné smýšlení a jednání.
Protože je professor Hirn dobrým Rakušanem a
katolíkem strhli socialistické a liberální noviny —
patrně na povel vídeňských dajčnacionálních pro
fessorů strašnou vřavu a žádeji odstranění Hir
novo z Vídně, Ministr musel trvaii na zájmu státu
a dynastie, Hirn bude na vídeňské univeraitě před
nášet a vystoupí prý docela z ministerstva kultu
a vyučování. Dobře podotýkají „Tyrolské Hlasy«,
že dnes smí již v Rakousku býti učenec zároveň
dobrým katolíkem, aniž by své kariéře škodil, U
nás v Čechách dospíváme pomalu také k názoru,
že úředníci a profesoři smí býti také rozhodný“
mi katolíky, aniž by si v karieře škodili. Pro po
litické poměry je to významné.

Poslance šlechtic dr. Hochembur
or měl v Štýrském Hradci odvahu říci, že po
Jitika Schěnereriánů jest nebezpečím nejen pro
německé spoluručenství, ale též pro německou věc
v Rakousku vůbec. Naši Funkové a Russové do
sud tekové odvahy nemají.

V Pruska nastala částečně nová změna
ministerstva. Miaistr vnitra, Von der Recke,
byl nahražen posavadním vrchním zemským pre
sidentemRheinbabenem a no místěBossa
jmenován byl státním ministrem a ministrem kultu
a vyučovánívrchní president Stu dt. Vrchní pre“
sidenti a landrati, kteří hlasovali proti průplavové
předloze kanálové, odnesli nelibosť císařoví pouze
úřední důtkou. Sesazeni nebyli, zdá se však budou
dříve nebo později posláni do pense.

Francouzská vláda navrhiapresidentovi
Loubetovi svolání státního soudu, který má zat
čené osoby stlhati nejen pro spiknutí, nýbrž také
pro útok na vnitřní bezpečnost státu,

Proces Dreyfusův blíží se svémukonci.
Neméme ani místa ani chuti, abychom chtéli a
mobli věnovati židovi Dreyfusovi v Obnově celé



sloupce. Co dosud z procesu vysvítá jest, že znalci
praví, že zráda nemoble býti spáchána nikým ji
ným nežli dělostřeleckým důstojafkem. Že Drey
fus mohl napsati borderó, dokázal znalec písma
Bertillon, který před soudem. « krátké době sepssl
odobné borderó. Setník gerdy Lebrun-Renault,
iterárně vysoce vzdělaný důstojník, « setník ďAttel,

kteří se vzájemně neznali, slyšeli oba po odsou«
zení Dreyfusova doznání víny a oznámili to svým
soudrubům a představeným bezprostředně, Při svý
degradaci chtéje dokázati svou nerinu, tvrdil Drey
fus, že vydal Německu méně cenné listiny, a že
získal mnohem cennější listiny, sby prospěl Fran
cii. Doznání potvrzuje jeho zrádu; léch vysoce
cenných listin, které prý Dreyfus získal e jimiž
Francii prospéti prý chtěl, Dreyfus podnes nepřed
ložil a toť spíše stupňováním Dreyfusovy viny.
Soudce Bertulers, který potlačoval důkazy o vině
Dreyfusu a bývalý strážce vězně Dreyfusa, který
musil býti propuštén, protože za úplatek sprostřed
koval styky mezi Dreytusem a jeho přáteli, jsou
více než podezřelí a nedokázali Dreyfusovi nic
na prospěch. Při zradě těžko někoho při činu po
lapiti a nutno se spokojiti více méně nepřímými
důkazy a indiciemi. Nerozhodnost vlády proti
Guerinovi, který dosud prochází se ve své tvrzi
a jsa svými přáteli ssi tajně zásobován Dotravi
nami a nápoji posměšně vzdoruje vládě, svědčí,
že dnes velká většina měitáků, proletářů paříž.
ských ©francouzských rolníků i vojsko jscu pře
svědčení o vině Dreyfusové a že všeobecná ne
vole obrací se ve Francii proti úžasně bohatnou
cím a křesťany neúprosně vykořisťujícím židům.
Jak známo, k prohlášení Dreyfusa za nevinna po
stačí, pak-lt jen dva ze sedmi soudců se pro
hlásí pro jeho nevinu. Přes bobatství a moc ži
dovských kapi:alistů tvrdí znalci poměrů francouz
ských, že Dreyfus bude uznán za vinna, Příznivci
Dreyfusovi snaží se usnadniti stav židovského set
níka tím, že tvrdí, že Dreyfus sice Esterhazymu
borderó sestavil a že se tím dopustil zlučinu špe
hounství, které se trestá 4 až 5 roky, ale zrády
prý se dopustil major Esterhazy. Pěkně je to vy
myšleno.

V Tranovála se schyluje všecko k válce,
Na vybídnutí Aoglie, aby boeři transválští přijali
smírčísoud, ale jakožto stát podsvrchovonostíAn
Bliese nalezající, odpovídají tito rozhodným Amen,
že trvají na své samostatnosti a nadrládu Anglie
a anglických přistěhovalců (uitlindrů—auslindrů
m=cizozemců) neuznají nikdy. Z Londýna se ozna
muje, že vláda transválská rozhodla se odvolati
návrh na poskytnutí volebního práva »uitlande
rům= po pěti letech. Pokládá se to zde za jasné
znamení,že stojíme bezprostředně před
vypuknutím nepřátelství apřed vyhlá
šením stavu válečného,

V Srbsku v době, kdy Milan celou řadu
bývalých ministrů a vysokých státních hodnostářů
důstojníků, duchovních a professorů dává pohá
něti před výminečný soud, poněvadž prý chtěli
na něm spáchati atentát a chtěli sesaditi dynastii
Obrenovičů, zemřelbývalý vladař srbský, Jovan
Ristič, který vynalezl posledního prý Obreno
viče Milana, ač prý byl tento jen cizoložným
synem choti Obrenoviče Jefrema s knížetem Kar
targim. Bývalý král Milan, který se pokládá vzdor
svým prostopášnostem, zhýralosti, karbanu a mar
notratnictví vždy zase dovedl si v Srbsku nové
skupiny stran a tím i nadvládu pojistiti, byl od
chovancem svého příbuzného generála Belimarko
viče a Jovana Rističe. Ti prý schválně mladist
vého a vysoce nadaného Milane vychovávali ni
čemně a naučili ho spustlému životu, aby po oče«
kávané brzské smrti krále Milana mohli si pak sami
v Srbsku osvojiti vládu. Ristič byl všek Milanem
nejednou sám napálen, ale proto udržoval s ním
důvěrné styky až do nejposlednější doby a on prý
je také duševním původcem nejnovějšího attentátu,
aby s vůdci zničil zároveň celou nenáviděnou
stranu radikálu. Jovan Ristič narodil se r. 183r
v Krsgujevci. Po studiích v Heidelbergu, Berlíně
a Paříži vstoupil roku 1854 do srbské státní služby,
stal se r. 1861 srbským vyslancem v Cařihradě, r,
1868 ministrem pro zahraniční záležitosti a po
zavraždění knížete Michala byl za nezletilosti krále
Milana vladařem. Roku 1872—73 byl ministerským
předsedou, jimž se stal podruhe r. 1876, připojiv
se k straně Rusku přátelské, V čas války s Tu
reckem a za berlínského kongresu řídil srbskou
politiku s tekovou obratností, že Srbsko docílilo
samostatností, ano i rozšířilo své území. Když
však počal vystupovati příkře proti Rakousku, byl
donucen r. 1880 odstoupiti. Byl nadále vůdcem
srbské liberální strany a od července 1887 do
1888 opět se dostal v čelo liberálně-radikální vlády,

Drobná obrana.
Iška a helvetští pámi. Orgán helv.ka

zatelů »hHuse zabývá se časopisem odpadlíka
Išky pod názvem: Národní katolík, Povídá, že »ná
rodní katolíka je nesmysl, A v tom má pravdu,
Katolicismus je všeobecnost a ne jednotlivost. Ná
rodní katolík je tudíž asi tolik jako: Jednička je
milion. Z celé věci zírá jen rozervané nitro od
padlíkovo. Mermomocí chce býti katolíkem, čle
nem obecné církve, a přece od Petra, jejiho zá.

klada a blavy odpadl. Potom z toho kouká též
— kapsa páně lákovs. Ve Švýcatích se pánům
církve bořitelům a opravovatelům špatné daří. Pan
Peřina je prý v Lužanech u svého +phantáty.«
A tak, aby se uchytili v Cechách, k-le sláva pro
testantsví does již bledne, chtí ukázati, že Čechové
dajísli se k nim zůstanou katolíky. A budou lep
šími katolíky, než posud, protože budou zpívat
po mší v kostele (I1), „Kde domov můj.« —
K tomu nepodotýkáme nic, než: Pozor na kapsy!
Že si však při tom odbývání lšky »Hus« vjel do
církve katolické, tomu se už nedivíme. Jen to
s veřejností sdílíme, te zas « zame helvetští páni
z »Husas odporoučí německou štvanici: Pryč od
Říma. To by prý Čechům pomohlo, kdyby se to
vzalo radikálně, ale ne polovičatě, jako to dělá
Jáko. Při tom všem jsou ovšem dvojctihodní páni
vlastenci, Kdo nevěří, ať si čte v dějinách, jak
jejich otcové Prušáka poníženě prosili, aby si krá
lovství české podmaniti ráčil,

Drobné zprávy.
Císařské manevry v Čechách skončily

ústupem 9. josefovského sboro, proti němuž 8. ar
mádní sbor, vedený srciknížetem Františkem Ferdi
naudem, útočně a s velikom rychlostí postupoval. Voj
sko manevrojící i císať byli pestížení často velkými
lijéky. Německý lid choval se při uvítání celkém sla
Šuě, místy též nadšeně; jen tarnéři a několik výstřed
níku nesú'astněvím se při vítání a demonstracemi
proti Čechům ensžilo se negativně vyznamenat. Při
svém návratu do Vídně v neděli odpoledne byl císař
slavně vítán na nádražích v Nymburko, Katné Hořea
Něm. Brodě, v Jihlavě i ve Znojmě zástupci úřadů,
měst, okresů. Všeobecně bylo nápadnéa duchovenstvo
to nemile neslo, že nebylo nikým zastovpenc, jak se
elušelo, při příjezdu císaře pána do Praby. Příčina
toho jest ta, že ani místodržiteletví ani policejní ři
ditelství ku přivítání nepozvaly, jak obyčejem bývá,
k tomu povolané vyšší hodnostáře církevní, ač byly
upozorněny, že 60 pozvání vším právem očekává.
Jmenovitě měl býti k uvítání na nádraží císaře Fran
tiška Josefa pozván generální vikář pražské arcidie
cése vys. dp. generální vikář, dále nejdp. světící bi
skup Kalons a přední praeláti království Českého.
Aby se nezdálo, že duchovní hodnostáři pražské ar
cidiecése schválně ri příjezdu Jeho Veličenstva do
Prahy uepověimli, zaslala J. Milost ndp. světící bi
skop monsignore Ferdinand Kalous holdející tele
gram císaři a králi do Zákup, na který obdržel tato
odpověď: „Jeho c. a k. apoštolské Veličen
stvo ráčilo osvědčení loyalní oddanosti
katolického duchovenstva arcidiecáse
pražské milostivě s díkem přijati. Kabinetní
kancelář“.

Dar. Jeho Biskupská Milost, ndp. Edvard
Jan Nepomuk Brynych poslal poškosemýmv Mal
šogtcích 30 zl.

Povýšení. Pan Emanael Miřiovský,
známý básník a literát český, professor při c. k. uči
telském ústava v Hradci Králové byl povýšen do 8.
třídy hodoostníc7— Při c..k. krajským co obchodním
sondem v Hradci Králové byl jmenován soudcem
laikem a znalcem pan Vojtěch Rážž, zdejší obchodník
železem.

Osobní. Pan professor Em. Hlavatý, dosud
professor na zdejší realce a jednatel Besedy přeložen

RA na c. k. realné školy pardubické; /profegaorArnošt
| inter přeložen byl z Prahy do Rychnova;' professor
Matyáš Mařík do Něm, Brodu, prof. Václav Trojana
Ant. Vyskočil do Jičína, professor Jos. Pitbard dosud
v Praze na Malé Straně stal se professorem na realce
v Hradci Králová>

Úmrtí. V Říbsku a Hradce Králové zemřela
v neděli dne 3. září o 11. hodině v noci paní Bar
bora Loučná, rozená Lankašova, v 87, roce, Zvěč
uělá byla matkou člena okresního zastupitelstva a
předsedy karatoria hvapodyňské školy ve Stěžerách, p.
Loučného, majitele atatku a sašárny na čekanku v
Říbsku. Byla to rázovitá česká venkovanka a vyní
kala všemi těmi dobrými vlastnostmi, jimiž vynikaly
naše dávné české babičky a hospodyně. Zvěčnělá tě
šila se nejen neobmezené úctě a lásce svých dítek,
vnuků a pravnuků ale byla váženou nejen v rozsáhlá
libčanské kollatuře, ale na celém Hradecku. Tělesné
posůstatky zvěčnělé prabubičky byly ve středu ve
statku p. Loučného o 3. hodiné vykropeny a za ve
kého účastenství starostů a předáků i obyvatelstva z
celého okresn na Libčanském břbítově kn věčnému
spánku uloženy, Zádušní služby Boží konaly se vo
čtvrtek o 8. kodině ranní ve farním chrámu Páně
v Libčanech, Zvěčnělé budiž paměť vděčná!

Svobodný pám Sirbenský, sídelníka
novník v Kroměříži, byl přijat v Išlu za posledního
pobytu J. V, císaře v delší audienci, Některé časo
plsy uvádějí svob. pána Skrbenského, který se naro
dil v Dřevohosticích pod av. Hostýnem, mezi kandi
dáty na arcibiskupský stolec v Praze. Ve vážných
kruzích dere se též v popředí jmáno hraběte I.edo
chowského, člena řádu jeeuitekého v Praze, který zná
česky, ačkoli ae jména nejd. pp. biskapů Baara a Říhy,
vedle jiných vynikajících hodnostářů nejvíc uvádějí.

Žurnalista Ig. Sehlek, dlouholetýreda
ktor „Politik“ zemřel v Praze ve věku 54 let, Zea
snulý byl jedním z nejbystřejších českých žurnalistů
Byl zakládajícím členem a prvním předsedou spolku
českých žurnalistů a dlouholetým členem správního

výbora družstva Nár. divadla. Působil vydatně již za
Skrejšovskéhoa proslavilse svýmiříznýmifouilletony,

Professor dr. Jam Kryštáfek, rodák
kampolecký a bratr vysoce dp. prof. Th. dra kanov
níka Kryštůfka v Praze, který po dlouhá léta působil
záslužně na Českém gymnasium a v hospodářském
apolku s + kuratoria rol. školy vČes. Badějovicích,
jehož dějiny Nové doby jsou vynikajícímspisem

istorickým, vyznamenán byl při odchodu na vyžá
daný odpočínek udělením zlatého záslužného kříše
a koranou.

Vídeňští Čechové we Litice a deo
Potštýma dne 10. září t. r. Jak tištěnými pro
gramy Již oznámeno, rozdělí se bosté vídenští na dva
proudy a slce: Jedna část na zámek J. O. p. braběte
Jana z Harrachů » drubý oddíl us Potštýn a Litice.
V Potštýně zřídil se svláčtní komité uvítací, zřízené
2 pp. dr. Klímy a prof. Jarníka, Účastuící z Potštýna
přisednou do vlaku na nádraží potětýnakém. V Liti
cích bndou nvítání Čechové Vídeňští okolními obcemi
a jménem celého tamního okolí p. poslancem Hovor
koo. V Liticích jsou ka shlédnutí lomy štěrkové a
zříceniny brada Litického na zajímavém kopci načež
nastává cesta pěšky t. zv. „Myší díron“ k tarbinám
a Ch eliskon loukoa do Potětýno: Koma by tato ce
sta byla obtížnou, může vyčkati vlaku, který vyjíždí
v 11 hod. 42 m. ze stanice Litice, aby v 10 miuu
tách stibl Potětýna. V Potštýně uvítání jménem mě
sta a okolí p. profesorem Jarníkem, načež bezpro
středně prohlídka hradnícu zřícenin na kopci a ná
vrat k obědu o | bodině. Ve 3 hodiny lidová tláv
nost „pod Lipami“ ve prospěch „Českého domu“.
Vatapné 10 kr. Program bade velmi bohatý a zá
bavný; předem můžeme upozorniti na koncert hadby
Potštýnské, divadelní představení, sokolské h y tělo
cvičné, deklamace, zpěvy sborové i solové, produkce
sexteta trubačů „Sokola královéhradeckého,“ balon
atd. Před 6. hodinou pro milovníky výbleda výstap
na Karpat. Vídeňští Čechové zůstanou v Potštýně
až do pozdních hodin wrčerních a použijí vlaku
který odjíždí na Vídeň v 10 bod, 15 min. v noci.

Vídeňských Čechů zavítádo HradceKr.,
pak na Potštýn a na Hrádeka do Nechanic,přes100.
Vídeňští Čechové budou v restaoraci na Hůrcev Ne
chanicích hosty J. 0. braběte Jana z Harrachů. Se
stejnou srdečností budou od veškerého našeho oby
vatelstva jako předlovci myšlenky české a slovanské
v metropoli na Dunaji uvítání,

Na e. k. gymnasium v Hradci Krá
lové jest zápise nových žáků do L třídy dne 16. a
18. září od 8—9 hodin ráno, po zápise jsou přijíma
jící zkoušky písemní, odpoledne ústní: zápis nových
žáků do ostatních tříd jest dne 18. a 18. září od 9—
10 hodin ráno.

Hrozná amršťv okolí Hradce Krá
lové. V pátek před polednem strhblu se veliká bouře
nad Hradcem Králové, provázená lijákem a běsným
řáděním blesku. Sdělilo se 8 námi, že bouře se hnala
od Hořic přes Nechánicko ku Hradci. Na lakách pod
Králové Hradcem vzaikla strašná smršť, která vyvrá
tila několik silných stromů při Labi poblíže Farářství
a Lnala se odtud tvoříc pod čsrnými a šedým! mraky
nebetyčný krovžící se kužel, bnala se kol pevnostního
kavalíra, v němž má pan ['ajkr továrnu na piana,
k Malšovicům. Štěstí, že lidé atekli před lijákem a
padajícími kronpami, z polí, sadů a dvorů do avých
příbytků, jinak by si byl dravý, vše ničící, povalující
a pryč odnášející cyklon vyžádal četných lidských
ohěti. Smršť zachvátila na západní straně Malšovis
bned první stavby, statek bývalého parkmistra králo
vébradeckého p. Ig. Lbotského a chalapu Marešovu.
Zvláště byla stodola p. Lhotského a veškeré mřechy
silně pohmožděny, některé smrky a ovocné stromy
přeraženy nebo rozlámány, z chalnpy Marešovy vytr
hány a daleko odneseny došky a kusy dřeva, Na do
mě p. sekretáře Novotného tašky zvláště na kalenici
w okrajích vytrhány, v zahradě silná hrušeň vyvrá
cenu, četné ovocné stromky polámány. Pravé Boží do
puštění bylo ve ville p. Jos. Růtičky, pekařev Hradci
Králové, Břidlicová střecha za hrozného rachotu str
žena na dvůr, trámy a krovy rozlámány jako tříšky,
okna vytlučena, chlávce, dřevolky, záchodky rozme
tány a kusy střechy a různých prken odnesla smršť
do polí, aneb k hostinci p. Matějky. Dvouletý hošík

holiče Šafránka vyběbl v osudném okamžika na dvůr
a byl padajícím dřívím silně pohmožděn na rukou.
Prostřední prst na pravé ruce musil ma býti uřezán,
protože se ho chytla sněť, Pan Růžička, mladý, sna
živý živnostník utrpěl na 3.000 zlatých škody. Zle
řádila smršť v Cellerově hostinci v lázních. Střecha

hostince rozkucbána, v zahradě vyvráceny z kořena
obrovské lípy a topoly, silné hrašně i jabloně. Na
nově postavených lázních střecha částečně rozbita.
Odtad vrhl ae cyklon na mlýn pana Čeňka Korbela,
Orlici pod mlýnem, která má zde tvar rybníka vy
arštil obrovskou silou do oblak a v podobě obrov
ského kužele rozmetl ji po kraji směrem k Slezskému
Předměstí a Slatině. Mlejnici silně porouchal a od
nesl prkna, trámy i latě, ploty, zábradlí na mostě,
roztříštil u mostu obrovský kuštan, břídlicovou stře
chu šeredně rozmlátil, mnoho okenrozbil, rozmetal obilní
i sloměný stob, stodola div nepovalil, Osudně také řádil
v protější dřevěné hospodě p. Matějky. Obrovským tla
kem prolomil a rozbil dvéťe i okna veskrz, pokácel ná
bytek a celá budova praskala v základech. Tašky na střoše
rozbity, prasečí chlívek rozmetov, ploty pokáceny neb
odneseny, zabrada spustošana, škoda způsobena nesmírné.
Běsně řádila smršť v protějších domcích při řece Or
líci. Domek pana krejčího Marhy div se nerozsypal,
střecha s vikýřem na jedné straně stržena a rozmo



tepna, okna a nábytek rostlučen, na dvorečku a v sa
hradě to dopadalo hůře než-li po vyhoření. — Velice
poškozeny také domky p. Mazary, Lexy a Fibigrův.
Anně Huškové rozcuchána a vytršona došková střecha,
přes 30 metr. centů sena smršť odnesla, okna vytloukla
a mnobé předměty roztlovkla. U p. Jelínka, mydláře
se mohlo státi ještě horší neštěstí, nežli se stalo na
majetku. Mladistvé jeho choti, dcery pane hostinského
Farského „na Brně“, která teprve před 14 dny se vdala
rozbilo vymrštěné okno hlavu, sklo jí proříslo kůži
na hlavě a podkožní vazivo až po kost. Pan dr, Špic
ner poskytl raněné první pomoci a drahého dne jí p.
dr. Komárek v okresní nemocnici zašil ránu. U Švendů
rozbila smršť střechu doškovou a poškodila stavení,
chlérce, nábytek, ploty a stromy zrovna tak jako
v domě pane Hipiuea a Krčmy. U domku paní Tobi
šové zpřerážela smršť plot i mohutné smrky, které jej
obklopují. U Vachků pobourals smršť strop, ve zdích
nadělala trhliny a stodole, v které před několika mi
natami mlátili, smršť povalila. Dále do ulice smršť
na štěstí nezasáhla. V Malšovicích musí všichni uve
dení nešťastníci domky baď přestavit, anebo novými
krovy a střechami opatřit. Okna musí býti vesmče
nová. Nájemníkům rozbit nábytek a rozmeteno čatetvo
i prádlo. Drůbež byla emrští zobavena, roztrhána a
odnesena nobo pod troskami rozbita. Nábrady od po
jišťoven nedostanou poškození žádné, neboť proti smršti
nebyli pojištěni a oheň jim majetek nezničil, V Hradci
a v okolí se konají ve prospěch poškozených sbírky a
město i okresní zastopitelstvo povolí jistě subvence.
Smršť ve 3 až 5 minutách nadělala v pátek po po
lední tisíce zlatých škody v Malšovicích, kamž se od
poledne dostavil pan míetodržitelský rada Steinfeld,
p. starosta dr. Dlrich se avým náměstkem panem Ja
roslavem Červeným. Dámeký odbor červeného kříže
poskytl první pomoc, darovuv poškozeným 100zi. Kéž
četní jiní dobrodinci následují. Škodu utrpěli lidé
chudí a velice potřební. — Smršť řádila též v okolí,
sejména na Slezském Předměstí, Podhůři, v Bělči,
Slatině, ano její atopy vedoa prý až k Novému Městu
n. M. — Po brozné katastrofě, způsobené smrští vě
trnou v Malšovicích, obrátila ne tato se vší nkratností
na maloa, tichouobec Slezské Předměstí. Cestoupřes
posečená luka brala vše, co jí v cestu přišlo. Seno,
stromoví, stohy poblíž hospodářství, ano i brány ka
vzdělávání role daleko z pole byly odneseny. Z ho
spodářekého stavení občana Jokla smeteny téměř
všecky tašky, vůz s obilín: na poli stojící převrácen
a snopy obilní daleko široko rozmeteny po rolích.
Vrata domorní vyvrácena a daleko odnesena, zděné
pilíře vysunuty z polohy. Poblíž erární silnice osm
mohutných topolů v nepopsatelném praskotu a za
hrozného hukotu větru kladlo se v minutě i e kořeny
nu stranu silnice. Blíž tohoto strašného výjevu tlouk)
Ant. Semerád, 69letý stařec, na silnici kámen a byl
silou rozzařeného orkánu putnácte kroků nesen na
pole. Jen zázrakem vyvázl zdráv s malými odřeni
nami v obličeji. V tak zvaných „Kocisnovicích“ zu
řile emrěť kratě. Obydlí občana Srdýnky poskytovalo
pohled příšerný. Střecha zmizela, vrata stodoly roz
drcena na padrť, řezačka v stodole se nalezající roz
bita, čásť stodoly sesuta a všechua okna rozbita.
Ploty daleko široko od stavení rozházeny. Zde nej
více poškozen jest Srdýnko, chudý dělník. V Kocia
novicích všecky orocné stromy úplně zničeny. Orkán
našel tu výdatnou kořist v stromoví, které bylo obci
okrasou. Majitelům způsobena tak velká škoda. Jen
minatu bylo zřítí divy této větrné amrětě, a již hnala
se dále za praskotu a hnkotu k osamělým stavením
zvaným „Pod košem“. Došky slaměných střech vysoko
kroužily v povětří s korunami stromů buď nesených
neb na cestě urvaných. I zde je škoda značná. Nej
více poškozeni jsou Václav a Josef Střemcha, Hebelka
a Vachek. Celková úkoda na Slezském předměstí je
hrozná. Minuta zničila, co 8e urodilo za jaro a léto.

Národní Listy, ktorénedávnovytýkalyČasu,
že poalance Udržala jmenuje Franckem místo Fran
tiškem titalojí v poslední době barona Jana Cblu
meckého Johanes, Chtějí tohoto nám velmi ne
bezpečného státníka učiniti u českého lidu směšným
a proto jej jmonují Jobanem a smějí sa ma, že udě
Jal vejbídnější fiasko, Ale proč ve tobo Johana Cblo
meckého před málo dny tek strašně bály? To zrovna
o veliképolitickémondrostia bystrozrakusl. redakce
Nár. Listů nesvédčí. Inu, Národní mají kuráž vždy
na tobo, koho se zatím bát nemusí a prchají před
každým, kdo proti nim ukázal kuráž,

Zápls žákyň do dívčí obecné, ma
tořské u pokračovací školy v Hradci
Králové konati se bude v nové školní bodově ve
dnech 15., 16. a 18. září vždy od 8 do II hodiu
poledne a od 2 do 4 bodio odpoledne.

Všeněmecký sjezd konalse minalýtýden
v Hambarku. Při večerním uvítání mluvil rakonský
říšský poslanec Heegor. Nadšenými slovy vykládal
prý, že Němci z Východní marky pocítili potřebu, po
spišsti v objetí vše milající matky Germanie. Němci
ve Východní marce zachrání prý se vlastní silou. Od
té doby, co tekla krev, vjel prý germanský hněv i do
nejzuboženějšího šosáka. Němci ve Východní marce
chápou se meče, aby učinili pří'rž otroctví. Tohoto
podzimu musí nastati rozhodnutí. Heil všeněmectvu
s Němci ve Východní marce. Jednání sůčastnili re
rakonětí říšští poslanci Heeger a Wolf, Německý říš
ský poslanec dr. Haase mlovil prý ostře o německo
rakouském spolku, Reismann o otázce polské. Tento
řečník žádal prý také, aby hranice německé říše byly
uzavřený. Komu „Ostd. Randechan“ nepraví, ale
snadno se každý domyalí. Poslanec Wolf varoval
Němce z říše, aby nepovolávali katolické dělníky. Ku
ejezdu došly prý četné telegramy. S velikým jásotem
byl prý uvítán telegram poslance dra. Bareuthera

tobuto anění: Všechna má touha a naděje jest vtše
nána ve elovich: Doufáme a spoléháme na vásí Heil
Všeněmecku I .

Družstvo „Úeský dům“ ve Vídmi,
zapsané společenstvo s račením obmesšeným zamýšlí
pro vídeňské hy získati jeden neb více domů,
v kterých by se provozovala živnost hostinská 6 ka
várnická a v nichž by též cizinci po čas svého po
byta ve Vídni bydleti mohli. Domy ty sloužily by
teké za útulky českým spolkům aživnostníkům Spo
lečníkem může býti každý, kdo se přihlásí a uloží
10 zl. [éž spolky a korporace mohoa konpiti spole
čenské podíly. Společenstvo bude spravovat eprávní a
dozorčí rada a valná hromada. Blíže lze naznačit účel
družstva takto: a) především vystavěti čelným apol
kům, o národní uvědomění Čechů vídeňských nejza
sloužilejším a neunavně pečojícím, vlastní, stálý a
bezpečný útulek a chrániti tak jich činnost a trvání,
všelkými útisky přečasto vážně ohrožené. b) Drušstvo
má dále na zřeteli stránku bospodátskou, totiž aby
úsporou na nájemném, ohromné snmy k posile živlu
nám nepřátelského vykazujícím, získán byl pevný zá
klad s podpora dalším snahám Čechů vídeňských,
c) Český dům bude representačuím střediskem všech
Slovanů; v něm badou ae bližšími styky ku vzájem
nému prospěchu poznávati, v něm jim bude konečně
po dlouhých strádáních zajištěn útuiek ku pěstování
snah národních, vzdělávacích a uměleckých. Ideálem
takového domu — za součinnosti věech vrstev celého
národa snadno dostižitelným, pomníku to české obě
tavosti a vytrvalé uebeobrany, jakož i pevné bašty
pro pokolení příští, jen nám vlastní dům ve vnitřních
okresích blízko středu města neb v ném samém sto
jící, a účelně upravenými místnostmi pro sokolskou
tělocvična, pro české obchody, se sálem divadelním a
koncertním, s místnostmi epolků edražených, e dobrým
českým hostincem a kavárnou, « místnostmi k ubyto
vání krajanů Vídni projíždějících. po případě iza
soukromé byty upravených. České hlavní spolky ve
Vídni mají následující počet
členů 320 Slovanská beseda . zl. 2600—

« 280 Sokol vídeňský . . . . . al. 600—
„120 „Pokrok“—--2.2.22 zl 1000
„ 280„Lomi“ ©.. 2.2.2.. l 00—
„800 Slov.zpěváckýspolek... . zl. 800—
» 800 Slov.obchodní spolek . . . zl. 100—

ská záložna -< . . . . sl. 200—
společně za propůjčování Besedníchmístností-l 00

členů 1650 zl. 5000-—

Získají li se v jednotlivých vídeňských okresích pevná
střediska, vzroste v nich zajisté počet českých spolků
obchodních, živnostenských, tovaryšských, školských,
záloženských, ženských atd., nebvť 1500 posavadních
členů jest na 300000 českých obyvatelů ve Vídní.
Budon-lí vfdeňští Čechové bez hlaka na venek, ale
tím horlivěji a úsilovněji se sdružovati a vzájemně
posilovati, a dostane-li se jim současné hmotné pod
pory z Čech a z Moravy, tedy jistě sevílí a stanou
se brzy důležitou oporou jek českého poseletva tak
českých snah ve Vídni vůbec. Organigují li so vídeň
ští Čechové pod vedením mnžů opatrných, rozvášných
a rozumných, stanou se skutečné a brzy činitelem,
s nímž při volbách do zastupitelstva okreeů, města,
zem. sněmu i do říšské rady budou muset německé
strany ve Vídni počítati.

Budějovickému Taschkorí, tamnímu
ficipurkmistrovi, předsedovi poněmčovacího Bóbmer
waldbuodu a úblavnímn odpůrci vídeňských Čechů,
jehož otec pochází z ryze českých Bernardic u Tábora
a jenž sám ještě v drůhé realní třídě dostal z něm
činy pecku pro neznalost této řeči, stala se při vítání
císaře na budějovickém nádraží velice nemilá věc, na
kterou asi do umrti nezapomene. Jeho Veličenstvo zná
poslance Josefa Taschka dobře z císařských manevrů
P. 1595, a z různých andiencí. Když si dal císař před
staviti purkmistra Kneiela, muže jinak rozvážného a
osobně konciliantního, a když pak c. k. okresní ko
misař dr. Dvořák, představil císaři purkmietrova ná
městka Taechka, oslovil jej císař významně a česky
takto: „Vy jste Čech,še ano?" Císař chtěl snad
poakázati, že dvě třetiny českých t. j. 24.000 obyva
telů má právo na zastoupení v obci Pana Taschka,
kterého teď dajčnacionálové jako lžiněmce, podporo
vatele židů a škůdce „nezfalšovaných“ Němců praný
řojí, jako by horkou vodou polil. Zmudral, pak se zase
červenal a zbledl jako křída. To všecko 'se stalo
v okamžiku. Všichni se domnívali, že Taschek vůbec
neodpoví, avšak ten se přece vzpamatoval, vzpřímil se
a udeřiv se v prsa, pravil: „Nein Majestát, ich bin
ein Deuts-her“.. Nestyděl se tedy lháti ani mocnáři
tváří v tváři Císař pak s Taschkem promlavil ještě
několik slov načež obrátil se k dalším pánům, Chadák
Taschek, ten bude míti teď s dajčnacionáli peklo.

Záplsy žáků do Š«ol. Na c. k. státní
realce v Kutné Hoře bude zápie do I. třídy dne 16.
září od 8—10 hod. ráno. Zápis žáků z jiných středních
škol neb ze škol měšťanských, hlásících se do třídy
vyšší neb první, bude dne 16. září od 8 hod. do 10
hodin ráno. K zápisu jest dostaviti se žákům s rodiči
neb jich zástupci a vykázati se řádným křestním
(rodným) listem; do I. třídy vyžadoje se též frekven
tační vysvědčení ze školy obecné, do vyšších tříd
všechna vysvědčení z let předešlých. Po zápise za
počnou hned zkoušky přijímací. Dne 17. září bude
zápis žáků, kteří již na ústavě zdejším atadovali;
dne 18. září konati ae budou zkoušky opravné a do
datečné. Bližší ustanovení obsahuje vybláška v ústavě.
- C k. vyšší gymnasiom v Litomyšli Zápis žáků
do I třídy a zkoošky přijímací s nimi konati se bn
dva dne 18. a 18. září. V týchž dnech zapisování bu
don žáci též do ostatních tříd. — Zápis do přípravné
školy pro aapiranty jednoročních dobrovolníků c. k.
professora a nadporučíka Karla Hocka v Plzni, na
Rudeckého nám. č 17. koná se od 15. do 17. září. —
Zápis žáků do měšť. školy chlapecké v Přibyslavi vy
koná se dne 10., 11. a 3%. září vědy dopol. od 8—12
hodin. Žáci dostaviti se mají ku zápisu u poslední
zprávou školní nebo vysvědčením

Politický spelek pro okres Krá
lovéhradecký odbýval v neděli dne 3. září o 2.

hod. odpol. důvěrnou schůsi v Předměřicíchn.
L. v místnostech hostince J. Kryla „u nádraší“.
Pořád: 1. Schůzi zahájil předseda p. ředitel B. Weyr.
2. O rakousko-uherském vyrovnání promlavil zemský
a říšský poslanec p. Václav Formánek,

Komise za příčinou povoleník za
vedení vodovodu u Pio do Hradce
Hrálevé konala se tyto doy za účastenství zá
stopců c. k. okresního bejtmanství, obce Hradec Krá
lové. Svobodné Drory a Plotiště, dále saverozápadní
a lokální hořické dráhy. Povolení ku stavbě bude
nyní uděleno.

Fata morgana na horách erlických
byla pozorována 26 srpna při západu slunce, Jest to
velmi řídký úkaz v ch. Jakkoli na západní stra
ně byla obloha krystalově modrojasná a mráčků ne
bylo nikde viděti, počaly se pozvolna vynořovati na
obzoru, v místech, kde slnace zapadalo, červené «slho
vé závoje, které pak splynuly v jediný velkolepý obraz,
v němž každý prostým okem bez veškeré fantasie vi
děl odlesk krajiny s vysokými horami, částečně les
pokrytými, jakož i krajinou tou ve velkýchoklikách
vinoucí se řeky. Zjev tento trval plných 26 minut a
obraz jeho zůstal od počátku do koncenepobnutým,
tak že ani nejmenší část jeho po celou dobu te ne
změnila; lesy bylo nepřetržitě viděti v původních
přesných konturách, právě tak jako horyi řeky, a
sice tak markantně, že nelze si ani pomysliti, že by
lesy byly snad pouhými mraky, protože tak,jako před
početím onoho zieva bylo nebe naprosto čisté a jasné
beze všech mráčků, nebylo na něm viděti po zakon
čení vzácného tohoto přírodn ho zjeva rovněž nejmen
šího mráčku.

Vrchní evidenční geometr p. Jam
Škarvan = Hradce Králové úřadovatibude
za účelem zjišténí správnosti | katastrálních dát
jak obleduě osoby ©majetníků tak i předmětů
pozemkové dani podléhajících v měsíci září dne
11. v Sedle', 1%. v Kráenicích, 14. v Urbanicích,
14. ve Vlčkovicích, 15. v Řibsku, 16. v Stěžerách, 18.
v Bříze, 19. ve Všesterech, 20. ve Bvětech, 20. a 21,
v Rozběřicích, 21. v Dlouhodvorech, 22. v Lípě a 28.
v Čistovsí. V měsíci říjnu přijdou na řadu dae 2.
Chlum, 3. Neděliště Horní a Dolní, 4. a 6. Předmě
říce, 6. a 7. Lochenice, 7. až 9. Plotiště, 10. a 11.
Svobodné Dvory, 12. až 14: Pražské Předměstí, 10. a
17. v Hradci Králové, 19. a 21. v Novém Městě n. M.

Osmasedmdesáté marozemimy slavil
dne 2. září 1899. zdejší arcijáhen a papežský prelát
vysoce důst. p. Jos. A. Šrůtek, zakladatel králo
rébradeckých časopis Slovana, Školníka a hospodář
ských novin, Letos slaví též 4Oleton památku založení
„Dědictví Maličkých“ pro účastníky české a „He
reďitaet der Kleinen“ pro účastníky německé s obě
tavým spolopůsobením Jeho Excel. nejdůst. pana bi
skupa Kar. B. Hanla, an položil první bmotnýsá
klad 1000 zl. ku zřízení a dne 20. dubno 1859 po
tvrdil po dorozumění a vládou stanovy t.hoto nyní až
do 52.000 řádných údův čítajícího, rodinám obštova
ného vzdělávacího ústava. Letos vyjda v Českém od
děloní podíl čís. 43. « povídkou „Po letech“ nebo
„Rodina Viuařických z Vinařic“, kteronžlíčí
velmi zajímavě p. učitel Jos. Váňa ze 17. století
pro mládež dospělejší, Do německého oddělení vřaděna
pod týmž číslem 43. stejně poutavá a poučná povídka
s nápsem „Frůh verwaist“. FamilienErzáblong
von Antonie die Giorgi in Prag. Obě povídky opět
s obrázky barvotiskovými budoa zajisté atkrělou osla
vou 40leté jabilejní duby „Dědictví Maličkých.“

Z nakladatelství Jeu. R. Vilímeka
v Praze. Fiková dáma a ostatní krásná prosa A.
8. Puškina. Přeložil Jar Janeček. S illnetracemi V.
Černého a J. Ulricha. Právě vyšel 12. sešit. Doposud
vyšlé sešity přinesly tyto romány a povídky Puški
novy: Piková dáma. — Setníkova dcera. — Dubrov
ský. — Kirdšali. — Mouřenín Petra Velikého. Sou
Časně započato 8 uveřejňováním roztomilých Povídek
neboštíka I. P. Bělkina. Vychází v eešitech po 16 kr.
Předplatné na 10 sešitů zl. 150. Cena levná a pří
stopná každému. — Z českých mlýnů. Humoresky
Ksrla Tůmy. S illnstracemi K. L. Thamy. III. vydání,
Právě vyšel sej. 19. Předplácí se na 10 sešitů pouze
zl. 1-50, — Po stopě zlého činu. Zajímavý tento ro
mán dra. Karla Mayedospěl třetí samostatné své
Části, jež vychází pod názvem „Z Bagdadn do Stam
baln“. Právě vyšel celého díla seš. 28. « illustraeomi
Josefa Ulricha. Předplatné na 10 neš. zl. 1:50.

Besedy lida. RočníkVII č. 21. Vychízejí
v nakladatelství J. Otty v Praze každých t4 dní o
8—12 stranách textu a insertrí přílohou a předplécí
se na ně na půl roku 76 kr, poštou 90 kr,

Pana D. v Kyšperku ma rozleuče
mom. V předposledním čísle Posla z Podhoří ee zle
katí p. D. na svého odpůrce z Obnovy, že prý „suro
vým“ spůsobem naň metá etřely, ač zase prý nemá
tolik odvaby, aby svoje jméno zjevil — a proto se
ma víckrát v Poslu z Podh. odpovídat nebade! Tedy
na dobro se chcete znepřátelit? Aspoň nyní tedy bu
de „dopisovatel“ Obnovy tak gařantním a spůsobí
Vušnostem maličké „posvícení“ na cestu! Kdyš ne
s počátku referovala v P. z Podh. o volbách kyšper
ských s celou perfidnosti a zámydisou prolhaností, ta
se pan referent nepodepsal, pruto nesmí toho žádat
ani on od protivné strany nyní! — Když se už má
me rozloučit, tak nesmí zůstati mesi námi nedoroz=
umění, ale postavíme důvody, abysto věděl z kterých
Vás mají všickni za pieutele: 1.) sloh zmíněného člán
ka v Poslu uznávají i Vaši pp. kollegové za sloh Vám
vlastní. <.) O tehdejších volbách Jute zřejmě stál ve
elošbách p. Kr. (chtete důkaz z hostince p. Nágla?)
3.) V restaurační místnosti Jste krátce před volbami
opatřil něm. „Boží požehnání“ a tu Jate řekl tamtéš:
„jestli co nejdřív tento něm. nápis nedáte dolů, tak
Vás dám do novin!“ A hle! Za krátko ukázal se v
Poslu č'áneček a na konci i to „Boží požebnání“. To
nás přivedlo na cestu poznání! Tak co tomu říkáte?
Shodnoje se náš úsudek s Vaším evědomím“ — Při
pouštíme, že Jate se nepodepsal na plod Svého ducha



j , to mošné krášli jménop. r., nebol
oo rád běhe v ocbranu alsbé a mdlé a jebo komen

dantaký, vůdší duch rád strpí, aby se třeba sastkvěl
1 jeho literát ovšem s bnou v tomto případě

slávou! — Na konec otásku a připomenatí! Jakpokněkomu ty volby přišly asi draho? Běhouni sí vydělali
denněpo 15 al., jak pak byla nei honorována práce
duševní? Obštavým by enadi p K. byl aspoň v sačát
cleh svóbo parkmistrování, neboť se vyjádřil — světe
otevř oči a sasní — „kdyby mě to 1000sl. mělo stát
já mnelm byt purkmistreml“ Zabýváme se touto věcí
tedy naposledy, jak sí ctěný paneračte přát a teď
jen ještě připomenutí: Co je více sokolské, co je po
otivější — dělatsluhu domýšlivémo, duchaprázdnému
Slověku a lhát anebo mluvit pravdu m ve vážnosti mít
ideální, čistou duši jakou je kyšp. p. vikář, muž to,
jenš v Kyšperku mé větších zásluh, než us Vašemn
intellektu zdálo? |! Proto vždy poctivě, spravedlivě,
mužně — to je taky ctnost sokolská!

29.000 dítek českých machází se
v Řěměckýchškolách v Čechách. Jak
hrozná to číslice! Kolik dětí na Moravě a ve Slezsku
byne ra duchu vinou neprohlédavých rodičů? Voláme

silou oelóhopřesvědčení: „Dejte ty ubohé děti
takové škole, které patří — škole české!“ Působ
každý ve uvém okolí, poučuj, ať nenadělají nám ne
přátelé našř s českých dětí duševních mrzáků, nemy
slících, nevzdůjaných otapělců! — Tak čteme ve spisku

vydaném nákladem časopisu „Zájmy lidu“ v Ivan
čleích: „Poznáme a napravíme ve“ kde způsobem
velice přesvědčivým uvádí se tolik důvodů nevědo
mým rodičům pro to, by dali dítko své do školy České,
takže žádný otec, tódná matka přečtení důkladné
brodurky té nemůž> jinak, než dáti dítko do školy
české. Peněžní ústavy, národní předáci s učitelé měli
by brožurka tuto co nejvíce mezi lidem rozbířiti; uvě
domňujeť ona i lid náš o elavné mipalosti našeho ná
roda, o snahách poněmčovacích a prašáckých a proto
nechť všude je co nejvíce rozšířována. Cena objemného
apisku (20 stran) 5 kr. je velice levná. Při hromadném

objednání jsou slevy: 10 výtisků 45 kr., 50 výnná% zl., 100 výtisků 3 al. 80 kr. i s poštovným. Zasýlá
Administrace „Zájmů lidu“ v Ivanělcích.

Hospodyňská škola ve Stěžerách
zahsjuje nový 13. školní rok, který započne 16.
a 17. září slavně. ulažbami Božími. Pány ro
diče upozorňujeme, aby avé dcery zapsati daly
do této nejstarší a vzorně vedené hospodyňské školy
do 10. září. Celé zaopatření v internátě stojí 16 zl.
měsíčně a školné, které se platí ve dvou lhůtách, ob
náší celoročně 80 zi. Každá choranka je povinna při
vstoupení do ústava s sebou přinésti prádlo, ložní
příslušenství a sice: arrchnici, spodnici, 3 polštáře s
dvojím povlakem a 2 prostěradla, 6 ubrousků, kar
táče k cidění, kartáček na zaby, mýdlo a sklenici na
vodu. Za poušití slamníku a pokrývek na postel platí
každá chovanka 2 zl. na celý rok. Mimo to raopatří
si chovanky potřeby a látky k šití, platení atd. Dále
potřebuji chovanky asi 2 barevné zástěry do kuchyně,
2 černé zástěry do školy, 1 tmavomodré prací šaty
do kuchyně a 1 bílou zástěru. Chovanky se učí v ho
upodyňské škole všem pro domácnoeť a polní hospo
deřetví potřebným věcem. Znajíce zařízení a správu
boapodyňské školy = vlastního názoru, můžeme ho
spodyňskoo školu ve Stěžerách všem rodičům co nej
lépe odporučiti. — V poslední době resignovalo ku
ratorium hospodyňské školy na své fankce, poněvadž
po jeho soudu v zemském výbora nedocházela stě
žerská škola patřičné podpory a pozornosti. Kurato
riuw viní ze zřejmé nepřízně říšského poslance pana
Karla Adámka. Na zřízení a udržování hospodyňské
školy přináší okresu královéhradecký, obec atěžeraká
a jiní dobrodinci veliké oběti. Tak dalo zastapitelet+o
okresní 10.000 zl., obec stěžerská 5.000 zl, hospo
dářeký spolek 1.207 zl. 27 kr., četní dobrodinci ze
steru rolnického 2.980 zl. " kr. a dále různé rol, kor
porace a dobrodinci pořídili veškeré školní zařízení
v obnosu 2.924 zl. 17 kr., takže místní činitelé daro
vali na zřízení a zařízení ékoly 22.111 zl. 4v kr. Z
pravidla přispívá na podobné ústavy: jedna třetinu
stát, jednu třetinu místní činitelé a jednu třetinu
země. Na zřízení bospodyňeké školy poskytl však stát
subvence jen 16.000 zl. a země jen 10.000 zl., nepo
čítaje v to — ovšem nezáročitelnou půjčku 6000 zl.
Místní činitelé příspěli tudíž o 8.211 zl. 49 kr. více
neš-li byly povinní a země o 6.000 zl. méně. Více
atavby a vícepráce vodovod atd. zemským výborem
povolené, vesměs účelné a potřebné stály asi 400" zl.
Auratoriam žádá, aby země tento náklad uhradila,
poněvadž nemožno od okresu královéhradeckého, ši
velními pohromami tak často a tak mnoho navětě
vovranému ještě větších obětí přinášeti. V Oavětě
lidu se vytýká panu Adámkovi strannictví, Pieatel
píše: Tak na příklad loni -v srpnu kuratorium žá
dalo za subvencí na provedené dodatečné práce při
budově školní, zemským výborem schválené (vodovod,
hospodářsdé badovy, pořízení nového inventáře atd.),

tato žádost jeho nebyla o letošním zasedání jar
ním ani sněmu předlošena. Když byl sněm uzavřen,
kuratorinm se obrátilo k Zemskéma výboru s novou
žádosti, by mu tedy byla poskytnota zápůjčka. Zem
ský výbor, „t. j. p. Adámek odpověděl, že ničeho ne
nepovolí, kdyš si kuratorinm dlah udělalo, ať si ho
také zaplatí; ostatně prý mohou vypomoci místní či
nitelé, kteří nedali na škola ani třetinu, jak to všude
obyčejem“. Na vydržování ókoly obnášely dosud sub
vence: obecní 100 21., okresní 500 zl., státní 400 zl,
zameká 1000 zl. Pan Adámek strhl prý ze stálé zem
ské subvence 800 zl. a to v dobé, když kuratoriam
ra provedení a zaplacení nezbytných dodatečných prací
peněz nejvíce potřebovalo. Ze subvence 1000 zl. má
ne kašdoročně strhnout 500 sl, ne nezáročitelnou půj
čku zemskou v obnosa 6000 rl. Kuratoriam právem
bylo tímto jednáním pobouřeno, odstoupilo a v ps
mětním spise, podaném zemskému výboru své jednání
odůvodňuje. Dopisovatel Osvěty lidu poškozuje školu
1zájmy okresn tím, že stve proti atěterakému dp. fa
ráři a zatahuje do toho otázku náboženskou. Dp. fa
rář Betlach byl zemským výborem žádán, aby vedl
správu školy až bnde nové kuratorinm zvoleno. Pan
farář prý má pifku na papa Hynka Srdínka a Frant.

Červinku, protože prý před lety ma jeho šádost ne

propustili ovangelickou službu s ústavu. O nějaké
zlosti pana faráře ne pene Šrdínka pranic není niko
mu anámo a panFr. Červinka, ten jest dnes so avon

ropatací ve eh botov a jeho hněv bolí stejněo jsko jeho láska. Pan farář nemá ani vůle ani
času starati se o pana Červinku, zeboť = katolické
církve vystoupil, je bez náboženství a nemá tedy s ka
tolickým farním úřadem zatím co dělat. Svou povin
nost na škole koná, vynčaječ na škole mravouce. Na
místo své zrovna jako pan c. k. místodržitelský rada
resignovati nemohl jednoduše z té příčiny, poněvadé
není členem kuratoria na základě volby, nýbrž na
základě stanov. Kdyby pan dopisovatel „Osvěty lida“
byl chtěl psáti dlo práva a pravdy, nebyl by si vy
myšlel strannické nepravdy a nebyl by se mu
sil červenati. Otázka ubražení nákladů na dodatečné

stavby a práce v Hospodyňaké škole vyřídí se zajisté
k úplnéspokojenovů uratoria a okresu a netřeba dotoho satabovati utrhačství eocialisticko-pokrokářskó
„Oavěty lidu“.

Ceská výroba octa a silice octové.
U nás mluví se mnobo „o heslo svůj k svéma“, ale
v praxi dopadá to často velice bledě. Zeptáte-li se,
od koho kapají ocet naši čeští páni hotelieři, hostin
ští, kapci, hokynáři, hospodyňky, tedy i v Hradci
Královéuslyšíte málo o zdejší společenské oc
tárně, ale vidíte zboží od mnohem vzdálenějších
firem: Filip Grůinhnt, Kahn a Pereles v Praze, Le
winski v Dobříši, Wantoch v Lysé, Scheib v Hořicích,
Malburg v Smiřicích, Wertheimer v Pardubicích,
Aenstein ve Voticích atd. A přece máme vedle naší
octárny chvalně známou českou továrnu kutnohorských
ovocných octů a eílic octových galodenon jiš r. 1886,
jejíž výrobky vyznamenány byly medaillemi r. 1885
v Chradimi, od zemekého štěpařekého spolku, na Ná
rodopisné výstavě v Praze, v Hradci Králové r. 1804
a dále čestnými diplomy uznání na výstavách jabi
lejní v Praze, v Rychnově, v Chotěboři a v Hradci
Králové. Myslíme, že jest zájmem i povinností Čechů,
sby za stejně vhodných podmínek podporovaly pře
devším podniky své, tedy ve východní polovici Čech,
výrobky zdejší octárny a pak mnohem rozsáhlejšího
a úplně moderně zařízené továrny pana Krapičky v
Kutné Hoře, jehož výrobky od znalců též na Hra
decku jako vynikající a osvědčené chváleny jsou. V
době všeobecného pokroknurůsných vynálezů, kdy v
každém oboru vědění a lidské práce čilý panuje roz
voj, v době télo byl i p. M. Krapička puzen myšlén
kou, kterak by se dalo zažitkovati ono množství
ovoce, které v úrodných letech po naší milé vlasti a
požehnaných krajích našeho krásného Království Če
ského nm zmar přichází. A poněvadž se zažitkováním
tohoto přebytečného ovoce našemu stavu hospodář
skému snačný příjem zachrániti dá, věnoval te již

13 lety se zvláštní zálibou výrobě octa ovocného
a obětoval této výrobě octa z ovoce, tenkráte
první v Království Českém veškerou píli,
akošenost i jmění. Jak mnohoocta se spotřebuje
a jak značný činitel je průmysloctářský pro naše ho
spodářství, to dokazujekaždá i sebe menší domácnost,
an se v každé do roka za několik zlatých tohoto to
varu spotřeboje a tu nelze opomenouti opozorniti na
to, že ocet jest látkou zažívání podporující a dodá
vající chutě k jídlu, proto mueí být vyráběn z látek
zdraví lidekému neškodných nikoliv z látek takřka
jedovatých, jak se až dosud namnoze dělo a také děje.
Za dlouhý, shora uvedený čas, měl p. Krupička do
statečnou přiležitost výrobu octa z ovoce náležitě sle
dovati a přivedl tato k takové dokonalosti, že může
me bez obavy trrditi, že jeou ovocné octy jím vyrá
běné zaručeně čisté, beze všech škodlivých příprav,
mují příjemnou vonnou příchuť, jsou silné, dobré ja
kostia zvláštnostfunich jest, že se nekazí.

Četní kapcí též v Hradci Králové, Nechbanicích, Nov.Bydžově, Č.Skalici, Nové Pace, Hořicích, v Praze atd.
jsou se aalidními a zdravými výrobky pana Krupičky
úplně spokojeni.

K nastávající setbě. Mnozízpozdilího
spodáři prodávají dosud nejlepší své obilí židovi a
sami sejí zadinu. Ze zadiny nenaroste nikdy pěkné e
těžké obilí, ale v nejlepším případě jen prostřední
obilí a v čas nepohody zase jen chatrná a málo cenná
zadina se sklidí, Zkušení hospodáři vybírají již dávno
k setí to nejčistší, nejlepší a nejtěžší obilí, neboť vý
tečné semeno jim poskytuje naději pa vytrvalou šeň
Zlepšení obilí výběrema pěstování nových drahů obilin
s velikým úspěchem provádí pokusná a semenářská
hospodářské stanice Josefa Nolče v Horních Počerni
cích u Prahy. Jest to podnik jediný toho druha v ce
lém Rakouska (vedle specialisty pro zušlechťování
ječmenů banáckých rytíře z Proskovců v Kvasicích u
Kroměříže a semenářské stanice v Herálci n Hlinska,
kde hlavně výborné ovay se pěstují) a od roka 1887,
kdy s pokoay svými započal, docílil již velmi krásných
výsledků; od roku 1892, kdy majitel stanice poprvé
na veřejnost vystoupil, byla vyzaamenána činnost jeho
neméně než 26 nejvyššími cenami, mezi nimiž byly 4
státní ceny ministeratva orby, as 20 prvních cen Ze
mědělské rady, Ustřední epolečnosti hospodářské atd.
Spůsob, jakým uušlechťorání, případně rozmnožování
jednotlivých odrůd se děje, jest trojí: I. výběrem met
bodickým, II. množením jedinců, III. uměrým křížením.
Výběrem methodickým zlepšeny byly Nolčora „Stan
dopka“ a „Sguare-head“, jakož i pšenice divotvorná
mimo některé jařiny. Výběr elitních klasů pokod toho
čas dovolil, dál se na stojatě, z větší části ale 16—25
lidmi ze svezeného již obilí z jednotlivých snopů dle
typických klasů. Spůsobem tímto získán výběr u Stan
dapky 4kráte, u Sgnare head, žita obrovského, 3kráte,
u pšenice divotvorné a žita královského zkráte. Mno
žením jedinců hleděno obzvláště vynikající vlastnosti
jednotlivých rostlin na další pokolení přenésti a letos
prvně mohla již parcela 6 měr ve výměře oseta býti
takovýmto jediňcem z roku 1895a to pšenicí z „Noč“;
takovýchto pedigree kaltar stávalo do letošního roku
celkem 17. Umělým křížením, touto zdlouhavou a ná
kladnou cestou působeno k tomu, sloučiti dobré vlast
nosti různých dvou odrůd na odrůdu jednu. Od roku
1845 provedeno několik křížení a nalezá se větší po
čet již zplozenců tohoto umělého oplodnění ve čtvrté,
třetí, druhé generaci a záleží jen na pěstitelském roz
hledu z různých těch tvarů nejvhodnějších vybrati a
ustálené obvyklým spůsobem rozmnožiti, by pěstění

ve velkém předány býti mohly. O postupu pří zlapšo
vání plodinv Podernicích alovil . Pratkazíí p
borníci čeští velíce pochvalně. Pokud setby se týda,
děla ae ta u i—2ročních jedinců (pedigree) atakových
téš kříšenců ručně na vzdálenost 16 cm. jednoho tran
od drubého, pomocí svláště k účelu tomu zhotovených
prkenných mungerů. V třetím a čtrrtém roce používá
se podobných, však otvory pro jednotlivá zrna jsou
na sedm centimetrů vedálené, výhradně jen u kříženců.

Národní podmík pojehožskutečnědobrých
výrobcích, tužkách, inkonstn, driátkách na póra a
pečetním vosku poptávky stále se mnoší a kterým by
při dosavadním sařízení nadále vyhověti nemohl, od
hodlal se ku značnému rozšíření své továrny v

kých Budějovicích. Náklad 70.—80.000 zl. — doufáubraditi novými přihláškami podílníkův a rozesýlá za
tím účelem na jednotlivce písemná vyzvání, která do
jista neminou se žádoncím výsledkem. Životní aflu
prokázal Národní podnik za dobu 5 let, trvání svého
měrou stkvělou a je nyní jen ne naši veřejnosti, by
další rozkvět nadějného tohoto závodu umožnila. Po
díly závodní jsou jak snámo 100 neb 10 zlatové.

Americká obílní a moučnákonku
renee dolehá pořad více na české a uherské země

dělce, jterým ubírá stále více trhy německé, švycarské atd. Podlevývozních záznamů Spojených států
amerických vzrostl vývcz severoamerické mouky ve
fiskalním roce 1898—99 měrou netošenon; neboť činil
18,266.924 barrelů, o 3 mil. barrelů více než roku
předcházejícího. Tržní cena této mouky činila 72,099.642
dolarů t. j. 156 mil. zl. r. č. oproti 68,618.790 dolarů
roku předešlého. Ze větší vývoz měrou vydatněji do
spívá svého výrazu ve množetví než v ceně, spočívá
v tom, že byla monka levnější. Počítá-li se na barrel
mouky 4 a půl bušlu pšenice, tož representuje ame
rický. vývoz mouky značnou míru vyvozené pšenice
82 mil. bušlů. Jakých pokroků nabyl průmysl mlýn
ský v Americe, vychází z toho, že roku 1898—99
vývoz mouky dosahoval ekorem míry vývozu pšenice,
neboť bylo vyvezeno pšenice semleté (mouky) B2,166.000
budlů, pšenice zrnité 187,558.000 bušlů. Největším
koneumentem americké pšeničné mouky je Anglie,
která importovala roku 1898—99 více než 10 mil,
barrelů. Německo odebralo z Ameriky více mouky 0
800.000 barr., Nizozemsko as 1 mil. barr. Velice vzrostl
americký vývoz mouky do východní Asie a Honkongo,

ina a Japonsko odebraly v posledním fiskalním roce
as 1,750.000 barr. pšeničné mouky ze Spojených států,
které ještě před 10 lety vyvážely tam jen 418.000 bar
relů. Za to malý pokrok učinil severoamerický vývoz
mouky do jišní Ameriky, an udržaje se nezměněně as
na 1 milionu barrolů.

Na zimní hospod. škole v Opočně
počne nový školní rok 3. listopadu t.r. DoI ročníku
přijímají se mladící, kteří vychodili aspoň školu obec
nou. Školné ani zápisné se neplatí, Vyučoje se mravo
uce, vědám pomocným, přírodním a hospodářským,
konají ee četné vycházky na okolní vzorná hospo
dářetví. Vyučování trvá pouze v zimních 5 měsících,
listopadu až březnu, kdy rodiče snadno syna doma

ostrádati mohou. Chovanci z blízkých obcí mohou
aždodenně domů docházeti, neb vlaky jak od jihu,

tak severu přijíždějí. Chovancům, kteří v městě by
dleti mneí, bude řiditelství při vyhledávání bytů ná

mocno. Pro méně majetných 1!. chovanců zřízena
v budově školní noclehárna, kde zdarma bydleti mo
hou. Stipendií založeno celkem 30 po 25—40 zl. okresy
Polickým, Náchodským, Úpickým, Jaroměřekým, Čes.
Skalickým, Opočenským, N. Městským a Rychnovským,
pak knížetem Colloredo-Mannefeldem, několika obcemi,
hospod. a občanskými záložnami. Hlavní potřeby škol
ní půjčí se méně majetným žákům zdarma. Na zá
kladě výnosu c. a k. ministeria války prupouštějí se
po 2leté praemenční slnžbě u c. a k. vojska v první
řadě oni synkové rolničtí, kteří hospodářakou školu
absolvovali. Přihlášky ústní i písemní přijímá již nyní
řiditelství školy. Hlavní zápis koná se ve dnech 16.,
22. a 29. října t. r. Dotazy a bližší vysvětlení ochotno
je řiditeletví ústně neb písemně sděliti.

Slavím. V poslední schůzi správní rady sedě
leno, že počet členů přestupuje již číslo 1000, a že
jak ze stále ee množících přihlášek souditi možno,
dodělá se Slavín značného rozvětvení po Čechách,
Moravě a Slezku. Poněvadž spolek dobře může existo
vati již při 400 členech, jest nejenom dneu wxistence
Slavína dobře zabezpečena, nýbrž i jeho prosperování.
Z dalšího jednání jest to zvláště urósti, že nemálo
překvapila správní radu zpráva ze sjezdu frakce kře
sťanských socialů, kde jistý pán konstatoval, že
strana katolicko-národní jako etrana si Slavín zaklá
dala. Neboť Slavín není a nebyl v nějakém apojení
se stranou katolicko-národní, nýbrž jako spolek pod
půrný straní se politických roamíšek a politických
stran a že v tomto ohledu byl bned od prvopočátku
nestranným, vysvítá z toho, že do zakládajícího ko
mité byli povolání páni všech frakcí bez ohledu na
jejich politické smýšlení a ae strany P. Dlouhýho jeho
nejvěrnější stoupenci pp. Mazanec, Hovádek a wyslivec.

Kalendářní četba —důležitá lldu!
Mnobo kalendařá ceny pochybné vychází a jsou pod
nikatelé i němečtí, ješ nám překlady svých kalendářů
z němčiny pod katolickou rouškou vnucají. To oznali
naší vlastepečtí kněží i prof:esoři a njali se těžkého
a nezištného podniku společně s firmou českou knih
kupcem R. Prombergrem v Olomouci, aby vydali pa
tero populárních kalendářů pod tituly: „Velehrad“
(zábavný, red. prof Červenka.)„Ječmínek“ (humori
stický, red. P. J. Zguda.) „Methoděj“ (zábavný i po
učný, red. prof. Nesvadba a paní.) „Velký Moravský“
po 1.21. a „Malý Moraveký“ po 30 kr. jež sostaveny
jsou z předešlých). Veškeré práce jsou původní zČech,
Moravy a Slezska pečlivé vybrané a zdraré, začež
ručí jména osvědčených autorů. Illustruce původní a
úprava velmi vkusná poskytli značný výdějek českým
umělcům a tiskárnám. — Mám před sebou přímo
skvostný plakát k těmto 6 kalendářům sestavený z5
obálek, jehož provedení umělecké k nemalé cti čerké
firmě J. L Bayer v Kolíně n. L. slouží. Doufáme
tudíž, že katolické ducbovenstvo tento záslužný pod
nik laskavým doporučováním katolickým jednotám,
spolkům a svým farníkům podporovati bude, an dnes
přijed přemnobý farník ku knězí o rada, kterou koihu



dobrou neb kalendář si koupiti mé. — Nakladstel
jest ochoten zaslati každému knězi ihned po vyjití

štou frenko po 1 výtisku nejen těchto nových ka
endářů ale i jiných českých vimperských a mormy

ských ku prohlédnutí, by se každý o ceně jeho ka
lendářů přesvědčil. — „Methoděje“ mimo to 80
přijímaly výhradně inseráty firom českých,katolických
a dela se úplněvýhosť inserátům zázračných pro
středků. — Podmínkyposkytují se při odbytu ty nej
lepší jek na svoje tak na cizí kalendáře. — Laska

Ne pokynům obledně zlepšení kalendářů bude nakladatel s povděkempamětliv a vyhoví rád všem po
žadavkům krajinským v Čechách na Moravě a ve
Slezsku. Proto již letos jak kalendarinm tak trhy
upraveny jsou pro naše země přiměřenéa správně. —
Jest na nás, aby tóž Morava byla ve svých podni
nicích z Čech podporována a proto vyzýváme kněze,
učitelé a ostatní inteligenci, by kalendáře uvedené
vřele doporučovalo. ,

Z Úpice. „Občanská Beseda“ v Úpici pořá
dala v pondělí 21. srpna t. r. ve prospěch místního
„Okrašlovacího spolku“ koncert za spolnúčinkování
si. Mařenky Stocké, stát. dipl. učitelky zpěvu 8 hadby
na dívčím vychov. ústavu hraběte z Póttingu v Olo

mouci a známého koncertního pěvce p Leopolda Stockého. Úpické obecenstvo již před 8. hodinouvyplnilo
proatranný aál a odměňovalo zdařilé výkony umělců
zaslouženým potleskem. V slečně Mařence Stocké po
znali jsme nejen znamenitou, objemným, všude plně
znějícím hlasem vládnoucí nmělkyni, nýbrž také ducha
plnou recitatorku. Pan Leop. Stocký přednesl krásným

možným baritonem arii z Bendlovy opery „Leyla“. —Již z koncertuKubelíkova distingaovaným doprovodem
známý umělec p. Pížl zaslouží i tentokráte vší chvály
za svó výkony. Program koncertu obsahoval výlučně
díla skladatelů českých. Rušivě působil v tomto kon
eertu vrozený neklid a vyzývavý německý rozhovor
jisté vretvy zdejší elity, již mimo obchod dovede málo
co jiného upoutati.

Výkaz
darů na Adalbertinum za srpen:
Členové zakládající -eplatili p. t. pp. čís.

7 (6 zl.). 62 (10.—) 21 (16 zl.) = 30 zl,
ČI. akateční; po 6 zl.: 190., 271., 306., 58

(125) 361 (2.50) = 18 zl, 76 kr.
ČI. přispívající: po 2 zl. 50 kr.: 12 (62'/,

kr.)., 31 (821/, kr.)., 40 (62'/, kr.)., 44 (62!/, kr.), 6%
62'/, kr.)., 166 (126)., 238 162'/, kr.)., 296 (60 kr.).,
884., 365 (60krj, 356 (60 kr.)., 371., 389 (50 kr.).,
393 (2—) = 14 sl. —

Dary na Adalbertinam:
Po 50 zl.: Anonymus.,
Po 30 zl.: V. Tejkl, b. vikář.
Po 10 zl.: J. Otčenášek, farář na Hořičkách.
Po 6 zl.: V. Hlavea, far. v Rokytnici a J. Po

láček, děkan v „amberku, A. Machek, far. ve Zvole
ňovsí (místo věnce + Al. Br.), Josef Janský, farář v
Křivsoudově, Jos. Elitzer, kaplan v Rychmbarko, V.
Šafránek farář v Pertholticích.

Po 4 zl.: Dr. Košťák v Chrudimi.
Po 3 zl. 50 kr.: J. K. Šrámek (co mně sbylo),

V. Erychleb.
Po 3 zl.: M. Kubek, V. Havla, J. Herman.
Po 2 zl. 50 kr.: Jos. Červenka, Jan Dvořáček.
Po 1 zl. 25 kr.: Jos. Jelen, Fr. Morávek, V.

Šklíba, Ant. Víša, J. Zakrigl, Fr. Chvojka, Kl. Ně
meček, Fr. Světelský.

Po 1 zl.: Fr. Šafránek, Ad. Hubálek,J. Zbořil,
Jos. Stanislav. ,

Po 50 kr.: Ot. Radouš, V. Čečetka, F. Teska,
V. Hanuš = 161 zl. Celkem 223 zl. 75 kr.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 2. září 1899.1 hl.

pšenice zl. 6:40—720, žito sl. 480—5-?0, ječmena
zl. 4 158—4-76, oves zi. 2-10—260, provo gl. 4:80—5'00,
vikve sl. 0'00—0 00, hrachu zl. 790—825, jáhly zl.
9-00—0 00, krup 8:00—2100, bremhorů zl. 140—180,
jetelového semínka červeného zl. 33'00—40"60, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 0040—00'00, máku zl. 1600,
olejky zl. 8:00—8-50, lněného semene zl. 726—8'00,
100 kg. žítných otrub sl. 6-26, pšenič. otrub zl, 6'00,
1 kg. másla +1. 090—100, 1 kg. sédia vepřového zl,
72-—0:80, tvarohu zl. 0-14—0:16, 1. vejce 2'/, br.,
1 kopa zelí zl, 3-00—4-00, okurek zl. 025—190, ka
pusty zl. 0 80—1'00, cibule zl. 2-20, 1 kopa mrkve zl.
1-00—000, 1 bečka třešní zl. 0'00-0'—, 1 bečka
hrušek zl. 0*00.

v fo , » ,

Jřáš literární týden.
Tento týden vyjde

mimo běžné:

Věda a práce, roč. VII, seš. I.. zl. —16
Světozor, sešit 22... © < « +++ * —'33
Zlatá Praha, sešit 22.. < « + + « > —3
Česká mládež, ročník IV., sešit I.. » —'20
Šmilovský, Spisy, sešit 61. „0—a16
Rais, Výminkáři, sešit 4. s —16

Školníknihy Se et
o
json stále v nejnovějších vydáních na
skladě ; rovněž veškeré pomůcky učebné, po

třeby psací a kreslicí.

Veškeré tu uvedené, jakož i kdekoliv jinde ohlá
šené spisy lze dostati s ukázkou na požádání zasílá

36 let stávající knihkupectví

B. E, TOLMANÁ
v Hradel Králové, Vel. nám. č. 26. blíže lekárny.

Humpolecká

sukna
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové,
na zimníky a have
loky z čisté ově: viny
v levných cenách do

poračoje

KAREL KOCIÁN,
sookenický a první

zasílatelský závod

menán.

Cenniky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

odborný velkozárod

„* malbu"m
chrámových oken

BRN O0.

okna chrámová

každého slobu i provedení
se zaručením práce nsjmo
dernějším požadavkům vy

údtoy be | ZINZMENT.GAPSICICOMP.dem biek. konai
stoče v Hradci

Králové,

vávě VYJE

Nejdůstojnějším bisk. Ordinariatem
nařízený

Střední

katechismus
Veliký

katechismus
katolického náboženství

pro diecest královéhradeckou.
(Schválen na valné scbůzi biskupů rakouských ve

Vídni dne 9. dubna 1894.

Bw-Oba katechismy mají ministerské schválení, wa

Cena středního katechismu vázaného 64 hal.,
velkého 80 haléřů. Pp, knihkupcům poskytuje 86
jako « c. k. školního knihoskladu 189, slevy při
hotovém zaplacení předem neb dobírkou. Bedna
účtuje ge za cenu skutečnou. Zásilka děje se ne

vyplaceně neb s připočtením porta.

Upozornění.
Vydání,jehož v diecesl královéhradecké

užiti ze, vyšlo je dině v biskupské knihtis
kárně v Hradc! Králové.

V e. k. knihoskladu lze obdržetí pouze vy
dání německé pro naši diecesi a vydáhí české
pro diecese jinó.

Spolu vyšla:

Instrukce o katechismu a „Oltáři“
vydaná nejd. bisk. Ordinariatem, jež obsabuje
spolu i osnovu učebnonu.— Stran 18—8“ Cena

bez porta 3 kr.

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

© VARHANY
úplně pneumatické

a harmonla všech soustav
provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1869., rozšířil jeem za epolupůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mobu tyto al. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rojetříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cennfky
harmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí

Antonín Mólzer.

z Rlehtrovy lékárny v Praze
uznává se za výborné,bolesti utišující satirání; jestnaskladěve hlékárnáchza40kr.,70kr.a1zl.
Věsebsoně oblíbený tento

domáol prostředek—
žádej vily jen v půvednioh láhvích 6 naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Bioktrovy lékárny.
Buď opatrný a příjmi jen láhve 8 touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ Y Praze,

(Zasláno.)

Do Sádku u Poličky.
Oznamujeme jak panu starostovi Lidmilovi,

tak i všemu katolickému obyvatelstvu, že si pře
jeme, sby se nová fara zdejší obsadila. K vůli
tomu, že P. K. nemůže býti farářem, nebudete
snad vzdorem nějakým mstíti se sami ne sobě,
v blížící se zimě starce, churavce i děti své o
útěchu služeb Božích připravovati. Vybeřtez hod
ných navržených kněží kteréhokoliv, ale nezdr
žujte věc proti vůli rozvážné části obyvatelstva,
která o P. K. má správný náhled a které se jedná
o náboženství,

Jeden, který se to nebojí říci.

Velectěné tirmě

Petra Bušky synové v Sychrově,
umělecký závod řezbářeký pro práce kostelní

Konám tímto milou povinnost stvrditi Vám ve
řejně, že socha Božského Srdce Páně s ronchem gra
vírovaným ns spůsob brokátu zhotovená pro děkan
ský chrám Páně sv. Vavřince v Náchodě, jakož i oltář
se sochami Panny Marie Lurdské, av. Josefa a sv.
Václava pro kaply v obci Jizbicí pracovaný k úplné
spokojenosti, vkusně a umělecky provedeny jsou a
mohu proto závod Váš co nejvřeleji doporučiti. Přeji
hojného rozkvětu závodu Vašemu!

V NÁCHODĚ, 22. erpna 1899,
Jos. Fr. Stejskal,

kaplan.DPPPE
Antonín Sucharda

sochař a řezbář
v Nové Pace (Krkonoše)

doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění církevního; též zhotovuje sochy světoů ze dřeva i x kamene. — Starší
prácí, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje.Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i sa fádnou práci pří cenách nejmír

nějších. S úctou veškerou

Antonín Sucharda. 3oD BP DĚPro
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k sestává ze tří ročníků a přípravky. jek

eV Do (. ročníku přijímají te absolventi přípravky vyšší obchodní — JNA
2 školy a ti, kteří IV. třídareálky nebo gymnasia odbyli,bez TPA v1 jímací. Dobří žáci ze III. třídy Školyměštť,konají zkouškupřijímac 16
Je Do připravky přijímají se žáci xe IL. třídy škol střednícha | jejá
fJABÍ | škol měšťanských bez zkoušky přijímací. Jj
A Přihlášky nově na ústav vatopujících žáků dějí se u řiditeletví A
4 | od 15. do 3i. července a od 1. do 16. září. Třeba přinésti NÍ
$2B| | poslední vysvědčení školní (6 poznámkou na odchodnou“, křestní list 'bě

JA é n -lirodičes sebou,svolenísýr kustudiunavyšlíobch.škole. A|
Jeřsj řijimací Zkoušky jjsou 16. září Jeřal
J2k Záp ble žáků v studiuna ústavěppokračujícíchjest dne17. září. R(A I Všichni absolventi mají výhoda jednoroční služby dobrovolnické — |/A
jeřaj| | v c. a k. vojsku. M

tj Bližší zprávy ochotně sdělí a prospekt zašle řiditelatví. Jeho

j<ýj ©Jos. Pazourek, JUDr. Fr. Ulrich, |
je řiditel. předseda kuratoria. JéVN ÁK Ů
NÍ CODEORSDROP IO IGOICODCOP CS ICOI

Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1

Hospodyňská škola
ve Stěžerách

U HRADCE KRÁLOVÉ.
Nový, XIII školní rok na této první české hospodyůské

školezapone 16. zářím1890a končí 15.červencem 1900.
Rolnické dcery doplňují zde na obecné neb měšťanské škole

nabyté vědomosti ve směru praktickém a odchovávají se v řádné

Lospodyně. Nabývají odborných vědomostí o vedení domácnosti 6výchové mládeže, o chovu domácích zvířat a drůbeže, o zpraco
vání a zužitkování mléka, přidržovány jsou ke všem pracem do
mácím: uklízení, vaření, praní,pracem ve chlévě, zahradě, zdoko
nalnjí se ve všech pracech ručních, a vyšívánístřihu a čití, zkrátka
učí se všemu, co jednou jako hospodyně věděti mají a musí.

V nové vzdušné budově dostane se chovankám za 16 zl. mě

síčně bytu a celého zaopatření. Školné na celý rok obnáší 30 zl.
Ku přijetí vyžaduje se vysvědčení propouštěcí. ze školy obecné,
lékařské vysvědčení a pro starší i vysvědčení mravů vystavené
obecním úřadem.

Bližší zprávy podají se ochotně. Kdož dcery své ústavu na
šemu svěřiti hodlají, přihlaste se co nejdříve, pokud lze místo
dostati.

Za řiditeletví školy: Za kuraterium školy:
Marie Trachtová. J. Lončný.

lit 3 zl.

Cognac . vínaovocného,šestiletý,1 litr Krásné a cenné dárky Ve 6ctě n6mu duch: 0ve ns t vupo 1 zl. 75 kr. — u
Slivovilol starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenouz tatránskýchjalovči
nek, 1 litr po Bo kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa 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, kdy
2 apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

(sv.-Janské náměstí č.

Voškeré zboží Jest úředné zkonšeno

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

OB Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

zlatník apasíř vChrudimi

se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začneruč
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno léž ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a slříbření starších věcí vykoná se rychle8
zašlou se již svěcené se atvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může pe vykázatičetnými | ochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciboril, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kadit elen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

a značeno.

cent.

Josef Větvička,

Jan Horák,
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní
Též velejemné

W'orŘy2arT8
sujesoČesky"*=JÁVA

6ny

v Slatiňanech

jsou jakosti nedostižené bal.
25 kr., 50 kr.Mehušny kostelní jako:

lavice, mřížky a t. d.
v ' Lomnické »

suchary ©slohu čístě gothickéma renaisančním.1 kg 80 kr., 1— zl./120 zl,
Velké množetví podobiých prací zhotove

Čísařské suchary ných v mém závodu dotvrzuje náležitou

, k k 1 kg 150 zl. znalost v oboru tomto.Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
Zd UW y Cajové zákusky kreslených zašlu na požádání důst. ducho1kg1602l., 18021.,210 2l.

Novinka! Gutfrentes Pariserin Novinka!
1 kg 250 zl.

Velkývýběremkrovimek krabice 1"—zl
až 450 zl. a výše,

Plány a rospočty shotovu,:
am Nejstarší závod v oboru t

90000000000000000000000

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 výbody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

©

A> První česká
sponiolněna americká cottagoová harmonie zaří

zená továrna

Rudolf Pajkr G spol,
v Hradoi Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku Jediná,——sdarma.

umto. sme Tatáž nabízí též harmonis sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučujeŠecoo0000+0000000+0000000

Velkývýběr dortů, cukrovinek ku
bostinám a pod.

eoPoštovní sásilky 2brát denně od 5 sl. po
čínaje franko stanice. Zasílá

Karel Dlabačv Jičíně
(Čechy). oboru toho spa jící práce v utjidov

sám. Daleko levnější než-li im=
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vídni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Zároka

„ pětiletá. — Illustrované cenníky
= franko a zdarma.

„© varhan, pro kostel, školu, i kucvičení.



První královéhradecká velkovýroba nábytku
HradecKrálové. LADISLAVKNYPL, ogg

Původní Singerovy šicí stroje
každý obor výroby

i pro kašdédomácí šití.
Šicí stroj Singer Ce. těší se světové pověstipro svojivýteoe jakost a velia kou výkonnost, čímž se ode dávna veškeré její výrobky vysnamenávají. Neustále stou

PLSMÍpající odbyt, vynikající vyznamenání na všech výstavách a více jak 40ti letů trvání to=
Ř várny zaručují nejdokonalejší jakost našich strojů.

Bezplatné vyučování modernímu umělému vyšívání.
Singerovo pohonné zařízení nejnovější soustavy.

elektromo ýhradně pre šlcich strojů,
Sigerovy ve Všeokvolne

Singer C0. ako. spol, Hradec Král. Jiříkovatř. 270.
Dřívější firma: G. NEIDLINGER.

(Gicht)
rbeumatismus vyléčí se zcela jisté po upotřebení
mého mazání, jehož vyrábění jest v rodině mé
dědičným a které odpomáhá na vždy v době zcela
krátké od hostce, pakostoice, dny, loupání v těle,
tak že po opotřebení jeho osoby, které po léta ta
lůžko upoatány byly, se úplně pozdravily. „Za
účinek ručím“. Zasýlá jej v lábvích i s návodem
Vilemína Suchá v Mladé Boleslavi č. 9. Statisíce

dopisů svědčí o jeho dobrém účinku.

dovoluje m nabíseti

© varhany 9
osvědčené sdokonalené kůželové i pneuma
tické soustavy, všech velikostí se skříněmi

správného slohu a dle slohu kostela.
Veškeré opravy a ladění provádím v mír:

ných cenách, Záruka tříletá.

$osef Kobrle,
stavitel varhan v Lomnici n. P.

eškerépůvodníšicí stroje
pro domáenost a živnostníky

dodává pod 6-letou zárukou, též na splátky

8A lIbertE. Sťourač,
o ve Svitavech.Cenníky zdarma. Cestující se přijímají na stálý plat a na proviší.

Vaše Blahorodí!

Nemohu opomenoati, bych Vám nevadal dík za za
slané mi mazání s návodem, neboť nemyslel jsem více, že
budu sdráv. Trpěl jsem veliké bolesti v levé noze akříší

o 1 a půl roku nemoha se po mnohokráte postavit, tak

e jsem nucen byl po zemi se plasití. Uposlechl jsem
Vašírady a díky Bohu, jediná zásylka Vašeho mazání mneúplně vyhojila, pročeš Vámvzdávám srdečný dík a Bůh

úm žebnej mnohokráte!
Ve Svítkově u Pardubic, 2. května 1893.

Fr. Buchta, rolník.

vw

doporučaji: Fr. Sanda,
Monado-Líberii (EliškaŠandová)

V velkozrnoujemnéadobré první a nejstarší výrobna,
6 kl. balíček pražená| 2i.8-50,p o *sodovéVOĎY*

frenko obal a franko každou stanici rak.-uher. . .

Hle,vědyúplněčerstvěpražanéAzarnčeně a šumivých limonád A
f led. duch tvo, ž a

buduměfarníúřadzkaždé5kl.rásliky v HradciKrálové,
odváděti 8 proc.na zhotovení vyhořelého
chrému Páně sv. Prokopa ve Vamberku. (založenar, 1873.)

Ctěná paní!
Vaše mazání proti „Hestci-Gichtu“ se v naší rodině

Již několikráte velmi dobře osvěděllo, začež přijměte naše
nejerdečnější díky. V hluboké úctě

Ant Potušil, rolník.
V Peruci, 30. srpna 1893.

VVacek, "o pp. duchovní

o kolárky
Každázásilka bude od farníhoúřadu potvrzena. © odporoučí svó uzmaněvýtečné a výstavní v Pamět

0 velectěnoupřízeňprosífirma: zlatou medaliivyznamenanévýrobkyku níku árie „dá. ; i. něné kno

KAREL KARÁBEK, letím slvnosloma zábavámi 0020 (čamnoe | né knofičkyamea
zdravější nápoj domácí. nabízí pro gimat a jarní| vědy na skladě chovám.

vání stromy ovocné
vsoké i kraky,sazenice pro Malé objednávky odesílém

JEJICH IE živéploty, křovinyozdobné jako vzorek bez ceny.
konifery, divoké stromy

pro stromořadí,pláňataard. Mar. Čermáková,

9 Ata E Statisíce sazenic v zásobě, dříve Jan Čermák

dosef Nevyhoštěný, BRNE: ztožl.Poučnýceníkzdarma(v Hradol Krklové.

závod truhlářský a sklad nábyíka
na nábřeží císaře Františka Josefa

v Bradel Králové.

Doporučuje velectěnému obecenstva svůj
hojný výběr moderního vkueného nábytko v ka
šdém provedení za levné ceny.

Zároveň přijímá všecky práce v obor ten
spadající: jako práce stavební stavby portalu a
výkladních skříní zařizování hotelu, škol a pod.

místnosti. BG po zi. 750 m
Na požádánízásílámnávrhy, výkresy8 . 150, 0 7,

rozpočtyzdarma. dále haveloky Má
z jemného, napromokavého štyrskýho lodenu v barvě tma-,
vošedé. šedohnědé, tmavoulivové zhotovené přesné dle zde“
uvedeného výkresu

C. k. státní medailívyznamenená pe zi. 1I0—, 12.50, 1450.
, . : : Sokolské haveloky nejlepší jakosti přesně dle

první moravská výroba věžních hodin předpisuzi. 1250

FA, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 8 a=>Při zěnýchobjednávkách Sonoma udání potřebné
vyrábía dodává délky haveloku. wm 299-6

věžové hodlay pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho- .
letou zárukou v dokonelé jakosti.

HNozpočtyzdarma. co : ce

Majite: u vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králova. — Zvdp. redaktor Frant. Stábl — liskom bisk. knihtiskárny v Hradoi Králové.

VAMBERK, král. České.

VAMI STOU B.A
v Praze Václavské náměstí č.32.nabízí

FHAVELOKYE
s jernnýoh nepromoaktavýchlátek



Tábor české demokracie.
V neděli konal se tábor české demokracie

v Kanálce u Prahy, která svým úvozem ještě ne
dávno dělila královské Vinohrady od Žižkova.
Hlavním řečaíkem byl p. dr. Ed. Grégr. Tentokrát
mluvil sentimentálně a netvrdil, še © politice ros
hodují jedině výsledky a še špatná jest politika,
která k nim vede. Naopak, pan dr. Ed. Grégr za
pomněv úplně dávných alibů svých, pravil dle Ná
rodních Listů žalostivě: „Od roku 1848, tedy přes
50 roků, dovoláváme se práva a spravedlnosti,
snažíme se dosíci svého cíle, a dmes jsme od toho
cíle snad vzdálenější neš jiš několikrát před tím“.
Pan dr. Edvard Grégr nechtěl o nynější aktivní
politice ani mluviti, tak to v ní dopracovali jeho
přátelé a proto jen veleskromně dodal: „Ale jen
to musli povědět, že se mně nejbližší budoucnost
maše nejeví niklerak ve světle růžovém, baše má
me lu obavu, še o době snad velmi dlíské bude
národu českému podstoupit nových, snad těžších
a krutějších bojů neš dosaváde. A tu bych si přál,
ato pokládám savěc na len čas nejnu!nější, aby
národ český na tento boj byl dostatečněpřipraven.
Ale já Iu přípravu nevidím“,

. Pan dr. Edvard Grégr tedy upřímně doznává,
že dosud špatně politisoval, že v politice nestačí
jen slibovat a chtít, ale třeba též to umět a míti
k tomu moc, aby Be něčeho dosáhlo. Jak jinak
mlavil p. dr. Edvard Grégr na blízském Žižkové
v září před 15 roky. Tehdy na táboru ve prospěch
Ziškova pomníku v září r. 1884 brodil se p. dr. Grégr
v krvi a dával ubíjet před zraky svých posluchačů
10.000 křižáků — Němců třemi sty Husitů, „mušů,
šen a dívek“. Líčil, jak Husité hnali tyto tisíce
křižáků ae svahu Žižkova a jak je napořád vra
ždili a obíjeli. Člověk se tenkrát maní tázal, nač
rozvinul Grégr tento obraz před duševním zrakem
lidn. Inu, morálka měla býti ta, že národ český
má se jen přidat k Mladočechůta, a nedbaje ni
Čeho, má se rovněž tak vrhnouti na Němce' Po
řeči jeho hnali se moderní Husité rovněž se svahu
Žižkova, zapadly do Bezovky, kdež místo německé
krvi, dopřávali si na nějakou sklenici piva. Inu,
to Be dělo due 10. září 1899 patrně také, ale p.
dr. Edvard Grégr neviděl letos spásu v síře a ohni,
v palcátech a sudlicích, nezamíchal nebem, peklem
i očistcem se všemi hvězdami, blesky a hromy,
nezaklinal se stínem Žižkův, Husův, Jeronýmův a
Prokopův ale opatrně pravil: „V boji krvavém,
se smrtící zbraní v ruce sotva by se nám při
dnešním válečnictví, kde rozhodují maesy bojovní
ků, podařilo — jako 8e to podařilo husitským před
kům našim, nepřítele poraziti na poli válečném“.

Pau dr. Edvard Grégr počítá tentokrát na
zbraně, ducha, osvětu, pokrok, volnost, rovnost,
bratrství, na českou, svornou demokracii, kterou
si npek) dle svého gusta a vyšperkoval všemož
nými pozlátky a cetkami.

Pan Grégr byl, jeat a zůstane frásistou. Slova
„česká demokracie“ -— která chce ovšem všecko
to, co 8i normální Grégrovec « osvětář přeje —
mají býti tím zázračným klistýrem, který pomůže
od všech strastí a neštěstí, který jako kouzelné

čary, mukyfuk“ splní veškeré naše tužby a přání.
Český lid dal se od r. 1884 a 1891 důkladně nepá
liti sliby pánů Grégrů, a my nemusíme jíti mezi
proroky, že má býti napálen poznovu demokra
tickými frásemi.

Jednou ze svobodomyslných pomůcek v zá
pase stran byla vždy snaha chytrácká, vštípiti če
skému lidu dompění, že demokratické mladočešství
od hlavy k patě ozářeno jest leskem naprosté ženiál
nosti: jejich redaktoři, jejich politikové,jejich řeční
ci táboroví i parlamentární jsou duševní velikáni,
kteří mají zázračnou divinaci, pomocí které beze
vší práce a uámahy a obyčejně i bez většího vzdě
lání řeší nejtěžší úkoly státnické, Páni Gréógři
uměli se od jakživa inscenovati a uřásniti co nej
malebněji své prorocké tógy. Nic nesejde, když
tato toga jest zrobena ze Švonepaje a když někdy
v okamžíka sobeshosténí pozvednou ji tak, že na
jednou viděti — kuří oka. Pan Edvard Grégr ně
kolikrát se důkladně podřekl, ukázal Achillovu
patu i přečetná kuří oka, demokratické, osvětové,
a svobodomyslné“ své politiky, ale na okamžik
dovedl přece roznitit, rozpálit a ulovit soublas a

—

potlesk bodrých posluchačů, kteří podobnými řečmi
byli již tolikrát napáleni, rozerváni a zmalomyeloěni.

Soudný politik nevidí v teči Grégrově jedi
né originální myšlenky, nevidí tu jediného pokynu,
jak by se příště politika českého národa upraviti
měla, neudává Se nová cesta, která by káru de=
mokratické a svobodomyslné nynější politiky vy
vezla z bahna. Pan dr. Edvard Grégr vidí jedinou
spásu ve spojení českých demokratických stran,
ale sám jde, ač se líbal před lety s předsedou
německého šulferajnu Weillofem a koketoval s Kno
tzem a Plenerem — nyní vzdor své „domo
kracii“ se šlechtou a 8 německými klerikály,
které opět potíral politický kadet p. dr. Bara,
jenš ovšem ohání 8e buaitskými mlaty i palcáty.
Pan dr. Edvard Grégr běduje, že nynější státy
pokládají za nejvyšší úkol svůj: „aby stát jeden
doháněl a předháněl státy jiné v umění vojenském,
v rozmnožování sil a prostředků válečných, aby

jm stát překonal stát druhý v umění, vražditiidi“.

Ale což p. dr. Edvard Grégr a jeho přátelé
nepovolovali vládě stále nové miliony na zdoko
nalování zbraní a rozmnožování vojska? Což ne
povídal pan dr. Edvard Grégr již před 10 lety v
Jindřichově Hradci tato slova: „A úpadek ten
(hospodářský) má své příčiny rozličné, to však
chci podotknouti, že není vyhlídky na změnu a
zlepšení tohoto stavu. Jednou z největších příčiň
je vzrůst břemen, bez vyhlídky na zmenšení jejich
ale e nadějí na zvětšení, neboť především poža
davky na zbrojení jsou důvodem, že břemena
rostou 4 snad ještě porostou. Tu nadějí na zlep
šení těžko vyslovovati a nemůšeme proto činiti vý
čitky, ant státu ani vládě, neboťnuceny jsou dršetí
stejný krok a mocnostmi sousedními.“ | Proč pak
nyní p. dr. Grégr žaluje na to, co sám dělal a
schvaloval, proč uapaluje znova český lid? (Co
pak by se stalo, kdyby na př. po návrhu cara
Mikuláše Rusko a Rakousko odzbrojily? Inu, tu by
po uši ozbrojený Němec zabral hned země polské a
„uzavřené území“ i 8 celým českým královatvím.
Demokratická povídání podporuje sice abonentní
politiku pánů Grégrů a Národních Listů, ale jinak
je to povídání pro děti a ne pro politicky vzdě
lané Jidi,

Ostatní táboroví řečníci nedovedli pranic no
vého říci: dovolávali se českého státního práva,
samostatnosti nedilného království českého, vybí
zeli k vydatnější plodné práci, naříkali na vládu
a Němce, ale — jak vadám odpomoci, jak naše přání
uskutečniti, nenaznačil ani jediný řečník. Bylo to
nekonečné povídání, povídání a povídání o starých
věcech. Dr. Baxa na př. chce český demokratický
stát; ale jak ho má na zemském sněmu prosaditi
100 českých poslanců lidových proti 70 německým
a 70 šlechtickým, to ten dobrý muž zapomněl
řící a rovněž neuvedl, jak na říšské radě 60 de
mokratických českých poslanců přehlasuje ostat
ních 365 poalenců. Naši demokratičtí poslanci ne
dovedou prosaditi na bankovkách tři Česká slova:

latí deset slatých“, ba nedovedou odstranit ani
jediné německé slůvko „hier“, ale uskutečnění če
ského státu myslí prosaditi (hubou). Nejsou to
politické děti?

Nedělní demonstrace čelila sice částečně proti
klerikájům, šlechtě a vládě, ale nejvíce měla po
škoditi stranu mladočeskou.

Pan dr. Edvard Grégr dobře ví, jak si ziská
chuďasa, když jej lituje, že se musí dřít aplabočit
s celou rodinou od rána do noci a že se mu pří
tom přece zle daří, že tře nouzi s bídou. A proto
p. Grégr mazal med kolem úst rolníkům, dělní
kům národním isocialistickým a patbeticky volal:
„Může se mluviti o bratrství, o lásce k bliž
nímu, kde denně vidíme před svýma očima na
jedné straně přepych a nezměrné požitkářství —
a vedle toho největší bídu, hlad a nouzi? Možnáli
mluviti o bratrství ve společnosti, kde otec rodi
ny, který chce a který umí pracovati, marně volá
rukama sepjatýma: dejte mně práci, bych oasititi
mohl avé hladové dítky! Může se mluviti o bratr
ství, o lásce k bližnímu ve společnosti, kde stařec,
nepřetržítou tvrdou prací zlomený a vysílený, pla
ziti ge musí od domu k domu, od dveří ka dve
Mm,jaby vyžebral kus suchého chleba? Může se
mluviti o bratrství, o lásce k bližnímu ve společ
nosti, kde vidíme umírati nemluvně na prsou mat

činých, poněvadě bídou a hlady jí vyschnul pra
men výživy pro její dítko? Však dosti, dosti, děs
ných těchto úkazů, které rozrývatí musí srdce
každého přítele lidstva, každého spravedlivého
člověka. Hanbouzardíti by se měl genius lidstva
nad těmito úkazy a studem zahaliti by měli tvář
svou ti, kteří řídí osudy apulečenstva I“

Tak mluvil p. dr. Edvard Grégr k chlapcům
a k politickým dětem na táboru této „české de
mokracie“ v Kanálce.

V praxi býval paa dr. Edvard Grégr vždy
docela jiným. Není nikomu známo, že by byl chu
dasům něco rozdal, naopak když dělníci tiskáren
Grégrových udělali s ostatními typograty pražský
mi stávku, aby si zlepšili platy, tehdy po bezvý
sledné stávce zachovali se Grégři k bývalým svým
děloíkům nejbezobledněji. Všichni ostatní knih
tiskaři stávkující sazeče do práce zase přijali, za
to du Národních Listů nebyl zpět přijat ani je
diný a nenalezl li jinde hůře placené mítto, byl
neúprosně 8 celou rodinou vydán bladu a bídě,
Na národní věci se pan dr. Edvard Grégr nepře
dal nikdy; on o vlastenectví nejraději jen — mlu
vů. Pan Ed. Grégr býval od jakživa jako poslanec
nejméně pilný. V komisi nikdy nepracoval k zle
pšení stavu rolafků, řemeslníků a dělníků, nedo
vedl jako referent ani komisí navrženou resolucí
správně podat, celá jeho práce byla odříkat ročně
3 až 4 vlastenecké obsahu prázdné „plamenné
feči“, do parlamentárních schůzí chodíval obyčejně
jen pro diety — a jaktéživo mu nenapadlo těch
6000 zl., které bral za diety a zemské výboratví
nezaslonženě, bez práce a námahy, rozdat trpící
chudině anebo nouzí postiženým voličům. Pan Ed.
Grégr je „útrpným“ českým demokratem pouze na
táborech, doma je aristokratem, platokratem a nej
méně demokratem. Kdo jinak mluví a jinak jedná,
ten nám neimponuje, ten Český lid nespasí.

Pan Klofáč potil se takó při kližení frakci
české demokracie, slepoval a Grégrem kapitalisty
a socialisty, rolníky a nádenníky, živnostníky i
jejich dělníky, jenom aby odvrátil pohromu od
svých chefů a jejich „Národních Listů“, které v den
tábora české demokracie — hlídala policie.

Táboru se účastnili ovšem „vášní politikové“
ve stáří od 14 do 20 let. AŽ dosud a zejména
před volbami bylo sloupem „české demokracie“
naše živnostnictvo, tentokrát tam byli jen dva
obuvníci a tři divadelní herci 8 vrchním režisérem
Grégrem a s inkasistou banky Slavie. Jizlivý „Čas“
se táboru české demokracie a Grégrovi ovšem po
smívá, ale nešetří rovněž bývalých svých spojenců.
Směje se Národním Listům, že do nedávuu ličily
politickou naši situaci a věrnost spojenců růžově
a že pojednou mění barvu. I táže se s ďábelskou
radostí: „Odkud pojednou „Národní Listy“ nabyly
své pozorovatelské schopnosti? Či zřely vše tak
jako dnes a lilu pouze lňaly o posicích pro Čechy
příznivých? Auo. Lid chtěl zříti úspěchy, které
mu mladočeská opoaise kdysi alibovala, byl ne
trpěliv. Tu dopouštěla se vedoucí strana a v čele
jejím Nár, Listy ošklivé nepoctivostí, Uspěchy na
snadě nebyly, tož si je prostě vybájily. A snahou,
aby je aspoň mohly markýrovati, vedeny byly va
vládní službu. Dnes se proud obrací. Lid přestává
věřiti svým poslancům a přichází v radikální ná
ladn. Proto Nár. Listy věrny abonentní politice,
obracejí také. Kam vítr, tam plášť — tot snad
jediná zásada, kterou za 40tiletého těměř svého
trvání ani jednou nesradily“ —

Nemyslíme, že by nynější politika byla ne
šťastná proto, že jde s vládou. Neutěšenou jest
proto, že byla vždy neupřimná, dvojamyslná, že
nedovedla činiti splnitelné na ten čas požadavky
v pravý čas a v pravé míře. Nynější česká politika
byla by si sice přála shrábnouti veškeré výhody
vládní strany, ale před každým rozhodným krokem,
kdy měla jíti bezohledaě s vládou a 8 vládní vět
šinou, utekla a tak vláda následkem útěku a ne
rozhodného chování českých poslanců utrpěla časté
porážky v rozhodné chvíli. Nebyly by německé
obstrukční atrany tak laciné vítězství odnášely,
kdyby naší lidé nebyli z bojiště v kritických oka
tužicích utíkali. Z obavy před voliči báli se naši
poslanci pro mnohé hlagovati a nejmilejším jim
bylo, když nemusili před českým lidem přiznat
pravdu; nejraději byli poslanci, když vláda si vy
pomohlu paragrafem l4tým. Tu si myslila vídeňská



vláda: „Když mám nésti nechoťa popřízeňvoličů,
nechám si slibované koncesse raději pro strýčka
příhodu v kapse a budu více slíbovat a dávat
onomu, kdo délea rozbodněji půjde se mnou. Kdo
chce míti vládní výbody, musí nésti také vládní
břemena a zodpovědnost.“

Český lid byl politicky tak naivně vycho
váván, še těchto primitivních parlumentárních a
konstitučních pravidel a požadavků nechápal a proto
odnáší tolikerá sklamání. Tak jako dosud to dále
nepůjde. Hrou na aschovávačku si nepomůžeme,
ale poslanci a za nynější politiku zodpovědná česká
strana musí v sobotu přiznati plnou barvu. Roz
hodne-li se pro politiku majority a vlády Tbunovy,
může očekávati ponenáhlé zlepšení českých poža
davků; rozhodne-li se pro politiku radikální tábo
rové fráse, pak odnesou výhody, kdož badou u
vládního žlabu. To je draná, ale pravdivá perepek
tiva do nejbližší budoucnosti české politiky,

Střílení do bůžků.
Někde ve východní Indii žije dle zpráv mi

sionářů král, jehož říše se jmenuje Nepal. Král
tento jest veliký protivník křesťanství, obzvláště
katolického. Trestem smrtí hrozí každému knězi,
který by do území jeho vkročil. Loňského 1898
roku provedl hezký kousek. Jeho nejmilejší choť
dostala neštovice, které ji sice nepřipravily o život,
ale uloupily jí — krásu. Vzala si to tak mnoho
k srdci, že Bi sebevraždou odňala život. To však
přivedlo krále do velké ráže. Nejdřívdal odpraviti
několik lékařů a pak potrestal i boby. Modly
Brahma, Višnu, Mobadeva, Indru musely z chrámů
ven a byly v širém poli postaveny. Na to rozkázal
král, aby kanonýři několik ran do bůžků vypálili.
Ale kanonýři se zdráhali do bobů etříleti, kázeň
vojenská počala se viklati. Král si však brzy po
mohl. Dal několik vojáků pověsiti. To pomoblo.
Kanony zabřměly a bůžkové počali létati v po
větří a zase, jen že jako střepy, k zemi se vraceti.

Podivný to a krom toho osudu lékařů a ně
kterých kanonýrů eměšný koutek.

Ale já myslím, že my „křesťané“ nemáme
mnoho příčiny kousku tomu se smáti. Vypadáť to
u nás podobně. Všecky státy v Evropě staly Be
v tomto století protivníky křesťanství pravého ka
tolického. Ještě nedávno v některých protestant
ských státech trestalo se sloužení mše svaté —
smrtí. A ve státech „katolických“ smí katolický
kněz působiti jen ae „svázanýma rukama“.

I stát jeden nám tak blízký vyhlásil se za
bezkonfesuí, nekřestanský, pohanský. Boby jeho
staly 86 modly Brabma — pýcha nevěreckých škol,
Višnu — liberálul tisk — Mohadeva — nepo
křtěný kapitál = průmysl — ladru — nadvláda
silnějšího národa.

A že na místo Boha přišli tito bůžková, roz
vázán byl též ten starý sňatek státu a církví, pře
stalo se vládnouti na základě zákonů Božích, jak
je blásá křesťanství. A atát zasnoubil se s dcerou
pohana, jenž se jmenuje liberalismus a dcera ta
sluje — konstituce čili ústava.

Svatba byla velice hlučná a veselá. Teď prý
to půjde lépe, uež za „staré paní“. Teď bude svo
boda, světlo, blahobyt a sláva. Ta nová krásná paní
všecko to provede, neboť vladuřkou stala se
vlastně ona.

Ale p radosti žalost! Nová paní hoed odsňatku pořáde postonává. Zavinil to hned ze za
čátku lékař, který se jmenoval Schmerling. Byl
propuštěn a po ném se vystřídalo lékařů již tolik,
že jest těžko si je všecky pamatovati. Ovšem ne
měli osud jako lékaři v Nepal. Naopak! Lékaři
léčí, a když paní vždy zase churaví, bývají pro
pouštění s velikým platem. — Ale v poslední časy
se vše zhoršilo. Krásná paní dostala, jak někteří
povídají, neštovice, ale jiní povídají, že to jsou
boule od pěstí, kterými ji ve tvář bili páni poslanci.
Jiní zase povídají, že to je horečka od obstrokce.

Jak to teď dopadne, žádný neví. Povídá se,
že ústava sama tomu udělala konec, že vzala je
dovatý prášek z lékárny: U vlka, A že pomalu
umírá sebevraždou.

Tak daleko to dle jiných prý ještě není, alebledají ještě jiné doktory, kteří by ji zachránili.
Ale tolik jest jisto, že taková paní, domuěle krásná
dcera liberalismu, nikomu více se nelíbí, Doktoři
ji ještě drží při životě, ale zohavená je jako kráska
po neštovicích a nikdo by ji nelitoval, kdyby buď
ten nějaký utrejch vzala anebo 8e rozvésti dala.
Ale na něco se zapomíná. — Tu celou mizerii jak
v tom státě, tak i v ostatních zavinili bůžkové,
ten novověký Brahma, Višnu, Mohadera, Indru.
Ti stojí dosud pevně jako posvátnosti na místech
svých. Jako pohan modlám, klaní se dosud státy
nevěrecké škole, bezbožnému tisku, tyranskému
kapitalismu a pohanskému nationalisgmu(přehnané,
znásilňováním slabších a nad Boha a nerovnost se
vyvýšující národnostní vášní.) A právě tito bůž
kové vše zavinili. Právě oni způsobili rozvod
s církví a nový sňatek s pohankou, která nejen
sama snad jen neštovice má, ale která národům
nadělala na jich těle boulí — morových.

A co nyní? Nyní jest zajisté již svrchovaný
čas, aby se do těch bůžků pořádně střelilo a
střepů z nich nadělalo. Ale do toho jest u nás
ještě daleko. Střeliti do bůžků liberalismu, to je

něco, do čelo se žádnómu nechce. Obzvláštěv Ra
kousku nemáme takových kanonýrů. Třebas že od
časů ministerstva Taafeova 8e neusiluje o přímé
vyhlazení církve, přece jen bůžkové zůstávají bohy.

Ale na něco ge zapomíná. Kde to tak vy
padá jako v nynějších zpobanětělých státech, tam
se to bez střílení neskončí, Buďto se musí střelit
do bůžků novopolanských anebo začne střílení jiné,

Obyčejně to začíná střílením do zbouřeného
lidu. Ale jak dějiny ukazují, střílí taky někdy lid
do státu. Jen jako výjimkou se to někdy odbade
bez střílení. Tak se atalo v Brasilii, kde „poddaní“
poprosili císaře, aby dobrovolně odešel. Doprovo
dili ho až k moři, dali ho na loď, a odejel ze
země, v které svou ústupností vědy více a více
podporoval ctění bůžků, jimž klaněti ae velí libe
alismna.

Ale co je to platno, když to přece tak emut
ně skončilo. A proto právě v kruzích nejlépe smý
šlejících občanů státu rakouského touží 8e po
obratu opravdovém a rázném, neboť ta Taafovská
methoda neprospěla nic. Bůžkové se jen smějí,
daří 86 jim dobře.

Ovšem by bylo nutno několik téch kanonýrů,
kteří by odporovai a nechtěli do bůžků atřeliti —
na peusi dáti, ač by, kďyž je s tím spojena vlasti —
zráda, neškodilo jich bez pense na věčnost poslati.

A po odstranění takových jen bez bázně a
bez ostychu do bůžků 8e pustitil Především je
zapotřebí, podvrátiti Brahmu nevěrecké školy, ala
důbladně a od kořene. A po něm střeliti do Višnu
a obzvláště do Mobadevy. Indru by se brzy ode
stranil, jen kdyby ee provedla zásada: Sprave
dlnost základ říší a pak tu i tam jen atřeliti,
třebas jen na prázdno. Hrdinové £ Hostinného
ukázali, že mají kuráž jen doma, a utikují, když
se jen ručnice ukáží a ještě se ani nestřílí.

A co 8 tou „novou paní?“ — Ta je rakou
skému státu chotí nelegitimní, proti zákonu Bo
žímu danou. Předně a hlavně proto, že je dcerou
novopohana, a 8 tou se „katolické“ Rakousko
nikdy zasnubovati nemělo. A právě proto, že to
je novopobanka, páchá nespravedlnosti k slabším,
udržuje bůžky a podrývá trůn.

A proto bychom radili —- rozvod,
Ale co potom? Potom snad neobmezenou

vládu panovníkovu? Nikoliv. Ale srdečné nazpět
uvedení zákonné choti církve, čili bez obrazu ře
čeno, odřeknutí se státu pobanského a vrátiti se
v celém zákonodárství ku křesťanství. Hlavní zá
sadou učiniti vždy: Srovnáváslí se co chcemeusta
noviti se zákonem pravého křesťanství?

Tím právě pak vypuzena by byla bohopustá
nevěra ze Škol a nemravnost z národů; tím právě
přestalo by řádění protinábož. tisku, tím právě zlo
mena by byla nekřesťaneká moc kapitálu, tím právé
by se uznalo bratrství všech národů. Ten by se stal
zachrancem státu našeho nejlepším, kdo by do
vedl vypracovati ústavu opravdu křesťanskou. Ale
kdo by to chtěl, musel by míti odvabu prvním
článkem jejím učiniti: Základním zákonem našeho
státu jest sákon Kristův. Tim by ovšem atřelil do
bůžků, ale to je právě to, čeho potřebujeme. Škoda
by jich nebylo, ale kdoby jich přece litoval, ať se
mu dovolí, aby střepiny z nich uložil zrovna tak,
jako urny — popelnice — pohanské do vašich
musel.

Hilsner před porotou v Kutné Hoře,

Dne 29. března letošního roku byla u Polné
zavražděna Anežka Hrůzová. Zločin byl dle tvr
zení žaloby spáchán mezi */,6 a 6'/, bod. Žalobní
spis viní Leopolda Hilsnera, dne 10. července v
Polné narozeného, svobodného israelitu bez za
městnání, že Anežku, mladší dceru Mar. Hrůzové
ovdovělé domkářky z Malé Věžnice v lesíku Bře
zině s neznámými společníky úkladně zavraždil a

trest. zákona, dle $ 136. trestného.
Hilener, který bydlil se starou matkou, vé

tešnicí a žebračkou, byl zkažených mravů, lenoch
a ničema, který zvláště na mladá děvčata s drzou
odvahou číbával, Nestoudný ten chlípník vyhro
žoval jedné z dřívějších svých milenek, Anně Be
nešové i smrti. Bezvousý ten mladíček, a vystu
pujícími zpitvořenými lícními kostmi, s vyčnívající,
pološpičatou hlavou jest prototyp moderního, ne
věreckého mladíka.

V poudělí, v den zahájení porotutho líčení
proti Hilsnerovi, hemžila se Kutná Hora četnými
cizinci i okolními obyvateli. V porotní, polokle
nuté síni není ovšem místa pro četné posluchače.
Jen 28 zpravodajů a 20 jiných osob dostali vatu
penky k prvnímu přelíčení, Aby před budovou c.
k. krajského soudu a v Kutné Hoře zabráněno bylo
možným protižidovským nepokojům, jsou od neděle
v sousedních jesuitských kasárnách v přísné etálé
hotovosti dvě setniny vojska.

Předsedou pvrotního soudu jest president
krajského soudu, pan dvorní rada Ježek, votanty
jsou radově Pešek a Budecius, náhradními votanty
json p. rada Křečan a sekretář Tíchý, zapisova
telem je p. auskultant Kotyk.

Po daném poučení vylosování za porolce pá
nové: Václav Vančura rolaík z Vrdů, Josef Mi
kolášek mlynář z Toušic, Em. Javůrek obchodník
z Kutné Hory, Václav Runčík nadlesní z Hrabě

Bína, Tomáš Aupdba továrník z Kutná Hory, Fr.
Jelítek rolník % Molina, Váslev Vendd rolník
z Močovic, Fr. Probeř mlylář z Mladotice, Frant.
Měller hospodářský správeo se Žleb, Fr. a
chemik z Peček na dr., Josef Výborný rolhík
z Libenic a baron Hrubý z Jelení a Červ. Pečkách.

Obhájcem je p. dr. Awředníček, který má za
choť pokřtěnou židovku Scbiekovu. V neděli mie
vil naposledy mezi čtyřma očima ao svým kliea
tem Hilenerem. Dům p. dra Aufedníčka v Kutné
Hoře hlídán jest četníkem

Při udávání generalií udal Hilsner, še umí
čísta psát tak na tři čtvrté, že bo živímatka,dříveže
byl ševcem a pak hlídačem mrtvol. Neodvedli prý
ho proto, že měl „kýlu semennou“. Trestán byl, že
ee četníkovi falešně hlásil, dále byl ve vyšetřování
pro nebezpečné vyhrožování.

Na to čten byl žalobní spis.

I. Zmizení Anešky Hrůzové.
Aneška Hrůsová, chodívala z Malé Věžnice

každého dne k švadleně Blandyně Prebalové v Pol
né do čití. Prchalová bydlila na konci města, v ži
dovské čtvrti. Domů se vracela Anežka Hrůzova
o "/7 hodinu večer. Dne 29, března odešla Anež
ka od Prcbalová asi ve čtvrt na šestou hodinu,

přítelkyně Anna Kocmanova doprovodila ji až naonec Jupgmunnovy třídy, odkudž uchyluje 8e na
konci města cesta k Žabokrtkám; zde ji spatřil
ještě obuvník Petr Horáček oknem svého bytu,
ale domu více nepřišla. Matka myalila z počátku,
že si ji Prchalová nechala pro nával prací, proto
že bylo před velkonočními svátky. Když věak ani
třetí den — o Velkém pátku Anežka Hrůzová
domů nepřišla, odebrala se matka Marie Hrůzová
k Prchalové do Polné. Zde k nemalému překva
pení se dověděla, že Anežka již na škaredou středu
domů odešla. Tu se zmocnilo matky zlé tušení.
Marně se v Polné po ní přeptávala a v zoutalatví
vrátila se domů do Věžnice. Syn její Jan udal
pohřešení Anežky polenskému četnictvu.

IL Nalezené mrtvola v lese.

Četnictro polenské zahájilo s přispěním domácích
Hdí, blavně pak občanstva z Malé Věžnice a Dobroutova
pátrání po zmizelé dívce. Stopa hledána v širém kraji i
uvnitř méstských bran. A na bílou sobotu dne 1. dabna
o 9. hodině ranní nalezena mrtvola Anežky Hrůzové v lese
„Březině“. Ležels v hustém mládí, asi 6 metrů od cesty,
po kraji lesní houštiny a nad úvozem ae vinoncí.

Mrtvola spočívala na místě vysošeném v temném
úkrytu nízkého stromoví a byla jakoby pečlivě přikryta
větvicemi čtyř mladých smrěků. Obličejem, ve dlaně po
nořeným, bylo mrtvé tělo obráceno k zemi. Kolem hlavy
otočena byla horní část ženské košile, krví proaáklá a
kansfasová suknice, červenomodře kostkovaná. Dolní část
košile ocházela a byla od celku částečně odtržena, čá
stečně odříznuta.

Oboje nadloktí měla mrtvola oblečena v kabatec
ze silné poloviny (tak zv. šerky), a ve spodní japičku
červenočerně kos'kovanou s bílými proužky. Rukávy ko
šile byly rovněž krví střísnéné a byly též dílem uříznoté
dílem utržené od ostatního celku. Mrtvola měla na skří
žených rukou červené nátepničky; ruce byly spachlů a
prsty u nich na polo sovřené. Ostatní tělo bylo obnaženo,
akřiveno jsouc mírným obloukem ku pravé straně; nohy,
v kolenech ostrým úhlem ohnuté, spočívaly vedle sebe a
oděny byly nad čněrovacími botkami červenofialovými
punčochami. K nohám přihozena část roztržených žen
ských kalhot.

Na hlavě mrtroly sjerno bylo několik ran, vlasy
bylyspečenéa pod tělem zjištěna jen nepatrná
kalužinka krve, asi jako dlaň veliká.

Rorněž nalezeny poblíže mrtroly dva akrrácené
kameny, v houští pak pletený bílý koš, v němžuložen byl
hlíněný dábánek zelené barvy. Zevních ran na rukou
nebylo.

Úřadní komise, ješ se k místu dostavila, sestávala
z přednosty okresního soudu polenského, rady Bedřicha
Reichenhalla a soudních lékařů dra. Václava Michálká a
Aloise Prokše.

Než místo, kde mrtvola byla nalezena, nebylo dle
jednomyslného úsudku místem, na němž by vražda byla
spáchána. Aci na tři metry od bílého ručního košíka v ma
lém, smrčky obrostlém dolíku byly znatelny další stopy
čerstvé krve v šíří azl 15 a v déli aaj 25 centimetrů.
I bylo patrno s prohlabin půdy, fe zde asi původně lid
ské tělo leželo a že v délce amijednoho metra a v šíří
60 centimetrů jest země krví porosens. Na místě tomto
nalezen také kupecký pytlík s hnědéhopapíru, ve svrchní
částí zkrvácený, a odatfižek novin, rovněž krví střísněný.
Dále nalezen tam kus norého, hrubého plátna zdélí 43
a z šíře 95 centimetrů, oloženého tak, jako by oj
byl někde e ně otřel zkrvácený nůž, v otěrcích
těch byly patrny i dlouhé ženské vlasy, krví siepené a
totožné s vlasy mrtvoly. V horní částí dojíku svázány
kusy tkaniček s uříznutým pasem ženských kalhot, jichž
ostatní část přihozena byla, jak ná řečeno, k nohám za
vražděného děvčete. Po větvicích hustého stromoví roz
věšena byla zkrvácená přádenka košile, s kteréž okolnosti
právě dalo ae sonditi, že oběť vrašedného čínu byla z do
líku vyvlečena a na místo, kde ji lid a četnictvo v pátek
ráno našli, dopravena.

Na místě krví nejvíce prosáklém lešel pod searčkem
přetržený, čí snad překousnutý provázek a v další vzdá
lenosti sal 1 a půl metru odtad, prázdná tobolka z černé
kůže. Na pravo od domnělého místa činu nalezeny dva
složené šátky: jeden velký vlněný, barvy žlaté, druhý
tybetový se zelenavými květy. Onen byl v jednom růžku
a prostředku zakrvácený.

Na 5 a půl metru od místa, kde mrtvola ležela,
ujistěny oddenky čtyř smršků, jimiž tělo zavražděné dívky
bylo pokryto. Na jednom s oddénků visela bílá, v prostřed
svázaná tkanička.

Na 25 centimetrů od mrtvoly nalezena pod smrkem
spodní kanafasová, červenomodře kostkovaná sukně, Byla
po pravé straně a v zadu silně zablácena a háček u opasku



poroucbasý bezpochyby asi tím, še byl šat s těla přepa
dené stržen násilím. :

Druhá, v tchto místech nalezená sukně byla rov
něš kanafasové, a 2 levé strany v posadí krví střísněná,
Třetí sukně byla rovněš jeko prvá te strany pravé za
blácena.

Na 30 metrů v levo od mrtvoly pod me
chem cbjevena oloupané jedlové hůl s uraže
neu a pokrvácenou Úpici. Též v prostředku
byla hůl zkrvácená a mimo te v herní části,
asi od údoru puklá.

ÚHnek hole této nalezen + lese „Březině“ o velí
konočním bodě — dne 2. dubna — hajným Janem Mi
schingerem 005 kroků od místa, kdež mrtvola Anežky
Hrůzové spočívala. Hajný našel onen úřísek pohozený na
cestě, směrem k Malé Vožnici se táhnoncí a zjistil krom
toho pařízek, z něhož hůl pocházela. Jedlový pařísek vy
čníval se země asi na 40 centimentrů a hůl odříznuta
byla s něho silným, ostrým nožem.

Naproti místo, kde ležela jedlová hůl, nalezena byla
pod mechem zástěra, červenobíle pruhovaná, s jejíž opasku
byly vytrženy obě tkanice. Zástěra byla sbalená a obsa
hem její byla obruba ženské kosile, od celku uříznutá a
asi 60 centimentrů dlouhá.

Části oděvu, košík i peněšenka předloženy dom
kářce Marii Hrůzové, jež v nich a plnou určitostí seznala
majetek dcery sré Anešky. Zároveň pak prohlásila matka,
že ze čatstva, jež dcera její na sobě den před vraždou
měla, scházejí ještě vlněné rukavičky, hladký kapesní
šdlek a malý růženec, sestávající = bílých skleněných
článků a ze stříbrného křížku s přibitým Spasitelem.

Jiných věcí na místě semém nalezéno nebylo a
mrtvola Anešky Hrůzové dopravena do umrlčí komory na
břbitor sv. Barbory v Polné, kde ještě dne 1. dubna o 3.
hodině odpoledne byla podrobena soudní pytvě.

III.Lékařský nález o pytváni mrtvoly
a dobrozdání znalecké.

Soudní lékaři z Polné, 'pp. dr. Václav Michálek a
dr. Alois Prokeš podali soudu o provedené pytvě mrtvoly
nález, dle kterého zjištěna na těle Anežky Hrůzové tato
zranění:

1. Na přední straně krku ohromná řezná rána,
táhnoucí se z dola na příč a šikmo na lero k uchu. Rána
tato pronikla veškeré měkké součásti až k páteři. Při
skloněné hlavě v zad dosahuje rána 8 cm. zdélí, 6 cm.
šíře, okraje ostré, nikterak krví podlité, nebo zshmožděné.
Na dolním okraji i u krku poněkud vyčnívaly přeřísnuté
chrapsvky hrtanové.

2. Asi uprostřed krku pravého konce rány táhla 86
napřiókrkem rýha strangulační pocelépravéstraně
krku, až v zadu k páteři. Rýha byla asi půl cm. široká,
přímočárná, zaschlá, barvy hlavně v zadních partiích čer
renohnědé.

8. Na zerní straně levého nadloktíato v dolnípo
lovíně táhla se skvrna barvy slabě fialové šikmo zdola
nahoru; byla asi 12 cm. dloubé a 2 cm. široká a jevila
te jako podlitina krevní, Taktéž na lokti téže ruky na
cházela se skvrna bledě červeno fialová.

4. Předloktí ruky levé bylo poněkud zduřelé, zvlá
ště na hřbetní, částečně však i na vnitřní a zevní ploše.

5. Na zevní a hřbetní strané prstence A prstn pro
středního jevily se malé kožní odřeniny (exkoriace) do
cela povrchní, četné boz zánětů; na zadloktí ruky pravé
byly taktéž různé strangalační rýhy, pocházející asi od
oděvu. Předloktí pravé ruky bylo poněkud sduřelé, však
mnohem méně než u ruky levé. Pokožka celého předloktí
úploě bledá. Ruka pravá rovněž jako levá na hřbetní čá
sti zduřelá, pokožka do tmavo červeno fialova zbarvená,
palec natažený, praty mírně zakřivené, a zároveň s dlaní
pravice seechlou krví střísněné.

6. Na prostředním kloubu malíčku byla tmavohnědě
zaschlá povrchní odřenina v průměru asi půl cm; taktéž
uprostřed zevního článku prostředního prstu na hřbetní
atraně byla zaschlá exkoriace barvy černohnědé, 1 cm.
dlouhá, půl cm. široká,

7. Hřbetní plochy všech čtyř pratů zvláště na člán
cích druhých, byly pokryty hojným množstvím malých er
koriací. Za nehty obou rakou shledány stopy zaschlé krve

8. Po odstranění apečených vlasů na hlavě zjištěno
na zadní a obou postranních částech hlavy osm ran prů
běhu přímkovitého, různým směrem vedoucích, z nichž
nejmenší byle as 2 a půl cm a největší asi 7 cm. dlouhá.
Rány byly sl na vzájem úplně podobny, takže
možno s určitosti souditi, že byly způsobeny
jedním a týmž nástrojem. Všechnynahalyaž ke ko
sti lebeční; místy nebyla tkáň úplně až ke kosti přeru
šena, nýbrž souvisela s ní ještě malinkými překážkami.

Hijmen annnlární, jemný, nejevil žádného přerušení
a také žádných stop násilnosti

Dobrozdání snalecké vyznívalo pak v tom směru, že:
za poranění emertelné prohlášena rána řezná na

krku (čís. 1.);
ra poraněníživote nebezpečně strangalační

rýha na krka (čís. 2.) jakož í osm ran na hlavě (čís. 8.),
zvláště pro svou četnost a rozsáhlost;

za lehké považováno poranění na rukou (č.3,a6.);
čís. 5. a ©. jsou poranění posmriná, povstalá vle

čením mrtvoly a rozedřením zevních ploch, prstů, drsnou
zemí, po případě chrastím.

Hlavní příčinou emeti byla ale posudku
lékařů rána na krku čís. 1., jejímž následkem
bylo rychlé vykrvácení a přerušené ,
Tete poranění způsobeno byle nástrojem
ostrým, nejepíše ostrým nožem.

Poranění na hlavě čís A mohla způsobena býti
ostrou hranou některého s velkých kamenů, nalezených
v okolí mrtvoly. Poranění čís. 3 mohlo povatati jedlovou

. holí, nedaleko mrtvoly nalezenou.
Vražda vykonána byla se zvláštní ulerul

nosti způsobem zákořníkým.
K otázce pytevní komise, kladla-li přepadená dívka

odpor útočníkům, odpověděli lékaři, že tomu pouze sra
nění pravé ruky (čís. 6) nasvědčovati se zdá. Vahledem
pak k okolností, že mrtvota nalezena byla skoro mrazem
stuhlá a úplně čerstvá, připuštěna lékaři možnost, že mr
tvola mohla ležeti v lese nejméně 2 a půl dne, čili od té
doby, kdy byla skutečně pohřešována.

Známek amilného násilí neahledáno na mrtvole
žádných.

Jak z ohledání zevního tak |!z ohledání
vnitřní tvrdi zmašel dle doslovnéhoanění žalob

níhospisu©urělosti, že mrtvola Anežky Hrů
zevé skorem úplně vykrvácena byla a že
stepy nalezeny krve neodpovídaly množetví
krve, která by se přítakovém způsobu smetl
v okoli mrtvoly s určitostí očekávati dala

Konečné vzhledem k okolnostem, jak řez na krku
vykonán byl, totiž při poloze na zádech, uvádějí znalci,
že by musilo okolí a stromky mocným prou
dem krve na všechny strany stříkajícím býti
zasaženy, což však přidůkladné prohlídce
mista se strany znalců se nepotvrdilo, neboť
misto krví střisnéné bylo rozsahu malého a
ohraničeného.

Strangulační rýha, kleráž na pravé straně krku u
mrtvoly byla zjištěna a za poranění životu nebezpečné lé
keři prohlášena, nasvědčuje dle vývodů žalobního spisu
tomu, že Anežce Hrůzové, nic zlého netušící a klidné ubí.
rající se stezkou nad úvozem, těsné podle lesního houští,
byla asi náhle a <akeřnýmzpůsobem oprátka
nebo klička z provázku přes hlavu hozena. A
když děvče ruce k-obraně do výšky zvedlo, byla mu holí
na zevní straně levého předloktí zasazena rána, jež po
sobě zanechala krevní podlitinu. Osm krvavých ran na
hlavě jest dokladem, že Hrůzová byla pachateli dříve
omráčena. Potom teprve asi byla šest metrů hlouběji do
lesa zavlečena a konečný atentát na ni proveden Pacha
telé aprovodili ji řeznou ranou (č. 1.), kteráž rychlým vy
krvácením a porušením dýchání měluhroznou amrt v zápětí.

8 jakým chvatem zlosynové si při aktu počínali,
patrno již z toho, že dolní část košile byla od horní dí
lem násilně utržena, dílem odříznuta, A rovnéž tak ru
kávy kolile byly a těla strhány a nožem odstraněny.

IV. Hlas lidu o osobě vrahově.
Již druhého dne po nálezu mrtvoly počala se v Polné

i okolí šířiti pověst, že pachatelem vraždy není nikdo jiný,
než 23letý tulák Leopold Hilener. Povéstopírala
se hlavně o zjištěnou okolnosť, že se Hilsner po lese „Bře=
rinče každodenně bez účelu toulal a že se při tom s Anež
kou Hrůzovou zajisté často stýkal, věda dobře, kdy ona do
Polné chodí, a kdy se opět domů vrací.

Jelikož pověst lidová neutuchala a Hilsner čím dále
tím určitěji za vraha dívčina označován, podnikl četnický
závodčí Josef Klenovec s obezním radním p. Augustem
Sedlákem již v neděli 2. dubna prohlídkuv bytě Hilsnerově
a za dva dny — 4. dubna prohlídku to opakoval.

Nicméně obě tyto domovní prohlídky zůstaly bezvý
slednými, neboť Hilsner tvr lil lidem do očí, že 21). A 30.
března ani v Březině nebyl. Přes to vzat byl po skončené
druhé prohlídce do prozamní vazby k okresnímu soudu
v Polné, neboť veřejné mínění mohutnělo ode dne ke dni
a v lidu vzrůstala a propukala nespokojenost.

A veřejné mínění — praví obžaloba -- objevilo se
zcela odůvodněným, neboť v přípravném vyšetřování, jež s
Hilsnerem pro zločin úkladné vraždy hned ne to zavedeno,
zjištěny četné a závažné okolnosti, které zdají se potvrzo
vati, že Hilsner vraždu ve spolku s jinými pachateli na
jisto spáchal.

V. Hilsmeornechce vůbec znáti Anežku
Hrůzovou.

Hilsner hned na počátku úřadního vyšetřování tvrdil
soudci se vší rozhodností do očí, že prý Anežku Hrůzorou
ani nezná.

Ale již toto prvé jeho tvrzení objevilo se naprosto
lichým a nepravdivým.

Tak na příklad potvrdil Josef Novák z Polné, po
ručník zavražděné dívky, že jednou asi tři nebo čtyři neděle
před velizonocemi, kdy krajina byla ještě pod sníhem, přišla
k němu Anežka, když se právě ubírala ze šití a vyprávěla
mu, že ji téměř až k »božím mukáme lesem Hilsner sto
puje. K otázce svědkové, kdo ton Hilsner jest, odpověděla
Anežka: »Je to takový ojklivý žide a dodala, že je ševcem
a že si ji moc prohlíží. Při tom postesklo si děvče poruč
níku, že ae Hilsnera bojí, Proto vyprovodil ji druhého dne
pan Novák ze samého města až pod »Březinu= k potoku a
vrátil se teprve domů, když na cestě nikoho nepotkal.

Rorněž matka zavražděné dívky paní Marie Hrůzová
doznala vyšetřujícímu soudci, že si jí Anežka jednou v
březnu, několik dní před svátkem zvěstování Panny Marie
(tedy asi před 25.) stěžovala, že nějaký žid se za ní vždy
upřeně dírá a že si ji nedávno prohlížel nedaleko od domu,
kam chodila do šití. Anežka výslovně pravila při té příle
žitosti, že onen žid je vyučený švec a že nic nedělá,

Paní Hrůzová setkala se hned na to druhého dne 8

panem Novákem v Polné na námčatí i sdělila s ním, co od
děvčete zaslechla, žádejíc rároveň, aby na toho Žida dal p5zor.

A že Anežku Hrůzovou Hilsner osobně dobře znal,

jest pro úzáno ještě jinými průkazy a fakty.
Dne 28. března večer — tedy v úterý před vraždou

— procházel ee Hilsner ve společnosti několika děvčat a
hochů po polenském náměstí, Jedna z dívek ptala se ho
tehdá, co prý dělá jeho býv.lá milenka Benešová, s níž se
Hilener před nedávnem rozešel.

Hilener tázající se dívce odvětil: »Já mám teď jinší
holku.Je z Malé Věžnioes.

Přítel Hilsnerův, Fr. Veselý vypravoval, že Hilener
se mu zmínil též o Hrůzové, je tedy jisto, že ji znal a sle
doval. Hrůzová chodila již dřívější leta k Prchalové, které
bydlí přes dům od Hilsnerů, a musil ji tedy znáti. Lesík
Březina, kde Hrůzová zavražděna byla, je čtvrť hodinky za
posledními domky v Polné, SvědkyněKateřina Dvořá
ková vídala chodit Hilsnera každodenně do Březiny a dne
29. března viděla ho jhi z Březiny již dopoledne ke Koj
dlovu stavení v zelenavém datě: Asi o 2. hodině odpoledne
hráli Antonín Dvořáček,Rudolf Leixner, Vincenc Zelingra
Václav Sobotka v karty na Svatokateřinském kopci a ty vy
zval Hilsner, aby s ním bli k Březině; když nechtěli jíti,
šel tam asi o 3. hodině Hilsner sám. Před 5. hodinou viděl
ho Adolf Muzikář sice v Polné, ale nikoli již v dřívějších
datech, nýbrá v šedých, takže Muzikář se divil, že židé ne
mejí již svátky. Po 5. hodině viděl Hilsnera jíti v těchže
šedýchústechFr. Cink a Josef Škareda, jak ve
epolečnosti ješté dvou oizloh neznámých vy
rostků na konoi židovského města téměř sko
kem směrem dolů k lávkám, odkud cesta k
lesu „Březině“vede, ubáněl, a jest v tomto smě
ru zvláště udání povozníka Františka Cinka
welioe důležitým.

Dle seznání tohoto avědka vezl týž dne 29. března

1894 odpoledne Kateřině Pojmenové z Polné slámu a přijel

na náměstí polenské, když bilo právě na věži 5 hodin od
poledne, A poněvadž dům, kde bydlí paní Pojmanová, jsst
jen malý kousek od náměstí vzdálen, a sice v mále uličce,
kudy se nejvíce chodí dolů k lávkám, mohlo nejvýše so
minut po 5. hodině odpoledne býti, když se slámou do vý
deuvedené malé uličky přijel. V tom viděl běžeti takřka
rkokem Leopolda Hilsnera, kterého dobře zná, a za ním v
patáchdra neznámévýrostky; jeden z těohto výrost
ků strkal právě nějaký dlouhý baliček do
vnitřní kapsy svého kabátu, musil miti něco
dlouhého úzkého zabaleno v papíru. Hilener,když
přišel k povozu slámou neloženému, ještě řekl svým dvěma
soudrubům: »Dejme to z huby, mohli bysme za
to dostat přes hubu«. Hilsner totiž i ti dva výrostci
měli každý zepálenou cigaretu v ústech. Dle dalšího seznání
řečenéhosvědkabyli t1 dva, co běželi zrovna za
Hilenerem, oizi, kteři se rozhodně nezdržují v
Polné. Jeden z těch dvou, co uháněli s Leopoldem Hil.
snerem, byl prostřední postavy, v obličeji plný, židov
ského výrazu a měl »vyražený« černý plnovous, asi jen
tadenní, vypadal tedy tak v obličeji, jako by byl asi 14 dní
neholen, a ta místa, kde byl vous, vypadala černá. Také
pod nesem neměl žádného vyrostlého kníru, nýbrř jen vous
nedávno řezaný. yl to člověk mladší kolem 29 let stáří;
nohyrněl trochu ohnuté v koleneoh k sobědox,
jak mivají pekaři a krok měl pajdavý. Šatyměl
dedé, totiž dlouhý až po kolena svrchník, šedivý, se same
tovým límcem, nezapjatý; a tento člověk právě strkal si
onen dlouhý, do papíru zaobalený předmět do vnitřní kapsy
svého svrchníku. Tento člověk měl zvláštní obličej: rty měl
tlusté, jako vypoulené,oelá ústa byla do předu jako
z obličeje ven vyvstávajicí, jinakbylobličejeplného
a oči mél veliké.

Druhý, menší než tuto právě vylíčený, vypadsl ošu
měle, šaty měl jako z přičernalé štuky,t i. ze sprosté,
laciné látvy, a čouhala mu na jedné noze dole pod nohavicí
podvlékočka; v obličeji si tohoto menšího svědek nevšími,
za to však věnoval tím větší pozornost tomu »pajdavému:,
hlavně také proto, že se mu nechtělo cigaretu dáti z úst.
— Svědekdokládá, že tohoto spajdavého“ epoleů
níka Hilsnerova viděl již asi dva dny před tím
choditi po Polné.

Také Julie Pešáková se na to pamatuje, že vč
středu dne 29 března 1809. viděla v židovském městé pod
židovakým kostelem asi v 11 hodin dopoledne takového
kulhavého žida, který jednu nohu za sebou tabal a na
druhounapadal,a kterému tenkráte rabin dal al
mužnu.

Rovněž dotvrz.je svědsk Jossf Čermák, že viděl
ve středu dne 29. března t. r. v poledne vycházeti z uličky,
kde bydlí Leop. Hilener, podobného žida, který na pravou
nohu byl chromý a proto při chůzí na levo napadal, a také
Augustina Rocanová viděla, a sice již na květnou neděli dne
26. března t. r. odpoledne na kopci svatokateřínském u hřbi«
tovní zdi státi Hilsnera s nějakým mladíkem, který měl
nohy do x

Jména těchto dvou židů nebylo lze dosud vypátrati.
Myslilo se, že ten pajdavý byl Bertold Fried nebo Hynek
Beran. První ale ležel do 4. dubna v humpolecké nemoc
vici a Beran byl toho dne večer ješté ve vězení v Polné,

VLJaké šaty měl Hilsner v čas vraždy
na soběť

Důležitoje, že Marie Svobodová viděla ho 39.
března krátce před západem slunce jíti z Březiny od Bo
žích muk ke Kojdlorn domku v šedých šatech. Slunce
toho dne zapadalo v 6 h 25 min. večer. Hledě k výpo
védímsvědkůFr. Cinka, Jos. Škaredy a Marie So
botkové byl tedy Leopold Hilsner v časspáchané vraždy
kolem 6. hod. večer v lesíku Březině v šedých šatech.
Hilsner to sice popírá, chodil prý 29. března od 3. do 7.
hodiny po náměstí polenském v modravých šatech a jel
prý o půl 7. hodiny do synagogy A byl prý tam do 7.
hodiny. Dožádaní svědci Max Brettič, Hugo Fried, Lud
vík Steiner, Alexander Basch a Jakub Lustig muto však
nemohoudosvědčita Vincenc Zelinger, Rudolf Leix
ner a Antonín Dvořáček. určitě vypověděli,že 39.
března po 3. hod. odpolední bo více neviděli. Antonín
Dvořáček mu 29. března pracovní knížku ukazovati ne
mohl, protože obecní tajemník Karel Kindl, jak dokázáno,
teprve 31. bfezna mu ji vydal.

L. Hilsner tedy 29. března kol 6. hodiny odpol.
svou nepřítomnost na místě vraždy (alibi) nedokázal, a
uaopak je velmi nápadno, že toho dne opětně mě
nil svoje šatstvo. Dopolednemělzelenavé, odpol.
modravéa po 6. hod. odpol. šedé laty. Není pravda
tedy, že MHilsnernosil celý den modravé šaty, Ač je
nápadno, proč šel v lepších modravých šatech na Kate
řínský kopec právě mezi kamarády, kteří ho velmi dobře
znali. Chtl patrně, aby mu dokázali alibi. Cink, Ška
reda a Sobotková vidělí ho mezi 5. hod. a 10
min. o 6. hod. 25 min. v šedých šatech, tedy ve
všedních, špatnějších. Proč se do nich oblekl, vždyt do
synagogy se chodí v lepších?

Veledůležitým jest dále seznání svědkyně J. Vo
melové, manželky obec. starosty v M. Věžnici. Svědkyně
tato byla 29. března t. r. v Polné a nastoupila asi ve tři
čtvrtě na 5. hod. večer svou zpáteční cestu z Polné do
Malé Věžnice, jsouc churavá šla jen pomalu, tak že uply
nulo as půl hodiny, než přibyla k místa, kde byla nale
zena mrtvola Anežky Hrůzové, odkud šla pěňnkou podél
vozové cesty až k místa, kde se končí les „Březina“. Když
byla así na poloviční costě a $ls právě na samémkraji
lesa,zaslechla pojednou v houštině za sebou
šramot, jakoby někdo pádil skokem skrze les; ulekla
se a obrátivšíse v tu stranu, spatřilo za sebou asi
na 4 kroky člověka, jenž držel v ruce bilou
oloupanou hůl. Svědkynětrhla sebou leknutím a ten
neznámý člověk také sebou škubl, stát ale nezůstal, ný
brž udělal veliký krok na protější pělinu, která jde podle
pole; běžel po tě pěšině kua kn předu, při čemě házel
tělem — =tělo se mu jen houpalo a nadhbazoválo“ — wu
hůl bílou oloupanou držel vejpůlky + pravé ruce 8rukou
tou házel rychle do předu, do zadu; několika kroky před
běbl svědkyní, pohlédl ji bystře do obličeje, takže oč
sklopila s jej slovy: „dobrý odpoledne, kam jdete?“ po
zdravila,načežčlověk ten něco zamumlal,O
amrč, já jdu na tu smrč“ a zmizel opět svědkyni v houští
lesa. Svědkyně v leknutí se mu dobře do obličeje ani
nepodívala a udává, že ten muž byl asi Zoletý, že měl
šedivý stejný šat, postavy že byl dosti veliké, silné,



v oblíčejiše byl plný, mělzdravoubarena byl bez vousů
neb jest-li nějské měl, že byly nepatrné.

Při konfrontaci s Leopoldem Hilenerem Johanna
Yomelová sice totožnost osoby Hilsnera 6 oním neznámým
člověkem 6 úplnou určitostí potvrditi e to nebyla, pooka
zujíc k tomu, že v tom leknvtí sl obličeje toho nezná
mého dobře pověirunouti nemohla, avěak svědkyně
tato přece seznala,že by se postava Hilenerova
na něj hodila a rovněš to nápadné pohybování tělem.
„Tavýška, ta rovnost a štihlost těla, to vše že pasuje“
— te Hllsner je tomu neznámému muži velice podoben,a
byť na to přísohati nemohla, tak že jest přece celý jako
by to byl on; rovnéž svédkyné seznala, že na místů na
lesená bílá oloupaná hůl se holi onoho neznámého člo
věka velmi podobá, že byla zrovna tak bílá, tak dlouhá
a tak sřísnntá Hilsner měl Vomelovou patrnésa Anežku
Hrůzovou, obzvláště když Johanna Vomelové sAnežkou
Hrůzovou stejnou výšku měla a podobné sukné nosila.
Tím se vysvětluje, proč Be sarázil, když se naň Johanna
Vomelová obrátil a on viděl, že ona není ta, kterou hle
dal a jíž déle stopoval,Přesvědčení toto vyslovila
svědkyně sama ihned, jakmile vražda na jevo
vyšla. Že ale onen muž pachatelem aneb aspoň spolu
pachatalem úkladné vraždy na Anežce Hrůzové krátcena
to jen okolo 800 kroků nížeji spáchané byl, o tom dle
vyšetřeného stavu věci není nejmenší pochybností, ob
zvlášté přiblíží li se k tomu, že ona oloupaná bílá hůl,
kterou neznámý muž v ruce držel, zakrvácená nedaleko
místa spáchané vraždy byla nalerena.

Četnický strážmistr Josef Klenoveo a městský
radní p. Augustin Sedlák při domovní prohlídce o
Hilenerové nalezli 2. dubna mezi šatetvem Hilenerovým
též pár šedých kalhot, které ale nezabavili. Když pak se
Hilenerová odstěhovala do Vel. Meziříčí, nalezla se vPolné
sice v truhle našedivělá vesta, která dle výpovědi Marie
Hilenerové patřila její synu Leopoldovi Hilenerovi, ale
ty našedivělé kalhoty se tam více nenalesly.Teprve
26. dubna prozradil mladšíbratr Hilenerův, Moric,že kal
hoty jsou uloženy v jednom kufru uschovaném
v starém židovském kostele (Alt-Neuschule)ve
Vel. Meziřiči,kdež se kalhoty z tóže látky jako
vesta nalezly dne 27. dubua. Kalhoty tyto dostalpřed
3 roky od paní Hitechmannové z Náchods. Soudní svědci
Karel Fiala a Josef Špaček vypověděli,že na těchto
kalhotech mezi ženskými daty ukrytých viděti bylo na
několika místech rezavé skvrny, a dle vlhkosti a plísně
u poklopce s knoflíků soudili, že kalhoty byly nedávno
vyprány. Boudní lékaři v Praze, p. MUDr. Reinsberg a
Slarik, po makroskopickém, mikroskopickém, chemickém
spektroskopickémvyšetření skrn těchto soudili 8
největší pravděpodobnosti, že skvrny ty jsou
od krve a podle velikosti isolovanýohelementů
od krve lidské. Protože tyto elementy nebylo lze aji
atit v povrchních částkách kalhot, tedy lze sa to míti, že
skvrny byly vodou čistěny © Proto lze 8i vysvětliti, proč
matka a L. Hilener tyto kalhoty tak skrývali. Bývalý ma
jitel kalbot těch, továrník Leopold Hitschmann v Náchodě
dle výpovědísvé nikdy nekrvácel, Skvrny tyto jsou
tedy pravděpodobně ve spojeni 8 vraždou na
Anežoe Hrůzové a Hilsner je pachatelem neb spolu
pachatelem vraždy.

VII.Hllsnerův zabiják.
Z výpovědísvědkůFr. Veselého, Fr. Paříka a

Josefy Vytlacilové ostatně též na jevo vyšlo, že L.
Hilenerjiž delší čas veliký, se střenkou as 40
orn. dlouhý, as 3 om. široký, lesklý a velmi
ostrý nůž v nápraní kapse při sobě nosil. O tomto noži
sexnale zejména švadlena Josefa Vytlačilová, že ještě
v úterý dne 28. břeana t. r. již pozdě z večera — tedy
zrovna ten den před vraždou — a Viktorinovy uličky
u hostince p. Colky potkala Leopolda Hilenera, který se
jí tázal, zda-li se nebojí, načež odpověděla, že ne a opá
čila otázku, zdali on se nebojí. Hilener na to odpověděl,
že se nebojí, že má ochránce svého při sobě a vytáhl při
tom z vnitřní kapsy náprsní velký nůž s koštěnou
střenkou, čepel ta byla velioe lesklá; při světle
blízké lucerny uliční zdálo se avědkyni, že nůž ten byl
v nějakém koženém pouzdře, pouzdro však nevytáhi, jen
z části z kapsy vyčnívalo. Hilsner to popírá, nosil prý
jen malý nůž, ale svědci jej usvědčili ze lží.

Ze všech těchto vvědectvrí vysvítá, že Anežka
Hrůzová byla zavraždéna 29. března t. r. mezi
tři otvrtě na pět až 6 a čtvrt hodinou na pokraji
losa Březiny.

Již celkový způsob, kterým vražda vykonána byla,
obzvláště však násilné částečné utržení a částečné uříz
nutí spodků a rakávů košile, zajisté nasvědčuje tomu, že
se na vraždě vice osob suúčastnilo, k čemužpo
ukasoje i ta další skutečnost, že, jak výše uradeno, svědci
František Cink a Josef Škareda dne 29. března t r. po
8. hodině večerní Leopolda Hilanera ještě a dvěma
společníky směrem k lesu »Březině«, tedy
k mlstu činu, uháněti viděli.

Politický přehled.
Akce smiřovací. Poslanec šlechtic dr.

Fuchs pověřen byl patrně vládou, aby pobnul opo
siční strany k plodné práci na říšské radě. Dr.
Funke, předák Čechoněmců naříká nu rozdrobe
nost Němců, kteří následkem toho nemají naději
na úspěchy, ale spíše se - musí obávsti pohrom.
Wolf a Neue freie Presse předem smír odmítají,
protože chtí vládnout. Ke konferenci budou po
zváni: za pravici rytíř Jeworsk', za soci-listy dr.
Verkaní, za Vlacby Malfatti, za německéra
dikály Wolf. Za oposiční Poláky provolán bude
asi také zástupce. Pravice osvědčí prý proti ob
strukci největší ochotu, ale bude se musit pomy
elit na jiný pokus, pak li se nynější pokusy smi
řovací nezdaří. Zástupce pravice, Jaworaski, chce
učiniti pravici k plodné práci schopnou. Nemyalí,
aby se říšská rada svolala jen za příčinou vyko
návání voleb do delegací. Tulo věc považuje za
otázku podřízenější, Akce smiřovací může se ole
díti pouze na zákludě naprosté rovnoprávnosti a
při rovných povinnostech. Poláci vytrvají tedy

po boku pravice s oněch, kdož přejí rovnopráv
nosti. — V úterý radili se o situaci v budově
fíšské rady poslanci dr. Fuche, Jaworski a čeští
velkostatkáři, hrabě Palfy a Černín, kteří se sú
častní v sobotu 16. září porady mladočeských po
slanců v Preze. Nejvdšenější poslanec moravský
pravil nám tyto dny, še k odstoupení hraběte
Thuna a ministerstva není prašádné příčíny. Na
učí li se čeští poslancí brálí nejen výhody vládní
strany, ale téš nésli bremena a dáti slálu co po
třebujenesbytně,udrší se vláda ipravice. Vrhnouti
8edo oposice,neznamenáproČechy jen hasardní hru
— va bangue, ale strátu přemnohou a trpké opo
siční kůrky, místo slibovaných krajíců. | Budou-li
míti Čechové rozum v blavě i v brsti, neukvapí
se v sobotu a nesednou na lep novému grégrov
skému heslu o české demokracii, která může plniti
jen pokladny a abonnentní knihy Grégrova žur
nálu, ale poškodí zájmy celého českého národa.
— Uherský Szell radil se opět a Thunem a Go
luchowským. Ministr Kaizl byl slyšen od císaře.
— Tbun se radil též s místodržiteli českým, ha
ličským a štyrským. Vláda se připravuje na ve
škeré možnosti.

Bělebradský proces průběhemlíčení
ukazuje se býti pořad více dílem Milanovým, který
nastrčil Knězeviče, uprchlého sprostého Bosňáka,
aby mohl dáti popraviti neb žalářovati nepohodlné
sobě radikály srbské, kteří nejsou ovšem radikál
ními v našem smvalu. Živko Andělič, bývalý pre
fekt (krajský) v Šabci, který vydal Knězevičovi
pas a byl proto z velezrády obviněn, uškrcen byl
v žaláři. Hlavním vinofkům Nikoličovi, Pasičoví,
Hičovi nemobli před soudem pranic dokázat. Ob
vinili je na základě jednotlivých slov z naprosto
nezávadných řečí vytržených. Milan a Alexandr
se procesem kompromitovali a v Srbsku sotva 8
dlouho udrží,

Car ruský, který účastnil se v Kodani
odhalení pomníku na počest dánských vojínů, pa
dlých ve válce holštýnsko-šlesvické, navštiví 20.
září příbuzný darmštatský dvůr v Hessensku, Též
jej očekávají v Postupimi u Berlína.

Finesko připoutává se pořad těsnějšími
svazky k Rusku. Nyní byla obmezenu jeho samo
správa i v poštovnictví,

Dreyfus odsouzen na 10 let do vě
zení pro zločin velezrády na Francii spáchaný.
Rozsudek byl pronesen v sobotu o 4 hodinách
50 m. odpoledne. Z ohledu, že prý byl na zradě
spoluvinen dobrodružný mejor Esterbazy, přiznány
byly Dreyfusovi zmírňující okolnosti; nebude tedy
více odvezen na pustý ďábelský ostrov, nýbrž prý
do vězení na ostrov Korsiku ve středozemním
moři, z něhož pocházeli Bonapartové. Událost
Dreyfusovabyla otázka práva; židovskáinter
nacionála, která prý vydela na podplacení novin
35 milionů, uděla z ní otázku moci, otázku ži
dovského vlivu ve Francii. Mravně zůstane
Dr+yfus odsouzeným zločincem albo
stejno, jest-li se židovským milionům podaří vy
moci novou revisii procesu nebo dokonce amne
stování Dreytusa. Židovská vláda presidenta re
publiky Loubeta a ministrpresidenta Waldek-Rous
seana učinila pro Dreyfusa všechno možné a valíc
vojenský soud v Rennu volila po zdání svém
Dreyfusovi ten nejpříznivější soud. A přece ko
najíc svou povinnost, musilo pět soudců ze sedmi
nznati Dreyfusa vinným — zrovna tak, jako k
témuž náhledu přišel státní návladní, který pů
vodně klonil se k názoru, že Dreyfus jest nevin
nen. Dreyfusovci, majíce dnes ve Francii vládu
v rukou, budou hledět jistě Dreyfusa osvobodit.
U nás v Rakousku byl by to jistě skandál, kdyby
si předseda ministerstva dal podati zprávu o vý
sledku procesu od obhájce obžalovaného. Ve Francii
však dal si podati Waldek-Rousseus zprávu od
udvokáta Dreyfusova Demanžel — V obnově
ném processu nedosáhli sice židé všeho, ale do
sáhli zajisté mnoho. Vysvítá to nejlépe ze slov
obhájce Laboriho, který oznamoval Dreyfusovi
rozsudek těmito slovy: +»Nuže, jste na neštěstí
odsouzen, ale Bobudíky,nemusítena ďá
belský ostrov, dali vám ro lete. Scény, jek
prý obhájci Drevfumovi, jeho žena a příbuzní při
zprávě o rozsudku padali do mdlob atd. po ži
dovských časopisech opakovací nebudeme. Drzé
tyto výmysly jsou vvpočteny pro sentimentální lidi
a bisterické ženy, Židé, plačíce na venek, smějí
se po straně hloupým křesťanům, kteří by se byli
k vůli vině neb nevině Dreyfusa málem prali,
Proces Dreyfusův jest otázka Čistě francouzská a
francouzský lid při zprávě o výsledku processu
jásal nad odsouzením Drevfusa, provolával slávu
armádě a těší se, že bude francouzská armáda od
židů očistěna a že bude ve Francii židovská vláda
Loubetova a Waldekova odstraněna. Židovské ča
sopisy hanebně spflají vojenským soudcům a fran
couzské armádě, U nás by byl tskový zločin co
nejpřísněji trestán; ve Francii se trpí, aby sned
neobyčejná trpělivost francouzského lidu byla vys
čerpána až na dno — Dreyfus prý již podepsal
žádost za revisi svého precessu. V právnických
kruzích není ustálený náhled, je-li oprávněna ap
pellace nebo rekurs proti rozsudku. Rekurs ke
kasačnímu soudu je prý oprávněn proto, že, když
kasační soud odkázal záležitost vojenskému soudu
v Rennu, jest prý také oprávněn rozhodnouti o
neplatnosti rozsudku, poněvadž prý vojenský soud

překročil svou pravomoc. Pět let, které ztrávil
Dreyfus na dábelském ostrově, bude prý lze z vy
měřeného desítiletého vězení odečísti. Dreyfusovci
poslali odsouzenci adresu oddanosti, kterou pode
psali senator Trarireux (radikál), Vivisni (anar
cbista), Jaurés (socialista), lékař Pozzi (výstřední
radikál), professor Reclus (komunard) a jiní umělci,
spisovatelé, professoři a advokáti téchže výstřed
ních smérů.

Válka s boery tramsválekými sice
ještě. nevypukla, aslo obě stravy sbírají vojsko a
opatřují se zbraní, náboji, potravinami a vším
potřebným.

Drobná obrana.
Dokladem k snášenlivosti prote

stamiské jest zvláštní trestní zákonník, dle
kterého se v Irsku po dvě stě let soudilo. Kato
líkům se okládalo, aby protestantské kněžatvo vy
držovali. Každý úkon náboženství katolického tre
stal se smrtí. Kněží a biskupové byli vypovězení;
navrátil-li se kdo z ních tajně z ciziny, měl býti
oběšen nebo čtvrcen; vysazen peníz na hlavu ka
tolického kočze, totiž pět liber sterlingů. Tatáž
suma se vyplácela tomu, kdo zabil vlka a hlava
jeho anglickému úřadu přinesl. Kdovypovězeného
„něze přechovával, propadl buď veliké peněžité
pokutě aneb i smrti. Veliký apoštol praví: „Slovo
Boží neví ukované“ a ani v Irsku nedalo se uko
vati, Uprostřed lesů a pustin, v jeskyních blásulo
se za noční doby sv. evangelium a přinášela 8e
nekrvavá oběť nového zákona pod spůsobami
chleba vína. Cblévy proměňovaly se v chrámy,
poněvadž v vich ten obětován byl, který Be ve
chlévě Betlemském narodil. Tisíce jinochů odebí
ralo se s nebezpečím života přes moře do ciziny,
aby tam studovali, na kněžetví 8e vysvětiti dali a
pak se do vlasti drabé navrátili, která jim podá
vala ne Atatky a důstojnosti, ale koruou mučen
nickou. Jen vševědoncímu Bobu jest známo, kolik
jich zahynulo ve svatém povolání. Aby Iry udrželi
v nevědomosti, zakázáno, aby žádný katolík ani
veřejně, ani soukromě nevyučoval: učil li, přišel o
majetek Zákonem zakázáno, aby žádný katolík
nebyl důstojníkem aneb státním úřadaíkem; žádný
nesměl voliti aniž volen býti jako člen anglického
parlamentu, žádný Ir nesměl býti soudcem, po
rotcem, státním zástapcem, aprávcem statků, dů
chodním, ba ani myslivcem. Zbraň nositi bylo pod
ztrátou hrdla zakázáno. Žádný Ir nesměl býti po
ručníkem ani vychovatelem dítek. Aby i rodinný
mír porušen byl, poroučel zákon, aby dítky kato
lické, které se odbodlaly k protestantismu pře
stoupiti, ihned obdržely oteovský podíl a jen ony
po otoi dědily. Přestoupí-li katolická paní, má
býti ona. majitelkou statku a smí manžela svého
dle libovůle vybnati, Mimo tyto kruté zákony,
jimiž Irové systematicky utlačeni, na žebráckou
hůl uvedeni a pro víru v Krista Pána v opovržení
uvedeni býti měli, bylo Irsko ještě třemi jinými
metlami trestáno. První jest: Obchod irský měl
býti zničen. Ku konci 17. století vedlipozůstalí
Irové dosti dobrý obchod s americkými koloniemi.
Tu vymobli angličtí kupci, že jen anglické zboží
do kolonií amerických a jen na anglických lodích
převáženo býti má. Irsko smí jen od Angličanů
své potřebné zboží kupovati, do Anglicka však
nesmí maso, máslo, sýr a vlnu prodávati. Tímto
zvoněno umíráčkem irskému obchodu, neb chovem
dobytka živili se pak Irové hlavně,

Drobné zprávy.
Císař přijalve slyšení v pondělí dr. Kathreins,

ve středu ši. Fuchsea Dipauliho. Akci jejich a pesedy klubů, která se bude konati 28. září, přikládá
cleař patrně veliký význam.

Vyzmamepání. Pan JosefMašek, ředitel
odborné školy pro zpracování a zaeazování drahokamů
v Tarnově, který cbralně působil dříve v Bechyni,
vyznamenán byl řádem císaře Františka Josefa.

První výročí zavrašdění císařovny
Alšběty oslsveno bylo v Králové Hradci slavnými
bohoslužbami, které za nepřítomnosti J. B. Milosti
sloušil vysoce dp. kapitulní děkan dr, Frýdek. Boho
alušeb ae súčastnili všecky úřady. —

Sňatek. Pan Václav Volánok, inepeklor
„Prahy“ v Olomouci a slečna Anna Čechovská
s Hradce Králové, slavili dne 14. sáří avůj sňatek
v seminářském chrámu I óněsv, Jana Nepomuckéhosde.

Valná schůze ústřední dlocésní jed
mety v Hradel Králové. Řádná valnáschůse

Hidána byla dne 10. září b. r. za přítomnosti 30
elegátů, kteří zastupovali 17 jednot. Súčastnili se

delegáti ze všech částí diecése, coš hnedle na první 
de v hradecké diecésí panuje úplná

avornost v postopu, oož i průběh schůse dokázal. Ve.
dp. dr. Ruth, dieočení předseda sahájil schůzi krát
kým proslovem,načeš podal správu jednatelsdrušení,

dp. de. Reyl a protokol předešlé schůze přečetl, za
isovatel dp. katecheta Hornof. Volbami byli povolání

o nýbomí dp. katecheta AL.Drořák místopředsedou,
Dr. Fr.Reyl jednatelem, členy výbora R; Karel Dašek pekař, katecheta Hornof, nčitel J. Time,kaplan
Jar. Malý, dělník J. Kovář, kaplan Stejskal, říd. uči
tel K. Skaltéty. Za nábradníky svolení: pp. Jos. Po
lák st. varhanář, J. Netuka trublář, Josel Polák ml.
atrojmistr, kaplan Dokonal. Bovisoři účtů: pp. kaplan



Daniel ařesbář Jenšovský. Sestavení výboru odpovídá
nálešitě intencím lidové ické strany. PM volných
návssích zamlouraly se hlavně dva návrhy: Budiž
veden seznam řečníků, kteří jsou ochotní ve spolofch

nášeti. Dobré řečí buďteš ústřední správou v ra
opisech uschovávány a šádajícím zapůjčovány. Ústřed

ní epráva nechť sestaví vzorné stanovy podpůrných
fon ro jednotlivé spolky. Po vyčerpaném p
mu při no ku debatě o vynikající roztržce v kře
eťansko sociální straně. Bokovéní bylo prohlášeno sa
důvěrné, tekže můšeme aděliti jen resoluci, jiš uveřej
ujeme ne jiném místě. Jost šádoucno, abysástupcové
sdraš. jednot na ajesdu v Praze dne 28. září b. r.
řídili se problášením, jež tlamočiti bude jménem die
očaního svasku dp. katecheta VI. Hornof a varovali
ne všech prudkých úeudků o nynější situaci. Spor točí
se stále jen kol osob a ne kol zásad, proto každá po
lemika jest zbytečným přiostřováním nepříjemné si
tuace. Jeatliže běhemroku osohní zájmy te nepodřídí
společnému dobra celé strany, zasáhne diecósní edru
žení ve prospěch nutného míra. Zdař Bůb!

Koncert Haumše Laška královského
eaského dvorního pěvce, bývalého tenoristy král. če
ského zemského a Národního divadla v Praze a ©. k.
dvorního operního divadla ve Vídni konati se bude
v neděli 17. září v městském Klicperově divadle. Ne
pisno bude bráti klavirní virtaoska sl. IrmaLówova
z Prahy. Pořad: I. 1. Chopin: Klavirní koncert „mol)
IL věta (larghetto). SI. Irma Lówova. 2. a) osti:
„Vorei morire“; b) Chvála: „O jak jsi krásná“. Pan
Hanuš Lašek. 3. a) Dvořák-Káan: „Na přástkách“;
b) Káan: Mazarka op. 22. SI. Irma Lówova. II. 4.a)
Rěder: „Ve oči Tvé tak rád se dívám“; b) Schubert:

U moře“ ; c) Kovařovic: „Kdybych věděl sda-li bdíš?“
Pan Hanuš Lešek. 5. a) Milde: Valčík; b) Liszt:
Uherská rapsodie č. 4. SI. Irma Lówova. 6. a' Hell
math: „Z rána přinesu ti kvíti“; b) Fibich: „Má dí
venka jak růže je“; c) „České národní pívně“, Pan
Hanuš Lašek. Koncertní klavír jest z c. a k. dvorní
továrny p. A. Petrova v Hradci Králové. Ceny míst:
Lože 5 zl., křeslo a sedadlo na tribuně 1 zl., sedadlo
L tř. 60 kr., sedadlo II. tř. 60 kr., sedadlo na galerii
40 kr. Místa k stání: Parket 40 kr., přízemí 20 kr.,
studentský a garnizonní lístek do přízemí 10 kr. Za
čátek určitě o půl 8. hod. večer. Předprodej lístků
s ochoty převzalo nové knihkupectví p. Jar. Peřiny
na Velkém náměstí. P. T. obecenstvo se uctivě žádá,
by před tím koncertu laskavě svá aafsta zaujati
rášilo, jelikož, aby klíd rušen nebyl, budou při pro
dokci vchody uzavřeny.

Sestra Armaola. Počátkomt. m. opustila
Hradec Králové ctihodná sestra M. Armela Witmano
va, která po 38 let vedle vzorně oekonomii ve stu
dentekém bisk, semináři „Borromeu“.
velezáslužná činnost této ctihodné sestry zůstane ovšem
chovancům ústava v milé paměti, ježto sestra Armela
těšila so vědy po čas svého působení všeobecné váž
nosti, jaké o tom svědčívaly návětěvy bývalých cho
vanců, kteří neopomenuli navětíviti sestru Armelu,
kdykoliv do Hradce zavítali. K činností sestry Armely
pojí se celá historie ústavu, 0 jehož rozkvět dle sil
svých obětavě se přičiňovala od doby založení. Přeje
me ctihodné sestře“ aby strávila ještě dlouhá leta v
ssslouženém klidu v Horažďovicích.

Baron Skrbemský, dosudprobošt u av.
Mořice v Kroměříži, byl se v Išla Jeho Veličenstvu
poděkovati, že byl jmenován aídelním kanovníkem
v Olomouci.

Česká spisovatelka Karolina Svě
tlá, rozená Rottová, provdaná za neboštíka prof Mu
žáka, zemřela ve čtvrtek v Praze. V mládí se účast
nila vlasteneckého ruchu v Praze a r. 1858 počala
psáti ne vybídnutí Hálkovo do Máje. Hlavnější její
práce jsou: „Dvoje probucení“, „Několik archů z ro
dinné kroniky“, „Láska k básníkovi“, „První lásko“,
„Na uavitě“, „Rozcestí“, „Vesnický román“, „Kříž

uAnaparari „Kantůrice“, „Škola mé štěstí“, „Jitřenka“,„Upomínky“,„Z literárního sonkromí“, „Kresby zJe
štědí“, „Ten 'národ“, „Školák“, „Lamač a jeho dítě“,
práce to zvlášť oblíbená, „Poslední paní Hlohoveká“,
„Černý Petříček“, „Habička“, „Okemžik“, „V hloši
nách“, „Nemodlenec“, „Zvonečková královna“ „V zá
tiší“, „V ovzduší barikád“, „Plevno“, „Frautina“,
„Škapulíř“, „Na bludné cestě“ a m. j, Práce její, ješ
nyní vycházejí jako sebrané spisy nákladem J. Otty,
tvoří velmi slušnou knihovnu. Spisy Karoliny Světlé,
které vynikají mistrným líčením a něhou, jsou u če
ekóbo lido velmi oblíbeny. Některé spisy její jsou pře
loženy do ruštiny, polštinya frančiny. Kříá upotoke,
Vesnický román a Zvonečkovákrálovna byly téžsdra
matisovány a Hubičku zpracoval hudebně mistr Sme
tana. Srětlá získala si tóš značné zásluhy o šenský
výrobní spolek a dívčí vychování V posledním 20ti

letí dala se unášeti modernímiproněn práce s doby
té nepatří k nejlepším. Vpol ní době Karolina Světé nebezpečně churavěla. Pohřebjejí konal ae v-Prazo
v neděli z kostela ev. Štěpána. Český ženský avět po
drší Karolinu Světlou vždy v milé paměti.

Velká veda, spůsobenávelkýmidešti v ne

děli, vponění a v úterý ohrožovala opět kraje polabské VeVrchlabí vystoupilo Labe 1/,2. m. nad nor
mál, v Horním Vrchlebí strhala voda hráze tavené
r. 1897, silnici u Spindelmůhle porouchala. Následkem
velkých dešťů v Krkonoších stoupla též voda v Upě,

rotrhele silnici mezi Velkou a Malou Upou, obci Vrajtu
Posilo veliké nebezpečí, na Malé Upě atršen byl též

ne Veliké nebezpečí brozilo téš u Králové Drora.U Předměřicnad Hrscem utrhla voda pískový vor a

Předměstí voda hrasile zaplavením. Ve atředa odpo
Jedne však počala voda odpadávati. .

Ve prospěch malšovických cyhle
mem poškozených darovalidále: J. Veličenstvo
císař a král 800 zl., J. B. M ndp biskap budějovický
dr. Martin Říha 30 sl, p. c. k. místodržitelský rada
Steinfold v Hradci Králové 6 sl., odbor zdejšího žen:
ského epolkn červeného kříše 100 zl., přažský magi
strát 60 sl., královéhradecký spolek Svornost 15sl.,
hraběnka Olga Kolovratová-Krakovská z Rychnova
25 sl., záložna v Hradci Králové 40 sl, Úvěrní zá
ložní ústav zdejší 20 al., zdejší filislka rak.-uberské

banky 320al., Bolens Carhová = Josefova 6 zl.,
pí. A. Schmejkalové 3 sl. 60 kr. s pí.Anna Majerova
2 Chejnovio po 1 zl., p. F. Von k z Týniště2 ul.
60 kr., N. ze St. Ohnišťan 50 kr., Václav Pech, vrátný
s Prahy 1 zl., administrace Nár. Listů 7 zl. 80 kr.,

p Marie Schrollová, choť c. k. kapelníka zde 3 al.,osté u p. Al. Jelínke, v Nov. Hradci Král. 950 zl.
obec Lhota Malšová 80 sl., kapela p. Josefa Prause
z Malšovic 50 kr., ketolíci černilovští 18 sl. 60 kr.

Na cyklisty stěšuje si naše obecenstvostále

více. Jezdí bezohledně po chodnicích v městě, podlipkami, banketech silničních, vjedou mezi dítky
i staró lidi, takže se jest diviti, še so často větší ne
štěstí nestanou. Myslíme, aby se konečně vyvěsili na
nárožích ulic a obcí platné jízdní řády pro cyklisty,

a aby neúprosně potrestán byl každý, kdo te j» nichneřidí. Chodníky jsou pro passanty a dítky. Čí mají
starci a děti choditi v blátě a prachu mezi kočáry a
povozy pod lipkami a páni cyklisté mají vyhraženy
pěkně upravené, pískem posypané chodníky? Pak ať
se to na tabulích označí a svět ať vidí, jak jsme u nás
pokročilí|

Vídeňští Čechové na Králové-Hra
decku. V pátek po 7. hodině ranní zavítalo do
Hradce Králové skoro 120 vídeňských Čechů, mezi
nimi asi třetina dam. Výletu se aúčastnili vídeňští
Sokolové, epolek Český dům, zábavní epolek Pokrok,
dále Lumír,spolek slovanských obchodníků a Komen
ský. Účastnícivýletu náleželi mladším krahům vídeň
ským; známých starších repraesentantů vídeňských

bů mezi nimi nebylo, ač by svou přítomností byli
manifestační výlet významnějším učinili. Účelemvý
leta byla jednak zábava, shlédnutí Hradce Králové,
Potštýna, Litic, Hrádku a Nechanic, jednak utažení
přátelských svazků vídeňských Čechů se starou svou
domovinou, která jim má býti podporou přizřizování
střediska vídeňských Čechů v Českém domě, který
má ovšem podílníkům kapitál v domě nložený také
zůročiti. Na nádraží přivítali vídeňské Čechy p. sta
rosta dr. Ulrich s jeho náměstek p. Jar. Červenýa
více než 600 lidí z města i z okolí. Po společné sní
deni v Grandhotelu rozešli ae vídeňětí Čechové do
vykázaných bytů a po 10 hodině konala se pak ve
řejná schůze v sokolovně. Zahájil ji p. Mdr. Klumpar,
načež ne návrh p. Stan. Červenéhozvolen za předse
du říšský poslanec p. Formánek, který poukázal na
význam výpravy vídeňských Čecbů a odsoudil něme
cké štvanice proti Čechům ve Vídni. Starosta králové
hradecký, p. dr. Ulrich vyslovil potěšení, deČechové
vídeňští a důvěrou se obracejí ke svým bratrům v
království, ač tito nemohou vědy plniti úplně své po
vinnosti k nim, neboť jsou sami zanjeti svými vlast
ními národnostními záležitostmi. Tato důvěraČechů
vídeňských naplňuje nás radostí a nebude zklamána,
neboť naleznou u nás porozumění proavé enshyi
pomoc pro evé potřeby. Vřelými adojemnými slovy
vítá řečník ještě jednou hosty vídeňské. (Hlačný sou
hlas a potlesk.) Jménem Českéobce sokolské výmluvně

pozdravil Čechy vídeňské p. posl. dr. Pippich. Sta
rosta župy orlické p. JUC. Nuc vybídl shromážděné,
aby každý stal se podílníkem českého domu ve Vídni
(Hlačný souhlas). Pan Jar. Macák, právník, ujistil
vídeňské Čechy, kteří se snaží udržet souvislost 8 če
skou domácí kulturou pomocí českého studentstva,
které v jejich národním boji půjde s nimi. Redaktor
„Slovana“ vídeňekého, pan Janča, líčil boje a utr
pení vídeňských Čechů. Pravil mezi jiným: Veliký
národ německý stará se, aby ani jedna duše jeho se
neztratila. Tím větší povinnost má národ 6millionový,
aby půl millionu duší jeho nestalo se oběti germani
sace. My cítíme se ve Vídní doma; dobyliť jsme si
domovakého práva svou prací a dosáhli jame hu také
právy historickými. Podnes zachovalo se české obyva
telstvo na Mistibašsku i Světelsku a ti jsou přiroze
ným pojítkem nás i vás. Ti, kdo si osobují ve Vídni
právo hostitele, nejsou sami domácími. Veliké město
je stálo odkázáno na příliv obyvatelstva. Má li cizi
nec (hrabě Kielmannsegg, Hannovarán) příslušník cizí
říše, právo státi se místodržitelem v Dolních Rakoa
sích, máme my právo na plnou rovnoprávnost. Němci
tvrdí, še my tam žádného práva nemáme. řadní sta
tistika němocká počítá nás usi 93.000; nestranná však
tvrdí, že nás je tam víc než Němců na Moravě (asi
800.000) a přece prý Morava nesmí být poslovaněna.
Kdo je vinnen těmi nedůetojnými měry? V první
řadě vlády rakouské. Jiš 17 let žádáme za právo ve
řejnosti pro českou školu ve Vídni, do níž chodí 800
dětí a posud toho vlády nenčinily. Žídost podepsaná
aty českých rodičů, k zemské školní radě dolnora
konské a k ministerstvu vyučování vrácena 8 odpo
vědí, že nemáme ani právadovolávatí 80 státních zá
klenních zákonů. Tak je tomu i v sousedství, kde

anoje neslýchané anarchie. Čecha vyslýchá a soudí
Němce, ačkoliv mu ani nerozumí. Není žádné instan
ce, která by chtěla provésti čl 19. státních základ
ních sákonů ve prospěch Čechů delnorakoařkých. Zem
ský sněm a obecní rada vídeňská předetihojí v tom
i vládu a státní úřady. Jiš 3 roky opakují ve na sné
mu zemském návrhy, aby se na všech školách dolno
rakouských vyučovalo jen po německu. Sněm zemský

nařídil, aby autonomní úřady ošívaly jen něpčiny“Obecní rada vídeňská vhrošoje duševní život Čechů,
stojí proti nim v příkrém nepřátelství. Ve Vídni vy
vinul se přímo systém potírání českého života, Dnes
jsou Češi přepadáni, ohrožování na životě a nenajde
te jediného epravedlivého Němce, jenž by odsoudil
tyto ničemné, surové skutky nízkého záští. Tak dale
ko dospěla sprostota německýchfanatiků, de i bez
branné ženypolívají vitrivlem. Lueger hlásá, že bude
potírati Čechyvídeňské, aby uhájil německý ráz Víd
ně. Za těchto poměrů vyvinala 8a mezi ČechyvídeĎ
skými snaha. aby ve vnitřním městě,vztýčila se bašta
života českého a slovanského. Zanedlouhonenelesnou
Čechové vídeňští žádných místností, kde by se mohli
scházeti, badoa odevšad vyštvání. Proto masf býti vo
vnitřním městě vídeňském sbudována tato bašta če
ské, kde by našli útulek a ochranu echové vídeňští.
Ve Vídni bohažel žije mnoho Čechů, kteří tam příšli,
kdyš národní šivot nebyl ještě tak vyvinut, ©cizili
se svónu národu a jazyka a stali se našimi nejhor
šími odpůrci. Též je ve Vídni tisíce vlašnýchČechů,
vzdálených našich snah národních. Největší část uvě

domělých Čechů vídeňských jsou dělníci s malí šiv
(ci, lidé nemajetní, a nejsou s to, aby samí aří

dili si tuto baštn. Má-li se sachániti český živel ve
Vídní, musí se appelovati na celý národ český, aby
v sájma všenárodním nás posílil a pomohl nám po
ataviti dům český ve Vídni. V Plzni byla ve prospéch
českého domu vídeňského uspořádána slavnost a po
snali jeme, Ze i nezapomínají na avé bratry ví
deňské, še k nim chovají erdečnou lásku a s tou lá
skou setkáváme se i edo. Přál bych si, abychom s to
hoto místa tak ryze českého a slovanského byli po
silaění ve svém boji a aby vzešla spása nám | celé.
ma českému národu. (Bouřlivý potlesk. Výborně) —
Pan inženýr Dufka, výbor Slovanské besedy a
předseda vídeňského Lumíra, poukázal na hospodář
skou důlešitosť českého domu ve Vídni. Českéspolky
ve Vídní platí ze svých místností tisíce zlatých činže,
český spolkový dům by se tadíž vyplácel s myslí

proto, že též v Hradci ustaví se výbor, který bypoěporoval podnik vídeňských Čechů. Srb, Vladimír Zre
pojac, mluvě za slovanský obchodní spolek, horoval pro
sloranskou vzájemnost na poli literárním, uměleckém,
hoapodářakémi obchodním.Starosta vídeňského
Sokola prosil p. dra. Pippicha, aby v Sokolstvu šířil
myšlenka pomoci ve prospěch vídeňských Sokolů a

Čechů. Tajemník polka Komenského, pan Urban,mlavil o významu Komenekého,který vydržaje školu
obecnou ve Faroritech, 4 školy jazykové a dvě opa
trovny. Školy jazykové měl by míti každý okres ví
deňský. Na to se přimlouval, ab Češi nenavětěvo
vali vídeňskou universitu a vysokou školu zeměděl=
skou, uznával nejasným spůsobom beslo „pryč od
Vídně“ za dobré, ale současně hlásal heslo „pozor na
Vídeň“, protože musfine v tomto ohromném, stále vzrů
stajícím městě, k němuž jsme připoutání centrál
ními úřady, nabýti půdy. Heslem „pryč od Vídně“
nabyli bychom votva té půdy! — V Hradci Králové
byl založen první místní odbor „Komeaského“, proto
doufá řečník, žetu nalezno půdu i každá jiná vlaste
necká snaha Čechůvídeňských (Výborně). Schůzi za
končil pak krátkým doslovem předseda pan poslanec
Formánek. Odpoledne konala se národní slavnost na
Střelnici a večer zahráli členové vídeňského Pokroku
veselohra „Paní majorku“. Po divadle byl přátelský
večer v Měšťanské besedě, kdež byli vídeňští Čechové
milými hosty. — V eobotu dopoledne prohlédli siví
deňští Čechové město a po společném obědě v Besedě
eúčastnili se výletu na Hrázku a odtud lesem na
Nový Hradec Kr., kdež bylo veřejné cvičení a hry So
kolů. Večer sebrány byly v Klicperově divadle Svo
body „Směry života“, načež byla společnázábava v Živn.
besedě. V neděli ráno odebrala se většina vídeňských
Čechů v povozech na Hrádek a do Nechanic, kamž
byla pozvána J. 0. hrabětem Harrachem, předsedou
školy Komenského ve Vídni, V Nechanicích i na Hrádku
byli vídeňětí hosté srdečně přijati a pohostění. Večer,
po erdečném rozloučení na nádraží královéhradeckém
odjeli vídeňští Čechové dó svých domovů. Jiná čásť
vídeňských Čechů, aui 30 Sokolů odjela z Hradce již
v neděli ráno do Litic a Potštýna.

Ne koňský a dobytčí trh dne 7. září
1899 v městě zdojším odbývaný bylo 174 koní roz
ličného drahu (k chovu, potřebě, hříbat), pak 45 volů,
74 býků, 296 krav, 20 telat a 4 koz přivedeno. Ob
chod byl čilý a aúčaetnili se ho obchodníci domácí
i cizí. Příští koňský a dobytčí trh odbývati ee bude
v městě zdejším v lednu 1900.

V Anenských slatinných lázních
v Bělohradě byl dle lékařskýchordinací až do
5. září 1899 počet stran 831 nečítaje v to na letním
sídle přebývající a velmi mnoho pasmantů.

Obchodní škola dívčí pří ústavu
braběte Pótiinga v Olomonei jestvysokým
ministerstvem kaltu s vyučování povolena a bude 18.
září t. r. zahájena. Zápis 15, 16. a 17. září. Dopo
ročujeme všem rodičům co nejvřeleji. Veškeré dotazy
ochotně zodpoví řediteletví ústavu.

Spelek hostinských pro Hradec
Králové a okolí pořádalve čtvrtekdne 31. srp
na t. r. schůzi hostinských okresu Královébradeckého
v čtenářsko živnostenské jednotě, kdež se čekalo
relzé účastenství všech pánů hostinských. Bobužel,
ačkoliv páni kolegové při každé příležitosti nu kon
kurenci obchodníků s pivem lábvovím si naříkají, pro
tože tato šivnost hostinskou velice poškozuje, předce
kdyš se o věci samé jednati má a právě za tou pří
činu se schůze pořádá, této se nezúčastní, což na
přítomné účastaíky nemile působilo. Svojí nepřítom
ností zvláště skvěli se páni hostinští a hotelieří do
mácí. Na echůzi mimo jiné jednáno bylo o obchodn
pivem vláhvích. Po uvážení, že za stávajících zákon
ných ustanovení nic lepšího se činiti nedá, usnešeno
pánům hostinským co nejdůrazněji odporučiti, aby
obchodu s pivem v léhvích sami opravdově se ujali,
za toa příčinou jest třeba, aby každý koncesovaný
hostinský přiměřeným množstvím lábrí s patentními

zátkami se opatřil. Ku stáčení piva do lábví dopora
čaje se patentovaný přístroj p. Luxe z Chocně, který
ku kašdému tlakostroji lehko připevniti se dá, a pro
svoji jednoduchost velice se zamlonvé, rovněž také
přístroj na čištění láhví. Oboje Jze viděti a jednatelo
spolku, p. Jos. Ka dečky, který pánům členům ochot
ně potřebné vysvětlení podá. Poněvadě ve svobodném
prodeji piva v lábvích používá se lábví, které potřič
nou míra 1 litr aneb */, litra nemají, proto jest žá
donuceno,aby páni bostinětí opatřil 80 labvemí správ
non míra obsshojícími, a tak nezřízsné konkurenci:

rodavačů piva v lábvích poctivou mírou a dobrou
jakostí piva čelily. Konsumojící obecenstvo pokud pi
vo v láhvích žádati bude, zajisté že snahu naši uzná
a pivo v lábvích jen od hostinských kupovati bude.
Podle ministerského nařízení ze dne 30. března 1899
končí Ibůte, do které se mohlo ve svobodvém prodeji
láhvového piva. patentními ozavírkami používati, dne
30. září 1890, V tom obledu bude platiti dále dle vý
še uvedeného minist. nařízení následující ustanovení:
Za uz:vřené nádoby v obchodě s pivem v láhvích po
kládati sluší jen takové láhve, v jejíž hrdle korková
zátka nesoucí jméno, po případě firma oprávněného
plniče zřetelně vypáleným písmem zapuštěné je těsně
do léhve a tak, aby její vrcbní plocha s okrajem láhre



v jedné rovině ležela. Zádoncno jest, aby korkové
uzávěrka opatřena byla buď kovovým obalem neb pe
četí. Lábve s patentní uzavírkou ve avobodném pro
deji používati není dovoleno, ani kdyby výše uvede

ným předepenným spůsobem uzavřenybyly. V pádaže by prodávači piva „v lábvích s vrchu nvedená zá
konná ustanovení nezachovali a láhve s patentnimi
uzavírkamy dále používali anebo pivo do láhví sami
neoprávněně atáčeli, vybízejí se páni hostinětí, aby
nepřístojnosti takové do konce měmíre října spolku
k dalšímu vyřízení oznámili.

Zprávy dlecósní: Fara v LabskémTýnci
povýšena na děkanatví a dp. farář Karel Krátký, jme
nován prvoděkanem.— Ustanovení: p. Jan Hnátek,
farář Podolský, za faráře do Skořenice, p. Vác. Bayer,
kaplan v Nových Hradech za vikarista do Králové
Hradce, p. P. B. Krieshofer, O. S. B. za kaplana do
Police n. M., p. P. Vil. Rudolf, O. S. B. kaplan v Mar
tinkovicích, za kaplana do Broarova, p. P. Vít Rydl,
0. S. B. za kaplana do Martinkovic, p. Josef Černý,
kaplan Nechanický, za katecheta do Jičína, p. Fr. Se
bestik, kaplan koatelecký, za katechetu do Polné, p.
Fr. Kadlec, kaplan Kunštatský, za kaplana do Bílého
Oujezda. Z neomystů: p. Ant, Sturm, za proz. ka
techetu do Trutnova, p. Jan Dvořák, za kooper. do
Pravonfna, p. Jos. Zelený, za kaplana do Sedlece, p.
Frant. Holeček, za kaplana do Kunštátu, p. Josef No
votný, za kapl. do Kostelce n. Orl., p. Leon. Sychra,
za koop. do Jenšovic. Uprázněna místa: Dolní
Oujezd, fara patron. kníž. Thorn-Taixe od 1. září,
Dašice, fara patron. markrabí Pallavicini, od 1. září,
Vápenný Podol, fara patron. kníž. Kinskýho od 1. září,
Staré Buky, fara patron. hraběnky Hardeggovy, od
16, září b. r. Na odpočinek vstoupil: p. Jos. Nechvíle,
farář v Dašicích a p. Rud. Schmidt, farář ve Starých
Bukách.

Sňatek. SlečnaAnučka Ladvíkova a p.
Václav Morávek, jednatel hospodář. spolku krá
lovéhbradeckého v Plačicích elavili aňatek svůj dne 13.
září 1899 ve farním chráma Páně sv. Anny na Ku
klenách. Gratulujeme!

Velkostatek Hlušice u NovéhoBydžova
koupil hrabě Theobald Černín, majitel Dymokur zs

Poot00 zi. od Karla Wagnera šlechtice z Wallernatadtu.
Před královéhradeckou porotou

souzeny byly dosud méně významné případy. V pon
dělí se octl před porotou pro zločin podvodu Josef
Schmidt. Obhájci panu dr. Hellerovi podařilo se pře
svědčiti pány porotce o nevině obžalovaného. V úterý
souzeni byliJind, Pohl a Josef Zahradník pro zločin
falšování mincí, Dostali pět měsíců. Ve středu byla
Anna Sedláčková souzena pro zločin zavraždění dí
těte. Obhájce pan dr. Heller zvíklal důvěra porotců,
že by byla obžalovaná spáchala čin v stavu příčetném
a porota ji osvobodila. Včera ve čtvrtek souzen byl
Jos. Svoboda, obžalovaný pro zločin násilného smilstva.
Dostal 6 let žaláře. Dnea octl se před porotou, obvi
něn jaa ze zločinu vraždy, pouchovský nádeník Fran
tišek Podetata, který s vojákemLesákom zavraž
dil bývalého řezníka a košičkáře Sedláčka.

Zvěsti z východních Čech.
Z Kutné Hory. (Hilsner před porotou.)

Přelíčení a Hilsnerem budí vzrušení nejen v Čechách
a v Rakousku, ale v celé Evropě. Náš rakouský zá
konník nezná rituální vraždy. Hilener není také pro
ni žalován, ač celý spůsob zavraždění Anežky Hrů
zové je prapodivný. Popříti se nedá, že židé učinili
všechno, aby Hilener nemohl býti ze zločinu spolu
působení při vraždě usvědčen. Bylo to jistě od správy
staré synagogy ve Velké Meziříčí na Moravě neroz
vážným, že svolila, aby matka Leopolda Hilenera,
z vraždy obviněného, ukrývala v synagoze Hilsnerovy
šaty. Jest pochopitelno, že příbuzní z pravidla neu
dávají krevné příbuzné ze spáchaných zločinů, a proto
také rakouský trestní zákon neřádá svědec*vídětí proti
rodičům a naopak, jakož i manželů a sourozenců proti
sobě, Synagoga však má býti k modlitbě a nikoli
skrýší věcí při nejmenším podezřelých. Nikdo ae ne
amí proto diviti, če prostý lid činí za čin Hilsnera a
jeho neznámých spoluzločinců zodpovědnýmtéž ostatní
lidi. Obžalovaný Hilener je štíhlé velké poatavy, plavé
vlasy má do zadu učesané; vyvstávající lícní kosti,
obrovský kostrbatý nos, špičatá brada a odatávající
uši, bezvýrazná tvář a vyzývavé někdy chování činí
ne diváka v porotní síni dojem nepříznivý. Obyčejná
výmlava Hilenerova jest: „Slavná poroto asoude, já
jsem vraždu spáchat nemohl, protože jsem 29. března
v Březině nebyl.“ Sensaci však budilo v celé Kutné
Hoře, když ae objevil z nenadání korunní evědek, zá
mečník Antonín Pešák, který určitě tvrdí, že krátce
před vraždou viděl Hilsnera s bílou holí na místě
vraždy ze vzdálenosti pouze asi 600 kroků. Svědci
potrrdili, že ze svého míeta mohl zřetelně Hilsnera
poznati. Spolavinníky Hilsnerovy pan Pešák poznati
nemohl, protože tito byli více v houští echováni. Sen
saci a hluboké pohnutí vzbndilo v porotní síni, když
Hilener po delším tázání a okolkování se přiznal, že
byl hlídačem mrtvol. Byl tedy zvyklý viděti
mrtvoly. Ve vyšetřování udal Hilsner, že do '/7.
se procházel po náměstí « pak Ze do 7. hodiny ve
černí byl v synagoze, ale při líčení udal, že již po
6. hodině jedl doma = matkou a tetou „kafó“. Vůbec
si častoa velice odporoval. Udul také, že byt jejich
má jen jeden pokoj a že teď se polenští židé vůbec

nekonpají, pak ale připnstil, že u nich mají 4 pokoje;v jednom spal, v druhém byly brambory a dřevěné
náčiní, v třetím se u nich konpají ceremonielně před
svatbou židovské nevěsty a ve čtvrtém bydlívají po
cestní židé. — Hrůzovou nechtěl napřed vůbec znát,
pak řekl, že ji zná od vidění, ale neměl prý s ní žádný

poměr- Obledně svých procházek v osudný den 29,řezna si Hilener naprosto odporoval a popíral i to,

co domnal v předběžném vyšetřování. Proto mu pandvorní rada Ježek také vytýkal, že lže. Hilener též
naprosto popíral ve vyšetřovací vasbě, že měl šedé
daty, ale při přelíčení doznal, že měl černé, modravé,
zelenavé a dedivé šaty. Velice ae alobil, když slyšel,

že ten kluk bratr prozradil, že ty šedivé šaty jsou
v meziříteké synagoze ukryty. Skvrny na šedých da
tech pocházely prý od sraněného pratu neb krvá
cení nosu. Když se ho ale president tázal, jak přišly
ekvray na zadnici kalhot, ta byl Hilener perplex. Na
před tvrdil Hilener, fe se ve Žďáru poranilne levé,
při přelíčení, že na pravé noze, President mu odsekl,
Že se neporanil na žádné noze; skvroy če nepocházejí
také od cihel na dráze, kde pracoval, ale od lidské
keve! Svědek Skála také potvrdil, že Hilener násled
kem neobratnosti se z náspa pouze svezl a že nekr
vácel vůbec. — Tu osudnou bílou hůl zkrvácenou ne
uznává Hilsner za svou. Pečák ale viděl hůl i Hilenera,
kterého zná již od mládi. Pešák mlčel dlouho, protode
židé a něbo dávali dělat. Když ale byl volán za svědka
a musil řící, co viděl, ta všichni židé přestali mu
dávat práci. Hilener nechce Pešáka z Polné znát. —
Na žádost prosidentovu nechtěl Hilsner ukázat, jek
nosil hůl, Když mu to panpresident ukázal, ta tvrdil,
že tak nosil hůl, jen kdyžbyl opilý. — President:
„Což jsem já opilý?“ — Obecenstvose smálo, Hilener
so vytáčel, že peníze na pití měl.

Hilener tvrdí, že byl dobrák od kosti, Svou ne
věrnou milou prý také nechtěl zastřelit. Hrozil ji sice
revolverem, ale jeho nátura prý není pro střílení, neví
prý aní jak revolver vypadá a on prý se bo dokonce
bojí (Smích). — Velký nůž, kterým by jí mohl podře
zat krk, prý nikdy neměl. Hrůzovou nesnal a neznal,
v Březině prý nebyl, ač ho tam starostová Vomelová
a Pešák viděli. — Ve vazbě udal, že 29. března otví
ral bratrovi Moricovi, ten cle pravil, že Leopold no
byl tehdy doma. — Když ma ukazovaly kalhoty s
krvavé skvrny, nepobnul ani brvou, ale přiznal eo,
že kalhoty vypral (Velké pohnatí) — ale ne prý do
ma a to se atalo jiš v Červenci r. 1898. — President:
Tedy cd lonska zůstaly kalhoty mokré? Smích).
Státní návladní p. Sohneider-Svoboda vyčetl Hils
nerovi, že mluvil nepravda ve vyšetřovací vazbě i při
hlavním přelíčení, Svědky líčí H. jako předpojaté proti
němu; ale což matka a bratr, kteříproti němu vy
povídali, mlavili také předpojatě? (Pohnutí.) Dr. Baxa,
zástupce matky zavražděné Hrůrové se táže: Pane
Hilener, Vy jste podezření na Vás uvalené vysvětloval
sám tím, še byly židovské svátky, a že věřili, že židé

pobřebají křesťanskou krev. To jste tvrdil sám. —ilener napřed mlčí a pak rychle praví: Měli na mne
podezření proto, protože tvrdili, že o svátcích židov
skon krev (Pohnutí) - rychle se opravuje — křesťaň
skou krev potřebujeme. — Na to matka Anažčina,
Marie Hrůzová z Malé Věžnice vypravuje, jak nena
braditelnou ztrátu utrpěla, jak hodné, pracovité, pilné
a zbožné děvče její zavražděná dcera byla. Nemyslí,
že by ji byl Hilsner sám zmohl; byla silná, byla by
mu vypráskala. Obhájce dr. Baxa žádá, aby matce
nabraženy byly pobřehní útraty, šaty a výživné, které
jí dcera poskytovala. Četník Klenovec praví, že Hil
ner byl drzým, že líbal a přepadal děvčata, že byl
všeho schopen. Klenovec připouští, že zavřený Beran,
který měl 30. března býti propaštěn z vězení, již 24.
března na několik hodin propuštěn býti mohl. (Velké
vzrošení). Dr. Baxa potvrdil, že vězeňský strážník
byl lehkomyslný. V Žižkově pustili také jednou vězně
ven (Pohnatí) Klenovec a soukeník p. Aug.Sedlék
praví, že předložené kalhoty nejsou ony od Hilenerů;
Jinak přitěžovali Hilenerovi jako ostatní arědci. Roz
sudek pronesen bude v sobotu neb až příštího týdne.
Obecenstvo hltá ovšem veškeré výpovědi v processu
Kdyz pak Hilanerova teta křivě přívahala, že Hile
ner byl doma, dal ji návladní satknoati pro křivou
přísaha.

Z Třebechovle. Od 1. až do 9. října b. r.
konati badou zde av. missie P, T. vdpp. Otcové cti
hodného řádu Božského Vyknpitele z Prahy. <

Z Křesetle. (Diamantová avatba.) Do
jemná slavnost konala se 12. t. m. u nás v Křeseti
cích. Staří manželéAntonín a Barbora Jelín
kovi elavili památku svého šedesátiletého sňatku
manželského— tudíž démantovou svatbu. Sta
řičký jabilant jest 82 roky stár a jeho družka 80 roků.
Oba těší ee dobrému zdraví a uviděli v ten den ku
svému potěšení a radosti pohromadě všech avých 7
synů a dcer, 13 vnuků a 4 pravnnky. Z blíska i ze
zdalí — od Šamavy — od Karpat,ba až z Bavor sjeli
se děti, by oslavili tak vzácnon slavnost rodičů svých.
Všichni v čestném postavení činí radost stařičkým ju
bilantům. Syn jeden jest rytmistrem u 2. pluku dra

unů v Kolomyi ve Vých. Haliči, drahý je officiá
em při c. k. hejtmanství v Horšově Týně, třetí je

rolníkem v Křeseticích a členem okresního zastapi
teletva Kutnohorského, zeť M. Duffekje hraběcím Tbu
novským revidentem a jiný je král. bavorským offi
ciálem a vnak Otakar Duffek je obvodním lékařem ve
Světlé. Doprovázení svými dětmi vnuky a pravnuky
cdebrali se stařičtí manželé do vyzdobeného chrámu
Páně, kdež po srdečné a dojemné promlavě, jiš měl k
jubilantům místní dochovní správce a při které mnohé
oka zaslzelo obětována byla za ně mše av., při níž
stařičkým maúželem uděleno bylo jubilejní požehnání
manželské. Áč týž den práelo, přece účastenství lidu
domácího i okolního bylo velké, Taktéž dostalo se ju
bilárovi atarečkovi jakožto bývalému členu obecalho
výborů, blahopřání od mnohých sousedů. Zvláště sluší
na prvém místě uvésti vysoce urozenou paní baronka
Johannu ze Scháffrů na Oumoníně,která jubilan
tům blahopřání a kytice z růží poslati si neobtědo
vala. Dejí Bůh stařičkým jubilantům ještě mnohá
léta ve zdraví a svaté spokojenosti ztrávitil

Z Cmelavi. Dne 9. září b. r. pořádala naše
katolická jednota zdařilou echůsi v přifařené obci
Velké Skrovnici za veliké účasti členů i hostů. Vp.
Beran zahájiv schůzí, udělil slovo rolníku p. Dostálovi,
jenž v promyšlené řeči pojednal „O náboženských a
vlasteneckých povinnostech katolíka“. Poté proslovil
delší řeč dp.Dr. Fr. Reyl = Hradce Králové „O výs
namu a úkolu katolických jednot“. Půeobivá řeč vy
slechnuta byla za napjaté pozornosti a přijata s po
chvalou. Po přednáškách rozpoutala se volná sábava,
o jejíž zdar postarali se členové jednoty svými ada
řilými výstapy a deklamacemi. Průběh celé schůze
nvědčí o tom, še katolické vědomí na našem venkově
přičiněním povolaných činitelů roste. Zdař Bůb!

"Tržní zprávy.
V Aredoi Králově, dne 9. sáří 1609.1 bi

přenice sl 650-700, Bito si. 4-75—6-75, ječmara
El. 4 80 —4'90, oves zi. 2-20—ž 85, proso sl. 450—00),
víkve sl. 0:00—0 00, brachu zl. 6-90—6-30, jáhly si.
900—0 00, krap 8:00—321:00,breroborů sl 138—000,
jetelového semínka červeného sl. 35-00—4000, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 00-040—00-00,máko sl. 16*00,
olejky z[. 8-26—8-60, lněného semene zl 700—810,
100 kg. šitných otrub sl, 6-25, pšenic. otrub zl. 600,
1 kg. másle sl. 110—1-30, 1 kg. sádia vepřového zl,
70-—0:80, tvarohu zl. 0-12—0'16, 1 vejce 2!/, kr.

(Zasláno.)

Valná schůze
ústřed. sdružení katolických jednot

diecése Královéhradecké,
počtem 89 jednot, nenesla se ponechati jednotám plnou
volnost v obeslání pražského sjezdu ve dne 28. září
b. r. zrovna tak,jako ponechána byla plná volnost
súčastniti se sjezdu dne 13. a 10. srpna. Ale uznává
za vhodné ku docílení žádoucí svornosti vyslati zvlášt

ního svého delegáta dp. katecheta Vlad.Horaofa, aby
učinij na sjezdu toto prohlášení: „Jestliže roztržka.
v křesťansko sociální strané nebude během roku vy
rovnána na společné konferenci, kterou by obeslaly
oba komitéty, jak komitét zvolený dne 13. a 14. srp
na b. r., tak komitét, na jehož zvolení pomýšlí 80
due 28. září b. r.: zaujme diecósní sdružení, stojíc na
původním starém programu, stavisko vyčkávací a re
serva samostatné organisace na tak dlouho, dokad by
v zemském edrožení nenastala žádoucí svornost “

V Hradci Králové, dne 10. září 1899.

Dr. Frant. Reyl, Th. Prof. Vine. Ruth,
t. 5. jednatel. t. č. předseda.

©Y00000000000000000000(0

FRANNŠEK JIROVŠ, ž
závod řezbéřský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučuje activě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, ce kazatelny, zpovědnice,

' lavice, mřížkya £.d. '
© slohu čistě gothickém a remaissančním.

Velké množství podobných prací shotovených v mém závodu dotvrzuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlaatnoračně
kreslených zašla na požádání důet. ducho
venatvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
emu Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

000000000000000000
VARHANY

" úplně pneumatické
a harmonlia všech soustav

provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarší v Čechách,

zaloš. již r. 1659., rozšířil jsem za epolopůsobení mýchsynů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pmeumatických a elektromagně
tických. Osvědčení se mnou postavených varban
pneumatických ve vlbkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním s farním úřa
dům co nejvřelejiodporučiti. Varbany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikoati, jakoši opravy s vyměňovánírejstříků. Každá
stavba jakož i sobe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány s rozpočty varhan i cennfky
harmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonin Mělzer.

©000000000000000000000000
©o9000000000000000000000
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Zlaté a stříbrnéhodinky,By, nramky, křížky, prsteny, brože, ná
ušnice, příbory. Velké hodiny

doporučuje ve velkém výběru při levných 0e
náoh se zárukou

hodinářJ.AN KALIS zlatník
přísedný znalec c. k. okr. soudu

v Rychnově nad Kněžnou.



závod trahlářský
na nábřeží císaře

v Hradei

místnosti.

a sklad nábytku
Františka Josefa

Králové.
nIKTS57 zhotovují 8e dle

vzorkóvaných neb
TII.

jb

„lům chrámovým se hodící

259.3

Hradec Králové. LADISLAV KNYPL. požádání franko. “fjij

Výbornou chuťkávy docilile

kávy

Máš literární týden.
Tento týden vyjde:

Bauče, Ze světa zvířat, seš. 1., . - . sl.—*40
Verne, Hra o dědictví, seš. 1., „ —16
Kolor. vyd. Letem č. světem, serie VI., „ 5—
NovýRobinson,seš. 2, . . . . . 2.. „6
May, Po stopě zlého čiuu, seš. 45., „. —1
Tůma, Z čes. mlýnů, seš. 26.. . . « - « » „ —16
Davidek, Katechlemus v příkladech . „ —'00
Arbes, Ethiopská lilie,- . - « « « + + « —40
Vrchlický, spisy, seš. 171, . - -< « + + « * „ —16
Světlá, Zvonečková královna . . . . „ 12
Klose, Drobty (novelky) „10
Turgenév,spisy,seš.78,4..-< < +++ « „+12
"Ottoralacináknihovna,seš.87, ©. . . . . —10
Ottůr slovník naučný, seš. 338... <.. . « „ —'86
Gréville, Dosia, váz. © < * < *+ + < + + « -0%

Schulz, Moje nebožka, váz. ©. . « + < « « „+ —70

Kuihy, jichž se bude uáívati v na
stávajícím školním roce ma zdejších
středních, měší. a obecných školách
chovám stále v nejnovějších vydáních
ma skladě. Seznamy jich zdarma.

K veškerým službám se vřele doporoučí
36 let stávající knihkupectví

B. E TOLMANA
vHradei Králové, Vel. nám. č. 26, blíže lekárny.

' „"—- * * * * . » » , e

t | JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicích

3 opravuje jakoš i nové slaví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

Založeno r. 1850.

| Velectěnému duchovenstvu
i doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začaerně
Vlastní výrobaumožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi, Platili možno též ve lhůtácl. Opravy
snovazlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se stvraením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8etedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sr. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

json jakosti nedostižené bal,
26 kr., 50 kr.

Lomnické suchary

Dlabačnvy

české

X
X

1 kg80kr.,1— zl., 120 zl.Sn
ZŮKUSKY| © enomtr

t kg 15021., 18021., 2:10 zl.

Novinka!Gatirentes Parizorin Novinka!
1 kg 250 zl.

Velkývýběreakrovinek krabice1— zl.
až 450 zl. a výše.

Velkývýběr dortů, enkrovinek ku
bostinám a pod.

Poštovní zásilky 2krát denně od 5 sl. po
čínaje franko stanice. Zasílá

bryčku celokrytou
zachovalou

MB“lovně prodá “ji
Josef Větvička,

obchodník v Třebechovicich.

3

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní
Též velejemné 1.

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 ceniloooDoOooOoooo+

Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1
htr po 3 zl.

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 21. 75 kr.

Slivovilci starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenouz tatránskýchjalovči
nek, 1 litr pa 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po 80 až r zl. ve velkém prodává ado Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť r litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
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.

OA> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský,

Pisárna a dilny na Letné, č. 612..VII.
Sklad Eliščina třída č. 24.

doporučuje uctivě
svéchvalnéznámé: Bochy, oltáře, křížové cesty,

Jesle,Bol hroby, kříže,kazatelny, zpovědce eln onsoly, ovícn ua ul
' atd. dle slohukostelů: vy, HY

Renovace starých oltářů a kostelních
zařízení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně
franko.



P. T. veledůstojnému duchovenstvu,
slavným patronálním úřadům,

slavným městským a obecním úřadům

dovolujesi nabiseti

© varhany 9,
osvědčené sdokonalené kůšelové 1 pneuma
tické soustavy, všech velikostí se skříněmi |

správného slohu a dle slohu kostela.
Veškeré opravy a ladění provádím v mír:

ných cenách. Záruka tříletá.

Sosef Kobrle,
stavitel varhan v Lomnici n. P.

Šicí stroj Singer
kou výkonnost, čímž

i pro každédomácí šití.

ve všech velkostech.

Idodává pod 6-letou zárukou,

ve Svitavech.

8 Cenníkyzdarma.
OOOODOOOO00000000

též na splátky

Pro pp. duchovníV, Vacek,
závod .

školkářský 0 al y
vPamět- celluloidové,

žíněné knoflíčky a mnobo
u Chlumce jiných různých potřeb

vždy na skladě chovám.
Malé objednávky odesílám

jako vzorek bez ceny.

Mar. Čermáková,
dříve Jan Čermák

v Hradci Králové.

nabízí pro zima! © jarní
vání stromy ovocné

ké i kraky,6azenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné

konifery, divoké stromy

pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě,
Levné ceny. — Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma

ELOSTEC
(Gicht)

rheumatismus vyléčí se zcela jistě po upotřebení
mého mazání, jehož vyrábění jest v rodině mě
dědičným a které odpomáhá na vždy v době zcela
krátké od bostce, pakostnice, dny, loupání v těle,
tak že po upotřebení jeho osoby, které po léta na
lůžko upoutány byly, se úplně pozdravily. „Za
účinek ručím“. Zasýlá jej v láhvích i 8 návodem
Vilemína Suchá v Mladé Boleslavi č. 9. Statisíce

dopisů svědčí o jeho dobrém účinku.

Vaše Blahorodí!

Nemohu opomenouti, bych Vém nevzdal dík za za
slané mi mazání s návodem, nebof nemyslel jsem více, že
budu zdráv. Trpěl jsem veliké bolesti v levé noze akříží

po 1 s půl roku nemoha Be po mnohokráte postavit, tak
jsem nucen byl po zemi se plaziti. Uposlechl jsem

v dy a díky Bobu, jediná zásylka Vašeho mazání mne
úplně i ojila, pročež Vámvzdávám srdečný dík a Bůhúm žehnej mnohokráte!

Ye Svítkově u Pardubic, 2. května 1893.

Fr. Buchta, rolník.

Ctěná paní!

. Vaše mazání proti „Hostci=Gichlu“ se v naší rodině
jiš několikráte velmi dobře osvěděilo, začež přijměte naše
nejardečnéjší díky. V hluboké úctě

Ant. Potažil, rolník.
V Peruci, 30. srpna 1893.

JO TO U
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

;
ě Antonin Sucharda.

v Nové Paco (Erkonoše)
doporučuje ce ku zhotovení oltářů, Božíeh hrobů

BA p Pornnohám

a veškerých potřeb umění církevního; též xhoto
vuje sochy světců ze dřeva i x kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
Pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za fádnou práci při cenách nejmív

nějších. S úctou veškerou

P. T. obecenstvu
odporučuji

wo ,k dušičkám
svůj hojně zásobený sklad botových
pomníků z pískovcea z různých druhů
mramorů, žuly, sienitu, vše v cenách níz.

kých při solidní práci a obsluze,

Slavné patronátní a důstojné far
ní úřady dovoluji si upozorniti, že do
dám veškeré druhy práce sochařské a ka
menické pro kostely a hřbitovy a že mám
na skladězároveňatojatou gotickou
kropenku z červenéhočeskéhomramoru.

Zdenko Ježek.
závod sochařský a kamenioký

w Hradci Králové,RKK
Nabidnutí
-k sňatku.
Mladý, státní úředník s roč

ním platem 1000 zl. hledá intelli
gentní dívku do 24 let, velké po
stavy, která nehledí na krásu,
nýbrž dává přednost spokojenému
životu. Peněz nevyžaduji. Laskavé

I nabídky s podobiznou buďtež za
-slány do administrace tohoto listu
| pod značkou F. L. 26.

A> První česná "B
specielně na americká cottagoová harmeoniazaří

zená torárna

Rudolf Pajkr © spol.,
v Hradci Králové,

toho druhu w Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonla sou
stavy evropské. Brilliantaí ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
numerické soustavy se doporučuje
nám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vídni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 sl. výle.
oplátky od 4 zlatých. — Zároka
pětiletá. — Illustrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i kucvičení.

KIIOŘIŘANÁÍÍÁÍÁÁÁŘÍÁÍÍ

i Krásné a cenné dárkyVÁCLAV ŠoLC,
zlatník m stříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadcev Hradci Králové
(sv.-Janské náměstí č. 77)

dop--račaje ct. obecenstva svůj hojná zásobrný
"sklad klenotů, zlatých, etříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pen-ilové ho-liny a budíčky
různých drubů se zárukou 1—3 roků za ceny

levnější než všude jinde,

Veškerá sboží jest úfedné zkoušeno a značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizají.

Vše za lovné cony.
Staré skvosty se kopojí « výměpňují.

ho

JORÁIIÍIÍÁKÁÍÁCHŘÁCHÍÁ



tedy, abychom sloužili jeho zájmům my, ale aby
on bránil nás a krvácel za nás, i to tol!l

Páni strýci a bratři Rusi nesmí me pranic
diviti, že pro takovou „sloranskou politika“ Slo
vané v Rakousku neborují a že se budou snažit,
aby se v této říši dle možnosti uplatnili sami a
pracovali především pro sebe a zachování své ná
rodnosti. Takový opportunism je zdravý a slovanští
přátelé foederalismu v Rakousku dle toho budou
také jednati, bez ohledu na naše radikální politi
cké chlapce, kteří staví svá brady a aámky na
klamných panraských bablinách.

Báchorky.
Báchorky, pohádky patří prý jen babíčkám

a dětem. Inu pravda, pravda; ačkoliv nelze upříti,
že i z toho dětinného věření báchorkám, nebo
aspoň z té záliby v báchorkách avitá jistá veliká
a důležitá pravda. A která? Ta, že duch lidský
nerkaženou přirozeností svou puaen touží po tom
a v tom blaženost bledá, co jest výše než pouhá
příroda, čili co jest nadpřirozené. Ovšem zabíhá
tu duch dítěte do pověry, ale ne vždy. Pamatuji
se velice dobře, že jsem jako malý študentik četl
pohádky Boženy Němcové. Ani pomyšlení nebylo
již tenkráte na to, že bych jim byl věřil, a přece
ty vybájené nadpřirozené zjevy tolik bavily a ja
konsi posvátnou bázeň budily. Odkud to, ne-li
odtud, že v duchu lidském neůmorná a jemu jako
vrozená jest touka po nadpřirozeném.

Doba dětství odletěla! Přišel věk jinošskýI
Nový otvíral se tu Študentovi svět. Přišlo poznání,
že zapotřebí jest ovšem všecku pověru z duše vy
puditi, ule přišel i čas, kdy zapotřebí bylo pozor
dáti, aby člověk nezašel za střední cestu, aby ne
dal se svésti těmi, kteří proto, že nějaké vypravo
vání jest báchorkou, všecko nadpřirozené za bá
chorku vykřikují. Vypuzujíce z duše pověru, na
plnili si ji nevěrou.

Ale špatný provedli obchod. Při dětinné víře,
byť i poněkud 8 pověrcu se mísila, byli šťastní a
blaženi; při nevěře — poněvadž ona žádné jistoty
nepodává a obzvláště u vykročením « toboto ži
vota hazardní hru braje — při nevěře tedy atali
se u vnilru nespokojeni, nešťastni. A proto 8 tím
větším bolem povzdechnouti si musí: Šťastné dět
ství, jak jei minulo; a kam prchlo 8 tebou mé
vnitřníštěsti?

Blažen tedy, kdo obojí výstřednosti se uva
roval a mezi pověron a nevěrou pevně stoje víru
si upevnil, osvítil, vzdělal.

Ale na něco velice podivného musíme tu
opozorniti. Jest totiž zkošeností stvrzeno, že duch
vzdělance s vírou všeslranně upevuěnou, duch
vzdělaného katolíka eplše si rozliší dáchorku od
dějepisné pravdy, než vzdělaneo jiný.

Jsou n. př. lidé, kteří na jedné straně vše
nadpřirozené za báchorku vyblašují, ale při tom
báchurkám dějepisným u novinářským věří, jen
když taková vypravování směřují proti — katoli
cismn.

Tak n. př. Kdo jen poněkud přemýšlí o z mrt
vých vstání Kristově, příjde brzy k úsudku, že to
jest nevyvrátitelná událost dějepisná. Ale domněle
„silný duch“ bledí na lidi v tato událost věřící
s úsměvem asi takovým, jako hledíme na dítě se
dicf a nobou babičky své vypravující báchorky.
Za to ale tentýž „silný duch“ šmahem všemu věří,
cožkoliv báchorkovitého jest v dějinách proti ka
tolictví. Tak k. p. dnešního dne každému jen po
uěkud soudnému báchorkou jest, že — jak N. L.
psávají — „rozmach husitský“ byl jen a jen bojem
o svobodu svědomí. Dnes jiz jisto, že lakota pánů
a měst po statcích prábnoucích ten rozmachz ve
liké části dělala a násilí svědomí katolíků činie 0
svobodě svědomí vlastního křičela. Ale „silný duch“
podnes věří té báchorce o tom rozmachu, jak ji
líčívají N. L. Silný duch sedí u nohou babičky —
a poslouchá 8 dětinskou věrou — báchorky.

Jiný příklad! Nějaký „silný duch“ — vulgo
radikální redaktor — seká do všeho katolického,
až z toho nudle lítají. Co katolík, to tmář, to
zotročovatel. Ale sám protestant Gladston, veliký
státník anglický praví: „Od prvních tří století proná
sledování kráčela římská kat. církev po patnácté sto
letí v čele lidské vzdělanosti a řídila hlavní duševní i
hmotné síly světa, jež jako oři zapřaženy byly do je
jího vítězného vozu. Její umění stalo 8e uměním
celého světa; její velikost, velkolepost a vzneše
nost byla nejpřednější, ne-li jedinou chloubou ce
lého vzdělaného světa.“ Ale kdo pak u nás čte něco
takovéhoto? Kdo pak se bude pachtiti po nějaké
takovéhle knize? To je lepší nějaká „Stráž“ anebo
„Samostatnost“. A co je taková „Stráži“ Je to
„jedovatá baba“, povídá báchorky — a u nohou

její a její vnoučata, maloměstětípani a dámy —a věří.

„Ještě jeden příklad! S velikou oblibou oti
- skují občas i hlasatelé „čistého evanjelia“ — pa

stoři — děsně správy z tobo neb onoho kláštera
někde v Italii, až z toho vlasy vstávají, jako když
o jarmarce při obraze zpívají o raubíři krutém,
„Kryšpián tak nazvaném“. — Ale nějaký ten tmář
víše tam do Italie, do toho města. A dostane od
pověď od starosty pod pečetí, že tam vůbec ani
kláštera není. Tenble „špás“ se stal taky panu

dkovi 8 jeho „Hlasy ze Siona“. Ale o tom sta

rostově dopise pak aui muk. A tak z toho je pro
osvíceného katolíka pěkné divadlo. Dvojctibodná
redakce je tou babičkou, co povídá báchorky, a
naše „statečné“ ovanjelické rolnictvo — jak 8e
a chloubou říkává — a to ostatní publikum jsou
ta vooačata, která to věří. A domněle čistá víra
jest tu osvícena črou.

Na těchto příkladech budiž prozatím dosti.
Ale na něco přece ponkázati dlužno. Jest to

přísloví: „Kdo v té peci sedá, jiného tam bledá“.
Pravým katolíkům se velmi často připisuje

všecka špatnost. Na katolicismus leje se a ohrlí
denně i v Rakousku celá spousta lží a ban, ale
na jiná vyznání nedá se dopustit. Nejen hanět,
ale přímo nadávat papeži i biskupům, to u nás —
nepobufuje. Ale . .. ., toby pobuřovalo, to musí
být pohotově ostré věci, Ti katolíci mobli by
skatečnó udělat prý vzbouření, oni věří — bá
chorkám. Jak to 8 těmito báchorkamí vypadá, píše
nezabavený vídeňský „Vaterland“. Po velikých
chlácholivých oklikách a obchůzkách u ujišťová
ních, že „jako tento“ on tak hned všemu nevěří,
a že všecky neobviňuje, a že v Mojžíši o tom nic
není, povídá potom přece něco zajímavého z ji
stého města. — Já se to bojím říci, řekou tedy
v Maadžorii. Tam v té zemi nevěřili, že by se
užívalo křesťanské, nejraději panenské krve, k ji
stým náboženským jinověrným úkonům. To prý
jsou jen zlomyslné báchorky, kterých nalbali ka
tolíci. Ale stalo se tam roku po objevení se veli
kého proroku asi 4399, že tan nalezli mrtvolu
křesťanské dívky — bez krve. A tak dále a tak
dále. Poněvadž to jest moc podobné onomu
případu v Polné a každé dítě dnes již o tom ví,
nebodu to vykládati.

Jen tolik řekou, že v Mandžarii dnes už ni
kdo nevěří, že katolíci nadělali z té krve jen bá
chorek. Naopak. V Mandžurii povídají: To je bá
chorka, že katolíci věřili jen báchorkám. Ve Vídni
„Vaterland“ však povídá: Krev je pryč, jak pak
se nyní dokáže, že to jsou vesměs jen báchorky?

Je vidět, že se „Vaterland“ bojí. To pochází
odtud, že Be u nás mnozí bojí — katoliků.

Ale i to je tím, že u nás i velicí ačenci a
páni znají katolíky i jinověrce jen báchorkovitě.

Ale při lé osvětě, která se u nás takovým
množstvím škol a novin šíří, jest to náramně divná
věc, že se tolik báchorkám věří. Bylo by věra 08
čase, aby se naše Rakousko již dostalo z těch
dětinských let, a aby vstoupilo do let aspoň jinoš
ských, za kterých vypuzují ee z duše báchorky a
boroucné se dychtí po pravdě.

K tomu ovšem by bylo zapotřebí, aby pře
devším ge stolců učitelských a profesorských ne
povídaly se báchorky nevěry. Jako zle bývá, kde
„bábu lekaří“, tak ano i bůře je, kde — nechci
říci bába — ale kde pověra profesoruje. Nejmen
Šim a nejspravedlivějším požadavkem zajisté jest,
aby jinověrec, obzvláště nepokřtěný, neučil kato
liky. A pak? Inu pak, aby katolické náboženství,
jeho hlasatelé a vyznávač. měli tolik pečlivé a
úzkostlivé ochrany, jako ji mají v Mandžurii ne
pokřtění.

Patnáctý dar Svatováclavský,

Všem věrným synům a doorám národa če
ského bratrský pozdrav.

Když v nalehavých potřebách našich menšin,
v území národně smišeném usazených, obrátil se
výbor Ústřední Matice školské před čtrnácti lety
poprvé za heslem daru Svatováclavského k obe
censtvu, choval blahou naději, ba pevnou víru,
že lásku vlastenecká, láska k rodné krvi a jazyku
bude mocnou pružinou při sbírkách, 1 že našim
těžce strádajícím krajanům na území palčivém do
stane se pomoci vydatné, aby vyprostiti mohli
svoje z hrozícího nebezpečí germanisace a opatřili
pro ně školy, v nichž by se jim dostalo přiroze“
ného a jedině k cíli vedoucího vyučování mocí
jazyka mateřského,

Tato naděje a víra došla skvělého naplnění,
sbírky ve prospěch Ustřední Matice školské, za prvá
čtyři léta trvání Matice za příčinou všelikých ji
ných sbírek poněkud ochablé, vzrostly a zmohut
něly nad očekavání a od té doby zůstaly na výši
takové, že správa naší Matice byla s to zřizovati
školy a uhrazovati náklady na ně aspoň v oněch
poněmčilých obcích, kde jevila se potřeba škol
českých nejnutnější.

A veliká čásť těchto nákladů byla uhrazo
vána právě výročním darem Svatováclavským —
potvrdilat se i v tomto případě dávná důvěra
zbožných předků našich, že na všem, cokoli národ
český jménem a pod ochranou svatého patrona a

Od těch dob zůstal výbor Ústřední Matice
školské na tom, že v cbdobí Svatováclavském
obrací se prosebně k občanstvu, aby štědrostí svou
přispělo ke zdárnému vykonávání nesnadných
úkolů matičních a položilo znovu oběť svou vlasti
na oltář.

V těžkém zápasu naších menšin obzvláště
v letošním roce, kdy plameny nacionálního záští
výše než kdy jindy slehají, kdy odpůrci české vý
chovy ani násilí se neštítí, aby naše menšiny udo
lali, kdy ruce surové hubí majetek národní, kdy
zbujnělí výstředníci bez cstychu veřejně jaho.lo

článek programu svého prohlašují vypuzení a vy
bubení příslušníků národnosti české — jest tím
výdatněji a účinnější pomoci našim krajanům třeba,

Ústřední Matice školská neustává jim poma
bati dle sil a dle možnosti své.

Zařídilat v devatenácti letech trvání svého
126 škol českých v obcích, do nichž by se ne
byla jinak škola pro mládež českou dostala.
Ústřední Matice skolská zařídila 2 vyšší gymnasia,
67 škol obecných a 57 škol mateřských či opa
troven. Obě gymnasia matičná, v Opavé a Uher
ském Hradišti, převzala státní správa ve svůj ná
klad a také na místě 25 obecných škol matičních
zřízeny školy veřejné na důkaz, že Ustřední Ma
tice školská zřizuje školy české jen v takových
obcích, kde po zákonu mají býti zřízeny školy
veřejné.

Avšak právě tyto mravní úspěchy činnosti
matičné jsou příčinou nenávisti našich odpůrců a
příčinou pronásledování rodičů, kteří dítky své do
českých škol posílají. Čeští rodiče brání se sta
tečné u vědomí, že v obraně této nejsou opuštění,
osamoceni, Národ uznává povinnost pomáhati jim,
a Ústřední Matice školská jest při tomto pomá
hání povolanou prostřednicí i volá z práva a z po
vinnosti své ke všem, kdož k rodu českému se
hlásí:

Skládejte, sbírejte a odvádějte Svatováclavský
dar Ústřední Matici školské!

Dosud bylu Matice v obranném zápase svém
vítěznou: na všem národu Českém záleží, má-li
vítézení Matice býti trvalým a dospěti k cílům
vytknutým: ke zřízení škol veřejných pro mládež
českou všudy, kde toho třeba jest.

A proto voláme opět a opět: přispěj každý
svým darem Svatováclavským Ustřední Matici
školské!

V Praze, 10. záři 189g.

Výbor Ústřední Matice školské:
Prof. Dr.Jaromír Čelakovaký,

starosta,
František Kneldi, JUDr.Jarosi. Pospiši,

I náměstek II. náměstek.

Jose! Můldner, Gabriel Tillo,
účetní. pokladník.

JUDr.Přemysl Šámal,
jednstel.

Soud kutnoborský a rakouští Drepfasovcí,

Fan Schneider Svoboda, e. k. státní návladní
v Kutné Hoře,e důrazem připomenul, že jistý list
nazval vraždu v Polné „rakouskou Dreyfusovskou
afairou,“ učinil při tom některá případná porovnání
obou procesů, připomenul, že matka Hilsnerova
musila pocestné židy v židovském domě zdurma
přenecbávat, že jich tam bylo zvláště o veliko
nocích mnoho a še v době té byla Anežka Hrů
sová savrašděna. O příčině zločinu pravil, že
pomlčí a že jako obhajce žaloby musl jednati po
zákonu a přihlížeti toliko k průkazům viny, zá
konem určené. Rakouský trestní zákon ritualní
vraždy nezná, nemohl se tudiž o něm c. k. státní
návladní šířiti, ale obhajce matky zavražděné označil
za hlavní a jedinou příčínu smrti Anežky Hrů
sové sařísnutí nožem a če jsou lidé, kteří vraždí,
aby zmocnili se krve.

Tyto připomínky pana e. k. státního návla
dního Šchneidra-Svobody a dra. Baxy strašně do
pálilv Dreyfosardy v Cis- i Trapelajtanii. Zvláště
zuří hlavní orgán židovské internacionály, který
v nedělním úvodníku píše jedovatě:

„Páska, kterou bohyně spravedlnosti nosí před
očima, jest hustší než-li kdykoli dříve, ale vášky
se jí stratily. S mto pozorováním,které jest způ
sobilo, pýchu moderního kulturního člověka blu
boce pokořiti, učiníme, jak se zdá, krok z 19. do
20. století. Kdo tohoto přesvědčení ze soud. spravedl
nosti ještě nenubyl, která v Rennn spáchána byla,
jehož důvěra v lidskou spravedlnost nebyla ještě
otřesena procedurou, kterou v Bělabradě zvou s0n
dním řízením, ten se dej poučiti pozorováním 804
dního divadla, které dnes (t. j. v sobotu) v Kulné
Hoře se ukončilo. Tam byl k smrti odsouzen člo
věk, protože porotci jej uznali vinným účastenství
na epolovině vraždy. Dobře třeba uvážiti: nikoli
vraždy, ale účastenství při vraždě, což dle stavu
našeho zákonodárství, tolik značí, že někdo jiný
nebo vice jiných vraždu spáchali a že odsouzený
jim při tom pomábal. Tážeme-li se však, kdovraždu
spáchal, tedy zní odpověď: To se neví. Tážene-li
se, v čem tato pomoo pozůstávala, tedy musí 86
zase odpověděti: To se noví. Obviněný byl odsou
zen, protože nesnámým puchatelům neznámým způ
sobem pomáhal vraždu spáchati, a ito, že vražda
byla ad více osob spáchána, jest pouze důmíoka,
která v podstatě jen o to se opírá, že zavražděná
byla mladá, silná osoba, kdežto obžalovaný je slabý
člověk, který samoten by nebyl mohl čio spáchati.
Z tohoto předpokládání nesoudí však úsudek, co
jedině 8 jistotou z toho souditi lze,še obžalovaný
vraheto býti nemůže, nýbrá soudí, že nemůže býti
samojediným vrahem, k čemuž pak ovšem zcela
neodůvodněné předpokládání jednoho neb více
spoluvinných je třeba. Na téže logice jako roz
sadek spočívá všecko v tomto procešu.

Kdyby „Nene freio Presse“ nepsala drze A



by přišle k těmže závěrům jako pan c. k. státní
návladní. „Neue freie Presse“ však chce obelhati
svět a proto si důvody odsouzení Hilsnera upra
voje, jak se jí to hodí, a viní svědky, porotce,
znalce, státního návladníhoa jak prý se sdá
i soudce, žo měli předsudek, že na Anežce Hrů
zové byla spáchána ritualní vražda.

My na to pravíme: neměli předsudek, ale
měli přesvědčení a to nikoli bezdůvodně.Lékaři, kteří
mrtvolu na místě vraždy v lese Březině obledali,
popsali důkladně rány, i jejich účinky. Abeolutně
smrtící rána, zařezání mrtvoly, jak dle popsání ka
ždý lékaf, zvěrolékař a řezník potvrdí, vedena byla
svláštím sice, ale známým epůsobem. Ze spůsobu
řesu jsou přesvědčeni i lékaři i jiní, že spáchána
byla vražda ritualní. Při porotním soudě nevyřkoul
tuto ©myšlenku © přímo a bez obalu žádný
křesťan, ale byl to obviněný Hilsner sám. On po
dezření na ně) uvalené vysvětloval tím, še byly ši
Čovské svátky, a še lidé věřili, še šidé potřebují
křesťanskou krev.

Proč připadl Hilener sám na myšlenku o uží
vání křesťanské krve? Vysvětlení této otázky měla
„N. fr. Presse“ žádat především na Hilenerovi a
Jemu mohla třeba die libosti vycinkat, nikoli však
podesřívat křesťanské evědky, porotce, státního ná
vladního, soudce a surově napadat zástupce matky
zavražděné Anežky Hrůzové.

Faktem zaručeným jest, že na místě vraždy
nalezeno bylo asi tolik krve, co jí vyteče ze zabi
tébo kuřete. Z těla Anežky Hrůzové musilo však
vytéci asi přes 5 kilogramů krve, která by byla
musila tvořiti veliký koláč, To tvrdili pod přísahou
lékaři. Svudní znalec dr. Prokeš prohlásil, že
mrtvola byla zbavena veškeré krve, která byla za
cbycena a odnesena, poněvadž ani na zemi avi
na stromech nebyla rozatříkána. V Polné a v okolí
tvrdí lékaři, zvěrolékaři, řezuíci a křesťané vů
bec, že spáchána byla ritualní vražda.

A také státní návladní prohlásil: „Příčinu
vraždy zná každý a já nepotřeboji ji opakovati;
zde dlužno přihlíčeti toliko k průkazům viny „zá
konem určené“. Učiniv toto prohlášení, státní zá

stapce vyhověl předpisům soudního řádu. Avšakco dle toho není přípustným v síní soudní, o tom
velice vážně mluví se u veškeré veřejnosti.

Tedy opět jednou ritaelní vražda židovská| Exi
stoje. existovala vůbec kdy taková vražda? Tyto
otázky“derou se dnes opět mocně do popředí. Že ži
dovatví, pokad spočívalo ve zjevení Božím, nezná žá
dné ritaelní vraždy, o tom netřeba ani sbírati dů
kazů a proto jest otázka tato zbytečnou. Ale šidov
ství po Krista není již náboženstvím zjevení, nemá
nároků na úplnou epolahlivost. A proto. pokud so
se jedná o přídavky lidského původu k náboženským
předpisům učiněné, má tato otázka oprávněnost. A ta
možno se vší určitostí odpověděti, že pokud se jedná
o pravé předpisy, ať týkají se věro- nebo mravouky
nebo bohoslužby, nikde v žádné židovské starozákonní
knize není ustanovení, že by židé užívali nebo užívati
měli křesťanské krve k účelům obřadním.

Je-li tato pravda nezvratitelnou, jeat i jistým,
že stává se občas, že v různých dobách židé křesťan
skou krev prolili na oko bezdůvodně, ve skutečnosti
buď z náboženské nevraživosti a nenávisti, buď a to
spad klavně z pověry.Takových případů je několik
zcela přesněa bodnověrně zjištěno, Tk připomínáme
tragické zavraždění hochů OndřejeRiennského a Ši
mona Tridentského, které církev ctí jako mučenníky,
9w. Potr Arbusský zavražděn byl šidy pro své kato
lické náboženství a pro svůj úřad duchovní. Tak by
chom mohli vypočísti 30 až 40 podobných zcela pře
uně zjistěných případů. Poslední úplně zjištěný případ
podobný udál se v letech čtyřicátých v Damašku za
vražděním kapncína patera Tomáše,

Avšak vedle těchto, zcela určitě zjištěných pří
padů je celá řada událostí a to s dob posledních, při
nichž zcela určitě vyslovuje se podezření, že apáchána
byla vražda za jistým účelem, řekněme třeba ritual
ním Jmenujeme jen dva případy: zavraždění Esterky
v Tisza-Eozlaru a křesťanského chlapce v Xantena,
Tyto případy a poslední vražda polenskou
nemožno nikterak vřaditi v říší bájí. Zvlá

ště platí to o„případu potedním, kdy se vší pravděobností tyrditi sa dá, še zachycena byla krov za
Jistým více méně neznámým účelem. A tu je věcí na
nejvýše natnou, v sájmu veřejné bezpečnosti a v záj
mu míramilovného spolužití, aby v otázce této na
stalo jasno.

echceme tragickou událost polemskou přičísti
sa vína židovstvu jako takovému, nechceme ji apo
všechniti; toho jeme dalecí: ale nelze vyloučiti mo
nost pověry nižších vrstev židovských a to tím
méně, an 0 těch vrstvách právě je známo, že podlé.
hojívícenež kdojiný velké pověrčivosti, jíš
do jisté míry nemohou se ubrániti ani nejintelligent
nější vrstvy šidovské,

Tyto věci nesmaže s povrchu zemského ani
„Neue fr. Presse“ svými sofismaty. Ona praví po
směšně o řeči Baxově: „Obtalovaný jest vrahem,
protoře spáchána byla ritualní vražda, a. ritualní
vražda byla spáchána, protože obžalovaný je vra
hem.“ Soud prýodmítl důkazy, tak slyšení svědka
Webra z Warnadorfu,který jest obviněn z ví
oeronásobné vraždy a který v okolí Polné v čas

vraždy p se zdržoval a uvádí ve spojení s jehofotografií dp.faráře Ferdinanda Vlčka z Nové Vsi,
který býval kaplanem v Polné.

Naši čtenáři vědí z novin, že pan státní ná
vladní i předseda soudu nabyli přesvědčeni, že ten
warnsdorfský muž není v žádném spojení s vraždou
polenskou. Hilenerovi prý ae děje hromná křivda,
že ten muž nebyl předvolán. Hilener prý je poda
ztíván a odsouzen pouzeproto, že prý v lese byl.—
„N, Fr. Presse“ se děláhloupější, než-li jest. Hilsner

do lesa na chrastia bouby Jistě nechodil a v březnu
se procházky v lesích přece nedělají. Hilener chodil
do lesa za účelem jiným a v den vraždy spěchal
tam s neznámými soudruhy také za jiným účelem
než li sbírat chrasti. Na pokraji lesa, kde byla
Hrůzova zavražděna, chodívají lidé jen do M. Vě
šuičky a Hilsner věděl, že tam Anežka Hrůzová
půjde. Jiných lidí tam v čas vraždy nečekal, neboť
s kopce avato kateřinského od kapličky dopoledne
i odpoledne patrně velmi dobře pozoroval, kdo s
Malé Věěničky do Polné šel a kdo se vrátil.
Blízské dějiště vraždy jest odtud zrovna tak vý
tečně viděti, jako ze Bilniceod Dobroutova k Polné,
odkud viděl Hilunera oa místě vraždy Peňák, vždyť
redakto Obnovy rozpoznal z místa vraždy též velmi
dobťe věžní hodiny ve vzdálenější Polné a na mi
nuta správně natáhl dle nich své kapesní bodinky.
Na místě vraždy v osudné chvíli nebyli jiní lidé
vidění, než-li Hilanera dva jiní nezjištění dosud
lidé. Jen někdo z ních mohl tedy vraždu na Hrů
zové spáchati. Svědkyni Veselíkovéa jiným ukazoval
Hilener den před vraždou ostře broušený nůž,
který dle vlastního udání u sebe nosil; měl ho
tedy u sebe patrvě též v dobu vraždy. Po dlou
hém zapírání přiznal také Hilsner nechtě, že se
ho ptali, kteří to lidé 8 ním do lesa šli. Matka
řekla, že za syna nemůže a vzdala se s mladším
bratrem Hilenerovým svědectví a jeho teta usvěd
čena byla z křivé přísahy. Porotcí uvážili všechny
tyto momenty, uvážili určitá, přesvědčivá svědectví
četných svědků. Nebyli tedy porotci, celý sond,
celé město Polná atd. „bypuotisováni“, ale s dobrým
svědomím soudili a jednohlasně přisvědčili k první
eventnalní otázce. Znova obledávat místo vraždy
nebylo třeba; pan předseda soudu, státní návladní.
p. dr. Baxa a dr. Auředníček znají je stejně jako
polenští svědci.

Pan dr Anředníček podal zmatečví stížnost
protože
soudem jíti do Polné ©Zmateční stížnosti netřeba
se báti. Hilener zůstane zatím dobře opatřen u
soudu a pak jistě musí býti tázáni ještě svěd
kové jiní. Mužz Warnsdorfua Berthold Fried bude
konfrontován 8 představenou z Malé Věžnice, Vo
melovou, a lékaři a ošetřovatelkami v nemocnici.
Měšťan Fibrich z Polné bude konfrontován s ko
šerákem jenikovským Kurzweilem jejž Fůihrich
jak známo v novinách vybízel, aby bo žaloval,
že mu dokáže, že vden vraždy v Polné byl, naněhož
však Kurzweil žalobu podati nechtěl a nepodal;
budou zkrát:a a dobře svědčiti noví svědci: Fithrich,
Kurzweil a jeho děvečka, polenský rabín a jeho
děvečka, jiní a jiní Žádá-ji „N. fr. Presse“ více
světla do záležitosti polenské, tedy v té příčině
úplně s ní souhlasíme. Mluvíli o tortuře. o mukách,
zášti, nenávisti, otravování lidské společnosti, o
zakalení vědy, otírá ligeo naše c. k. soudy, tedy jí
pravíme, že takovým hanobením a podezřívánlm
věci žid nejméně. slouží My křesťané ponecháváme
vraby, zabiječe, zloděje a vůbec zločince c. k.
soudům k 2aslouženému potrestání ; s věcí zločince
se neztotožňujeme. Proč pak kde jaký žid hájí
Hilenera, jako se zastával Dreyfuse, proč kde jaký
židovský časopis zuří následkem výroku kutno
horské poroty? Proč nenechají Hilenerajeho osudu?
Tak se táže křesťanský dělník, živnostníki rolník.
Židé jistě by si lépe byli posloužili, kdyby :vraby
udali, neboť pak by lid Hilsnera a jeho společníky
nepočítal ostatuím židům na vrub.

V pátek dokončen byl výslech svědků, který po
tvrdil vývody obžaloby. Proces proti Hilenerovi schýlil se
ke konci.

Porotcům dány pakfnásledujícíotázky:
I. otázka hlavni: Jest vinen Leopold Hilsner,

že dne 29. března 1894 okolo 6 hodin večer v lese Bře
zině u Polné společné s pachateli dosud neznámými proti
Anežce Hrůzové, dceři vdovy Marie Hrůzové = Malé Věž.
nice v úmysln, aby ji usmrtil, takovým způsobem činil,
že ztoho pošla její smrt, a že vražda spáchána byla způ
sobem potuteloým?

I. otázka eventuelní pro případ, když porot
cové nepřigvěděí k I. otázce hlavní: Jest vinen Leopold
Hilener, že dne 29. března 1:99 okolo 6 hodin večer, když
v lese Březiné od několika pachatelů protí Anežce Hrů
zové, dceři vdovy Marie Hrůzové z Malé Věžnice v úmy
sla, aby ji usmrtili, potutelně takovým způsobem činěno
bylo, že s toho pošla její emrt, bezprostředně při samém
vykonávání vraždy, v úmyslu, aby byla usmrcena, ruky
své na ni vztáhl anebo způsobem činným spolupůgobil?

II. otázka eventuelní: Jest vinenLeop.Hils
ner, že dne 29. března 1899 okolo 6 hodin večer, když
v lese Březině od několika pachatelů proti Anežce Hrů
sové, dceři vdovy Marie Hrůzové x Malé Věžnice, v úmy
slu, aby ji usmrtili, potutelně takovým způsobem činéno
bylo, že z toho pošla jeji smrt, aniž by pří samém vyko
návání vraždy ruky své na ni byl vztáhl a způsobem čin
ným spolupůsobil, pfíspěl ke skutku některým jiným v $
6. tr. s. obsaženým vzdálenějším způsobem: že rozkazem,
poradou, naučením, pochvalou slý skutek nastrojil, k ně
mu úmyslné příčinu dal, anebo jakýmkoli způsobem na
dráoval, pomáhal, a k nebezpečnému vykonání jeho při
spěl, i že se jen napřed s pachateli o pomoc, kteréž jim
po vykonsném skutku poskytnouti měl, nebo o podíl v zi
sku a užitku srozauměl?

Slova ojal se pak státní zástupce pan rada vrch.
semského soudu

dr. Schnelder Svoboda,
jenž pravil:

„Za své dlouhé soudní prakse prodělal jsem znač
nou řadu případů vášných a důlešitých, jež poutaly po
sornoat širokých vrstov společenských, avšak ani jediný
mních z daleka rovnati ge nemůže případu dnešnímu, jenž

v pravdě uchvátil veškery vrstvy společnosti lidské a
pozadí zatlačil i mnohé jiné uáležitosti veřejné. Jistý list
nazval vraždu v Polné „Rakouskou Drepfusovskou aférou“;
a v pravdě jako o procesu Dreyfusově den co den při
nášel veřejný tisk váude zprávy několikasloupcové, tak
zprávami o vraždě v Polné po dlouhý čas plnily se sloupce
novin celého avéta Zvláště mnoho psalo se o příčiné zlo
čiaupolenskéhoJá o stránce té pomlčim, neb ja
ko obhájce žaloby musim jednati po zákonu a
přihližeti toliko k průkazům viay, zákonem
určeném. Co sa mna týče, jsem v víně žalovaného zcela
přesvědčen“.

Po těchto úvodních slovech přešel veřejný žalobce
k výrodům žaloby. Marie Hilsnerová byla nncena posky
tovati přístřeší pravověrným ces'ujicím židům v byté svém
+ Polné zdarma. a zvláště o svátcích velikonoč
nioh bylo tam židů takých mnoho. A v době
té byla Anežka Hrůzová zavražděna. Stalose (o
způsobem tím, če jí hozona klička provázku na krk, pak
omráčena byla ranami kamenů a hole, a posléze proříz
nat ji krk. Již sama klička hyla by stačila k usmrcení
dívky, rovněž i kameny se to mohlo státi. Avšak dle
znalcůteprve rána nožem na krku zavinila srnrt.
Pp. porotci zajisté posoudí, zdali to mohl učiniti jediný
vrah a najednou Musilo tu býti nékolik pachatelu,
aby vraždu úkladnou vykonali tek, jak byla zjištěna.

Hilener účastnil se činně vraždy této. | Hlas
lidu často selže, ale v tomto případě považují jej za pra
vý. Iilsner během celého vyšetřování tvrdil, že Anešku
Hrůzovou neznal a nevěděl, /že blízko jeho bytu učí se
Šíti; nyní již uváděl jen, že jej nezajímala. Vímevšak,
že dívka stěžovalasi, že jí ten židák pronásleduje,
a poněvadě se bála jednou jíti sama domů, provázel ji
její poručník Novák. T jeho nejlepší kamarád Veselý vy
právěl, že se mu zdá, že Hilsner o Anežce Hrůzové se
zmíníl. Mimo to Ililaner doznal sám děvčatům, jež ho
čkádlila, že mé holku ve Věžnici Z toho zjevno, že Hils
ner dobře vědél, kdy a kudy chodila Anežka Hrůzová
domů, a že mobl tudíž cizím židům při zločinu pomáhati.
Hilsner neprokázal své alibi; jíž to samojest dosti
podezřelé. Ale během líčení dokázalo se, Že právě v
kritickou dobu byl na místě zločinu.

Tím, že vyzval kamarády, brající na Kateřinském
vrchu v karty, aby šli 8 ním do Březiny, dokázáno spíše,
že chtěl se přesvěděiti, půjdou-li nebo ne, že chtěl míti
jistotu, že nebude v Jese avédků. Hilner nešel bned do
Březiny, nýbrž dle všeho šel se dříve převléknonti; proto
viděn byl kolem 5. hodiny odpoledne + šedivém okleku
se dvěma soudruhy, z nichž jeden pajdal a měl v kapse
kabátu v novinách zaobalený nějaký předmět. Již důkaz
ten by! by dosti usvědčajíci, avšak mimo to poslední do
bou vyskytl se v pravdě kornnní svědek, Peňšák,jenž do
kázal,že Hllanera viděl na místě činu.

Veřejnýžalobce jest povděčen, že samo obha
Jováni přispělo Ku zjištění věrohodnosti tohoto
svědka Vývodní svědci prokázali pravý opak toho,
z čeho obhajování svědka DPešákavinilo. A vyslanec kraj
ského soudu rovněž zjistil na místó samém, že Pošák
dobře mohl Hilsnera poznati. Pan adjunkt Baudyš
poznal na tutéž vzdálenost právě o G. hod. ve
černí svého zapisovatele v šedivém šatě a jest
zajisté možné, že Pešák má ještě lepši zralí.
Jest tudiž výpověd Pešákova základním kame
nem žaloby.

Marie Sobotková, neménědůležitá avédkyné po
tvrdila, že již za soumraku viděla Hilenera jiti do Březi
ny. ililsner popírá čin, Praví, že po návratu 8 Kateřin
ského kopce chodil s kamarády po náměstí a k večeru
že šel do synagogy. Kamarádi však potvrdili, že Hilsnera
již toho dne neviděli, a v synagozerovněž nebyl
spatřen. Mimoto velice nápadná jest okolnost, že Hils
ner několikrát měnil oděv.

Velikou váhu kladl veřejnýžalobce na charakte
rioké povahy Hilsnerovy, totiž na držení hole v
půli a na bázení bolí v chůzi. Choť starosty Vomelová a
svědek Pešák právě na tyto známky poukázali jako na
hlavní.

U šedivém obleku nechtěl také Hilsner zprvu niče=

lezeny v synogoze ve Velkém Meziříčí a ješ pak uznal
za svě. Jest nepochopitelno, že matka Hilsnerova vzdala
Be pvědectví, avšek uvážíti sluší, že matka zajisté
přispěla by k dokázání synovy neviny, kdyby
mohla jeho alibi prokázati. Na kalhotechtěchpro
kázána byla znalci Krev. Hilener 8 počátku říkal, že
skvrna ta je od cihly, a teprve později uvedl, že zranil
se pří práci na dráze na Žďářo a že krev o kalboty si
utřel Jak známo, Skála naprosto okolnost tu vyvrátil.

Záhadný nůž viděn byl u Hilenera též několika
svědky. Naprosté popírání všech okolností jest rovněž
přitěžující známkou viny, na Hilenerovi Ipicí. Hilener
dělal, jakoby o vraždě vůbec nevěděl, ačkoliv celá Polná
o ni mluvila. Konečně nápadno jest, še Hilsner stále nic
nedělal a přece slašně si chodil a měl peníse. Státní zá
stupce prosí, aby pp. porotci přihlíželi k celku, ne k jed
notlivostem a dokládá: Nikdo při činu nebyl i nevíme,
kdo kličku hodil, kdo tlonkl holí a kameny, A kdo po
sléxe dívku podřízl,ale že Hllener při tom byl, ©
tom jsem úplně přesvědčen.

Žádá tudíž pp. porotce, aby přisvěděili hned ke
hlavní otázce, po případě k první eventuelní otásce. Roz
hodně vyslovuje se však proti druhé eventuelní otázce,
neboť me všeho zajisté zjevno, že Hilaner také sám bez
prostředně na zavražděnou ruku vatáh).

Řeč p. státního zástupce provázená souhlasem obe
censtra trrala téměř dvě hodiny.

Zástupce soukromé účastnice, matky zavražděné
dívky,

p. dr. Baxa
pravil, že připojoje se k náhledům veřejnéhožalobce a
zmínil se o zájmech, jež jménem nešťastné matky hájí.
Jde o matku, jež ztratila dceru hodnou, etnostnou, zbož
nou —dceru, o níž elyšela všude jen chválu; a tu zaji
sté vedle soukromoprávných nároků vycítíme, že ta mat
ka má ještě jiné právo. Ta matka s pláčem se ptá: „Proč
byla Anežka tak hrozným způtobem zavraždéna? Proč
pak se to právě mé dceři stalo? Proč nezemřela v náručí
matčině jako jiná rukou smrti před matkou atižena dcera ?“

AnežkaHrůzovánemělanepřátel, i nemohla býti
zavražděna ze msty. Rovněžnestala se obětí žárli
vostí nebo emyslného pachatele. To vše vyvráceno tím,
co vyšlo na jevo při líčení.



Mimoděktudíž naskytá se otáska: Proč a z ja
kýob pohnutek byla zavražděna? A matkarov
něž chce věděti a má k tomu právo, kdo to byl, jenž
dceru její o život připravil, a prod to uěinil. Pachatelé
počíhali si na oběť svou, usmrtili ji a pak ji ukryli. A to
vše stalo se s důmyslem, sby oběť zůstale nějaký čas
srakům lidským utajena.

Pri první vraždě, jež stala se" skoro v týchÉ mís
stech v panském lese před rokem již volala krev o pom
sta; zde ovšem krer o pomsta volati nemohla, poněvadž
jí nebylo. (Hlasy: Tak jest! Velké vzrušení.) Přes to věsk
promluvilo mrtvé tělo, a to mrtvé tělo mluví i dues 6
sice k soudcům. To mrtré tělo dosvědčuje nejlépe, jákým
způsobem bylo života zbaveno a proč ta ctnostná,
křesťanská panna byla zavražděna. Zdanejdev
žádné amyšlenky, zde mluví znaleoký důkaz.
Y mrtrole bylo jen několik kapek krve! Asi jako z ku
řátka! :

Vrahům obyčejně jde o to, aby se zbavili bytostí,
kterouž uchvátí; i mohli pachatelé kličku podráeti jen
déle a za'áhnouti ji více, aby oběť sron usmrtili. Tím
byli by se i zbavili později objevených důkazů. Nemusili
také strbati sdívky šaty, byli by také dříve bývali hotovi
a nebyly by se našly stopy krve na obleku. Avrak jim
nešlo jen o život. Jim šlo o něco jinéhol

Hlavní a jedinou příčinou smrti Anežky
Hrůzové bylo zařiznutí nožem. Co ae stalo před
smrtí, zřejmě svědčí, že vrahům šlo o něco jiného. Stačí
jen předetaviti si, jaký zápas tu sveden. Dírka v myšlén
kách na domov jde pěšinou. Z čista jasna jest omráčena
a ociťuje se v moci několika vrabů, kteří zacházejí s ní
přímo zběsile! Jaký byl to pro ni okamžik, když oči její
spatřily tři lidé neznámé, odporné, když cítila, jak ji
obnažuji prsa, když viděle nůž a ucitila ruku
wražednou, špinavou! Věru byla mučednicíl
My ani nedovedeme si předetaviti tyto okamžiky!

Zde šlo o způsob vraždy nám naprosto ne
známé.Známe vraždu politickou, v novějšídobě i
národnostní, ale vraždu, jakou zhynula Anežka Hrůzová,
jeme ještě neznali. Ličením dokázáno, že «avražděna tu
křesťanská divka, aby se z ni dostala krevl
Všeóko vymlouvání a zamlouvání tu nic ne
pomáhá. Ten účel tu byl. Tot faktum, a dnes z kutno
horské porotní síně letí do světa zvěst, že jsou lidé,
kteří vraždí, aby zmocnili se krve. Jest to hroz
né, strašlivé! Každý z nás ae té myšlénce vzpírá a mnozí
mluví i o zpátečnictví, avšak dnes stojíme skutečné před
tím faktem, jež jest dokázáno a ničím vyvrátiti se nedá.

Proč zachytili její krev? To nemohu říci Jest však
povinností nás všech, abychom tu příčinu shledali, a musí
se z povolaného mista zjistiti, proč jsou tací lidé, kteší
vraždí, aby ssáli krev lidekou, proč a nač tak činí. Musí
me se brániti proti takovému násilí, které užívá křesťan
ské dívky,a musímese snažiti, aby tajemství to bylo
konečně odhaleno úplně a proti lidemtakovýmaby
Be zakročilo.

Anežka Hrůzová byla 29. bř:zna jen za
tim účelem zavražděna, aby krev zní byla za
ohycena. Kam krev přišla, toť záhada. Nyní tážeme se
jen, kdo byli pachatelé? Byli to, jak z vyšetřování ařej
mo, ti židé, kleří se v Polné a okolí potloukali. Byli
z té společnosti, jež starala se o to, aby nío ne
přišlo do veřejnosti a aby získala ei svědky.

Popírání Hilenerovo naznačuje již původce. Hile
ner 0 tom ví; proč to zapírá? Každý ví, če o avátcích
bývají vždy v Dolné židé — ale Hilener zapírá, že to ví.
Proč? Poněvadž kdyby to řekl, vyšly by na jevo
skutečnosti, jež by nás ihned na stopu onoho
hrozného tajemstvi přivedly. Vždyťpřišlo-li8e na
sebe nepatrnější stopu, již tu byla jeho společnost, aby
ji odstranila.

Z příčin těch ajevno, že nejsme již před sáhadou,
nýbrž před poloodkrytou záclonou. Dalšímpá
tráním snad vyjde pravda na jevo.

Dr. Baxa nediví se, že obžalovaný zapírá, ale diví
Be, že naprosto vše popírá. Tirn sám se usvědůuje,
že činně působil při vraždé. Vždyt Šel k místu vraž=
dy, byl lam viděn, a Šel i odtamtud.

Pachatelůmšlo o to, aby dostali z divky co
nejvice krve, a proto stakou odvahou a fana
tickou drzosti vraždili. Ti lidé v pravdě musilí vě
řiti, že nikdo tam nepřijde. Vše bylo připraveno, i šat
stvo k převleknutí, neboť žádný vrah nechce, aby bylo
na něm viděti krev. Dr. Baxa konějl: »Pp. porotcil Až
dnes Hilsnera odsoudite, a řeknete, že jest vinen, žu 86
spolupachateli zavraždil Anežku Hrůzovou, pak učiníte
krásný skutek spravedlnosti. Kráčíme k tomu, abychom
si jednali úplnou pravdu, a proto odpovězte k první nes
bo k druhé otázce kladně.. (Hlučuá pochvala. Výborné!
Výborněl)

Nato hájil p. dr. Auředníček obžalovanéhoHila
nera řečí sedm čtvrtí hodin čitající Posléze podal pan
dvor. rada Ježek, jako předseda soudu velice přehledné
a důmyslné resumé, po némž porotci téměř tři čtvrtě ho
diny se ve zvláštní místnosti račili. Když se aešel soud
opét v porotní síni, oznámil vrchní porotce, p. revírník
Runěík « Chotusic výrok poroty. Porota oddověděla na
první otázku 11 hlasy ne, jedním ano. První erentuelní
otázku zodpověděle porota jednohlasně ano t j. Hileoer
je vinen, že bezprostředně pří samém vykonávání vraždy
spolupůsobil. Na zakladé výroku poroty odsoudil c. k.
soud Hilenere k trestu emrti provazem. Hilsner vyslechl
rozsudek naprosto Ibostejné, ani se nezacbvél, navpak
pokukoval stranou po damách za nim stojících, Když byl
odveden do vězení, dal ai přinést vina. — Venku před c.
k. krajským soudem uvitalo sta lidí výrok poroty 8 po
cbvalou a dru Baxoviprovolali slávu | Vulicích kutno
horských bylo od půl 7 do 8 hodiny živo. Četnici uemělí
příležitost zukročiti. Do Hradce odeslán telegram o od
souzení Hilenera ibned a o 7. hod. byl v Hradci suém.

Politický přehled.
Schůze mladočeských poslamců ko

nala se v sobotu v Praze. Předseda vykonného
výboru dr, Václav Škarda přivitav přítomné po
slance, naznačil účel společné porady poslanců
zemských a říšských, konstatoval přítomnost 83
poslanců a sděliv jména ra poslanců, již nepří
tornost svoji omluvili, navrbl jménem výkonného

výboru ohledně spůsobu jednání: 1. aby o ná
vrzích výkonného výboru bylo jen jedno rokování;
2. eby o každém odstavci resoluce bylo zvlášť
hlasováno; 3. aby doba pro jednu řeč vyměřená
nepřesahovala 10 minut. Tyto formální návrhy
byly přijaty. Zpravodaj výkonného výboru dr. Jos.
Herold vylíčil postup jednání vedení strany od
skončeného zasedání sněmovního až po nejnovější
dobu, přečetl návrh resoluce výkonným výborem
jednohlasně přijaté, objasnil důvody, z kterých
výkonný výbor návrh svůj předkládá, Debaty,
která trvala 5 hodin, súčastnili se poslenci: dr.
Engel, dr. Pippich, J. Sokol, dr. Edvard Grégr,
dr. Moravec, Václav Formánek, dr. Stránský, dr.
Klouček, Josef Doležal, dr. Záhoř, Kožmín, dr.
Plaček, dr. Podlipný,J. Anýž a J. Karlík. Návrhy
výkonného výboru byly schváleny tím způsobem,
že odstavce resoluce první a šestý přijaty jedno
hlasně, odstavce ostatní přijaty byly valnou vět
šinou (menšina 5 až g hlasů). Tato resoluce zní:
I. Sbor zemských a říšských poslanců českých
trvá i na dále při státoprávním, národním a po
litickém progromu národa českého. Obnovení stá
toprávního postavení korunyČeské, naprostá rov
noprávnost jazyková ve všech zemích českých a
a zavedení lidových zřízení a řádů zůstávají i na
dále cílem politiky českých poslanců. Ve splnění
programu českého spočívá nejen možnost uspoko
jiti národ český, ale v dnešních poměrech více
než kdy jindy i pevná záruka pro zachování ce
listvosti a moci monarchie, ohrožené agitacemi
velkoněmeckými. II. Sbor poslanců českých lituje
nynějších veřejných poměrů, poněvadž zabraňují
úspěšně práci na politickém, sociálním a hospo
dářském povznesení lidu, Poslanci čeští i tento
kráte projevují ochotu podati pomocné ruky k
uzdravení těžké choroby, ve kteréž se státní or
ganismus nalezá, ovšem předpokládají, že se k tomu
voliti budou prostředky vhodné a že se ničeho
neučiní, co by bylo na újmu právům českého ná
roda. III, Za takové prostředky pokládá sbor po
slanecký: a) přetvořenínynějšího kabinetu na vládu
parlamentní, opírající se o většinu autonomistickou;
b) pevné a energické odhodlání správy státní pro
vésti ve všech oborech úplnou spravedlnost ke
všem národům a odstraniti stále objevující se ne
rovnosti při provádění zákonů na úkor národů
slovanských; c) vědomé a soustavné snažení vlády
k obnovení konstitučních poměrů na základě rov
nosti národní a občanské a ve smyslu rozšíření
autonomie království a zemí jak v ohledu správ
ním tak i zákonodárném, IV. Poslanci čeští, jako
vždy před tím i tentokráte projevují ochotu, po
kusiti se o konečné uklizení národních a jazyko
vých sporů a těšili by se z toho, kdyby dobro
volnou shodou obou národů v zemi nalezla se
spravedlivá formule smíru. Nemobou však, než
naprosto odmítnouti každou snahu, která by pro
středkem jakéhokoliv zkrácení politické a jazykové
rovnoprávnosti našeho národa aneb dokonce za
vedením řeči německé jakožto státní a v jakékoliv
formě hleděla uspokojiti nezákonnou a násilnickou
obstrukci. Naopak pokládají poslancové čeští i
každý podobný pokus za ústup vládní moci před
nadprávím, znásilňováním a zjevným odbojem. Po
slanci čeští projevují pevné odhodlání, každému
příkoří, každé nespravedlnosti a každé nerovnosti
co nejrozhodněji se opříti a žádají důrazně, aby
vláda jedině přesným prováděním zákonů, neob
mezeným šetřením rovného práva všech národů
a vydatnou, pronikavou ochranou svobody a exi
stence národních menšin českých položila bezpeč
nou hráz proti velkoněmeckým agitacím, které
směřují nejen proti právům českého národa, ale
i proti životním podmínkám pokojného trvání říše,
V nynějších kolísavých poměrech politických po
kládají poslancové čeští seskupení stran t, zv. pra
vice na základě programu svého času v adresuím
návrbu většiny obsaženého za pevnou záštitu jed
notlivých národů a stron v ní zastoupených a za
organisaci, která by mohla umožniti spravedlivý
rozvoj poměrů veřejných, předpokládajíce ovšem,
že pravice projeví skutky odhodlano“ vůli svému
programu zjednati platnost a uskutečnění. VI. Po
slancové čeští nemohou zatajiti, že v národě če
ském zavládla hluboká nespokojenost a rozhořče
nost nad nynějšími poměry veřejnýmia že na straně
vlády neshledali posud vytrvalé odbodlanosti splniti
spravedlivých nároků národa českého a odstraniti
křivdy, jež jest mu snášeti. Poslancové čeští, ma
jice jako dřív i nadále volnou ruku, prohlašují,
že svůj tektický postup zařídí dle toho, jak vývoj
věcí politických aále se bude ubírati a že při ve
škerých svých krocích dalších neodvisle říditi se
budou pouze a jedině prospěchem svého národa.
Vzhledem pak k situaci nynější nejasné a neurčité,
ukladají poslancové čeští výkonnému výboru a
parlamentníkomisi,eby po vyslyšenfostat
ních stran pravice učinili rozhodnutí
a onich podali sboru poslaneckému a
po případě sborů zemských důvěrníků
zprávu a návrhy své.

Císař meškaie v Korutenech za příčinou
vojenských manevrů, promluvil mnohé vážné slovo.
Přijímaje dvorní hodnostáře a šlechtu, vedené kní
žetem Orsini- Rosenbergem, kladl důraz na
věrnost a rakouské smýšlení šlechty. Bývalého říš
ského poslancebarona Walterskirchena, kte
rého liberálové uštvali pro jeho smiřlivé smýšlení
a jednání, oslovil císař laskavě: „Dloubo jsem Vás

neviděl a skoro bych Vás nebyl poznal Vy Jste
pověsil politiku na břebíke. Walterskirchenodpo
věděl: „Od té doby, co jsem se stel rozumným,
stali se právě moji voličové tsk nerozumnými, že
mne více nevolí«. S úsměvem odpověděl císař:
»Lze přece dělati i rozumnou politiku«. Knížetí
biskupovi Kabnoví pravil císař: Že výtečné
smýšlení kněžstva zná a že na ně vždy počítá.
V dnešních velice těžkých časech žádá, aby kněž
stvo i v budoucnosti užívalo svého vlivu na udr
žování rakouského smýšlení v obyvatelstvu. —
Poslanci Ghonovi, který pravil, že patří k nej
věrnější oposici Jeho Veličenstva a 30 let je po
slancem, pravil císař: »Nu, my se opět shle
dáme, doufám to«. — Židovako-liberálníčaso
pisy vykládají slova císařova tak, jako by chtěl
povolati ještě před svoláním říšské rady m'nister
stvo levice, Polovládní Reichswehr naznačuje, že
císař vyslovil těmi slovy naději, že oposice bude
pracovati ve prospěch smíru.

Ministerstvo pravice a nikoli vládu
nad stranemi, žádají vynikající poslanci polští
i konservativní Němci, Císař přijal v Meranu mi
nistrpresidenta Thuna a myslí se, že rozhodnutí
na tu neb onu stranu se již stalo.

Delegace mají býti svolány 10. listopadu.
Říšská rada sejde se patrně již v říjnu, aby schvá
lila rakousko-uherské vyrovnání a vykonala volby
do delegací.

Valná hromada rak.-uher. banky
konala se 19. září ve Vídni, na níž po dlouhé de
batě schválena byla smlouva s viádou a to ohro
mnou většinou. Odpor byl zcela nepatrný —Ještě
dnešní „Neue Freie Presse« zapřísahala banku,
by tak nečinila, leč merně, Ministr Kaizl, který
s panem Wohankou chtět před lety banku de
centralisovat a přetvořit ve smyslu foederativním,
zapřel ovšem i tentokrál své staré zásady. Jak
jsme tím poškozeni, netroufá si říci ani jediný
pražský list. Dopracovali jsme to daleko, když se
již stydíme říci lidu, jak zapíráme dávné zásady
a sliby. Náplastí má býti, že finanční ministr po
volal do finančního ministerstva. realistu, p. prof,
Kohouška. Odpůrce a kritika své finanční politiky
učinil tím neškodným a zabil jednou ranou dvě
mouchy,

Dreyfas, opětněpro zemězrádu odsouzený,
dostal po návrhu vlády milost a — proto upustil
od žádostí, aby rozsudek nad ním vynesený byl
opět zrušen a zrevidován, Dreyfus cítil, že lepší
vrabec v hrsti, než-li holub na střeše a prato
jako odsouzený zemězrádce s vypáleným zname
ním Jidášovým na čele, dal se — amnestovati.
Pro trancouz. žid. důstojníky, bude to znamením,
že se ani řemesla zrádcovského báti neinusí. Ge
neral Mercier vyslovil své přesvědčení,že by ire
visní rada byla odmítla zmateční stížnost Dreyfu
sovu, protože k ní není důvodu. (Cizina měla
ovšem zájem na tom, aby Dreyfusiadu prodlužo
vala. Větší kuráž než-li proti Dreyfusovi a židům
mají řiditelé francouzské republiky proti francouz
ským vlastencům a antisemitům, kteří chtěli fran
couzskou armádu od židovského živlu očistiti Své
odpůrce dává republika šmahem zavírati a 65
hlavních chtěla jako zemězrádce dáti svými pří
vrženci v senátě odsouditi. Důvody jeií obžaloby
byly všsk tak slabé, žez 65 »zrádců« musila před
hlavním přelíčením 45, tedy dvě třetiny z obža
loby propustiti, Jmena obžalovaných, proti nimž
generální prokurátor žalobu v platnosti ponechal,
jsou tato: Buffet, Chevilly, Monicourt, Poujol,
Godefroy, Sabran, Guixou, Bourmont, Parseval,
Ramel, Vaux, Saluces, Dérouléde, Hubert, Thie
baud, Bailliéres, Barillier, Dubuc, Brunet, Davout,
Girard a Guérin Tento se ve středu vydal soudu,
aby žinisté a několik tisíc vojáků ho nemusilo
uprostřed Paříze vyhodit do povětří. Napolcon III.
na konci své vlády nehájil monarchii tak násilnými
prostředky, jskými hájí své další trvání třetí re
publika. Kdy pak asi vyhladoví sama a kdy ji
drážděný francouzský lid smete s povrchu zem
ského?

Drobná. obrana.
Další doklady smášenlivosti prote

stastské. (Pokračování).Drabá metla byla pro
najímání pozemků. Žádný I nesměl koupiti, ani
ne 2a nejdražší peníz, pozemek, on jej směl jen
pronajati na 30 let. Vytěžilli přičinlivostí svou
nejen nájemné, které mu bylo platiti, ale pro své
potřeby ještě třetinu uájemného, pak bo směl
každý protestant ještě pf.d uplynutím lháty vy
hnati, Aby vzdělávání pozemků se stižilo, nesměl
míti katolík koně, jehož cena by 60 sl. převýšila.
Třetí ještě broznější metla byla vydržování protes
stantekých dachovních, kterým dle jich libovůle
katoličtí obyvatelé musili platiti mimo desátek i
penize. Katolici masili stavěti protestantské farní
badovy a modlitebnice, do kterých nikdo nechodil.
Arcibiskopu protestentskému v Armagbu,kde byls
dříve metropole katolická, mueili platiti 250.000
zl., biskapu Derrekému 100.000ajiným biskupům
podobné, báječné sumy. Protestantské fary byly
sipekory. 1200 protestantských farářů žilo v Anglii,
mnohý z nich ani avou faru nikdy neviděl, irsky
nenměl, ba ani někdy jméno její nevěděl, ale pe
níze od Irů bral a za ně v Londýně rozmařile žil.



Desátek ještě více tíšil Iry; nemobli-li platiti,
protestantskýpastor svéhoagenta8dal sa

aviti poslední peřínu. Tito agenti ovšem téš
hospodařili pro svůj sáček a chtěli dvakrát více,
než-li pastoru náleželo. Protestanští pastorové,
kteří nic neděleli, nemluvili vládě, aby katolické
dítky posílány byly do protestantekých škol. Od
r. 1798 byly tyto školy zakládány a katolickým
dítkám strava a šat v ních zaručeny; ačkoliv irský
národ byl toho času snad nejchudším mezi všemi
národy, nalezlo se u čtyř milionň Irů jen 140
dítek průměrně, které tyto školy navštěvovaly. Za
90 let, v kterých tyto školy trvaly, nebo r. 1802
musily býti pro veliké pohoršení a hanebnosti pro
testantských učitelů zrušeny, napočítelo se jen
1100 dítek katolických, které je navštěvovaly.
Školy tyto stály 6 milionů zlatých. U Irů byl ka
ždý hanebným zrádcem, kdo dítko do télo školy
posýlel. Aby národ nevědomosti nepropadl, učili
tajně kněží na odlehlých mistech mládež nábo
ženství, počtům, angličině, někdy i latině i řečtině.
Byli-lídopadeni,byli utraceni; bylli dopadenuči
tel katolický, byl prodán za otroka do Západní
Indie, jidášský peníz ueostýchali se Angličané
schovati v státní kase. Odtud ta neskonalá láska
ku knězi katolickému. Ten zuboženému lidu byl
milosrdným Samaritánem, ten s ním jedl kořínky
i trávu, ten bo těšil v nevýslovných bolestech,
ten spěchal, aby, kde mohl pomáhal, ten 8 plačí
cím plakal a 8 umírajícím sám umíral.

Drobné zprávy.
Areibiskupem pražským dle návrba

vlády prý se má státi princ Schónborg anebo princ
Hohenlobe. Prvnější zná trochu česky. Uvádějí se též
jména Ledochowského, barona Skrbenského a hraběte
Berchtolda. Poslední dva mlaví dobře česky a hrabě
Bernbold je též českého smýšlení. Dle Katol. L. bude
arcibiskopem moravský šlechtic.

Dr. Karel Mattaě, vrchníředitelzemské
banky, věrný drub Riegrův a nejchladnější, střízlivý,
jen rozamovým důvodům přístapný politik český, po
volán byl e panem Wohankou, presidentem pražeké
obcbodníkomory pražské, do panské sněmovny.
Dále byli jmenování: dvorní rade Rumier, Em. Škoda,
rytíř Madeyski, hrabě Ondřej Potocki, Jan Szepticki,
dvorní rada Kórber, Bohm-Bawerk, Steinbach, Mauth
mor, Lamatsch, Hanfe, Schreiner atd.

Rádná schůze městského zastupi
telstva v Hradei Králové konatise bode
v sobotu 23. září 1899. o 3. hodině odpůldne v zase
dací síni s tímto programem: 1. Volba tří městských
radů a doplnění odborů. z Rozhodne se o přistoupení
k vodnímu dražstva v Hoděšovicích « komlexem měst
ekých lesů za účelem regulace. 3. Žádost sl. Terezie
Styblíkové, industriální učitelky 2a drahotní přídavek.
4. Žádost p. Fr. Vachka, řídícího učitele o remuneraci
za hraní varhan ve školní kapli. 5. Předloží se ku
schválení návrb c. k. okresní školní rady pro město,
aby sl. Kr. Součkové vyplaceno bylo slažné z pokladny
matice dkoleké. Žádost pp. Váci wichálka « Frant,
Součka v Kuklenách o pronájem louky zvané „Malou
atranou“ na 6 let, 7, Návrh na vypsánímísta jateckóho
v jnových jatkách, veřejným konkursem, 8. Žádost
obecního úřadu ve Svinarech, aby pro rozšíření silnice,
obcí Svinarakou postavené, která do eprávy okresu má
býti předsevzata, postoupila zdarma obec královéhra
decká potřebné kraje pozemků čís. parc. 455, 356 a
867, 9. Dotazy.

Zprávy rodimné. IogeniearJ ovef Stej
skal, státem autorisovaný technický inspektor v Hradci
Králové,a pí. Anna Stejskalové, roz, Colli
nova, dcera lékárníka Viktora Culino, slavili sňa
tek svůj ve Čevrtek, dne 24. t. m. n 11 bod. dopol.
v chrámu Páně sv, Jindřicha v Praze. — a p, Valeš,
sabrsdník a majitel obchoju květinářského a semen
ného slavil sňatek se slečnou Fialovou,

Marel V. Rals, oblíbenýváš spisovatel,jme
novétí byl "ředitelemnové měšťanské školy dívčí na

Krát. Viuóbradech. (Školní badova v sadech)7
Na e. k. vyšší reálce v Hradci Kr.

zapsáno jest v letošním školním roku 456 veřej, žáků
(loni 418 veř. a 1 priv.) a to: do I, tř. 94 (lovi
78), do IL. tř. 10 (77), do III 78 (76), do IV. 7%
(69), do VI. 67 (86), do VII. 29 (33 veř.a 1 priv.;
ve třídách L, II., IIL, IV. a VI. zřízeny jsou po
bočky. Do I. tř. konalo 111 žáků zkoašku přijímací,
23 dáci byil zamítnuti pro nedostatečnou přípravu.

Pam Theodor Peřina, zaslonžilýměstský
důchodní, režisér ochotnického divadla, pokladní míst
níbo odbora Ústřední Matice školské, slaví 1. říje
t. r. Zbleté jubileum ové úřední činnosti v městě na
bem. Známá jest borlivá Činuost pana důchodního v
životě veřejném i spolkovém a proto mu všichni přejí,
uby pro blaho úsší obce i české vařejnosti i na dále
pracoval a aspoň půl stoletého jabiles své veřejné
činnosti se dočkal.

Resigaace. Zasloužilý náměstek p. starosty
města,p. továroikJaroslav Červený, vzdal so
úřadu svého, čehož jest v zójmu města litovati. Pan
Jaroslav Červený působil jako městský rada horlivě a
vysnamenával se odbornou znalostí. Na hodnost rady
reslgnovaldále p, stavitel Tomáš Sobrada, který
dříve jsko městský inženýr účastnil se provádění čet
ných projektů, které usnadniti mají moderní rosvoj
Bradce Králové. Pau inženýr Sahrada byl jmeno
ván professorem na. státní vybší průmyslové škole
v Prase.

De e. k. něltelského ústevu přijeto
bylo do I. ročníku 46ke ndidátů z 08 přihlášených.

Úmrtí. Rodinu vášeného měšťana a řesníka
v Hradci Králové pana J. Česáka stibla ráns bo
lestná. Zemřela mu 17tiletá dceraška Anna v plném
květu šivota. Pohřeb konal se ve čtvrtek odpol. s domu
emntku na hřbitov poachovský.

Na c. k. zdejším masfmm zapsáno
968 žáků, z nich 58 do I. třídy. Ačkoli do žádné třídy
tolik žáků se nevejde, tedy paralelka povolena nebyla.

Ještě jedmeu o schůzí v Cuslavi.
K*referátu svómo z předešlého čísla o zdárném průběho
katolické schůzi ve Skrovnici (farnost Coclaveká) do
dáváme, že do schůze vešel též neznámý dopisovatel
„Česa“, jenž o avé návštěvě podal též zprávu do
zmíněného linta v takovém znění, že natno dopisu si
povšimnouti. Dopisovatel „Času“ míní, še našel kle
rikály v „nedbalkách“, „protože prý výroky dp. dra.
Reyla jsou tak křiklavě nesprávné, že sotva inteli
gentví řečník odvážil by se před veřejností je héjiti,“
Zatím však sám p. dopisovatel dostavil se do schůze
bez nedbalek přímo v číré náhotě nedědomosti, neboť
kdyby četl knihy socialistického některého předáka,
nemobl by se naivně divici, že v sloupcích socialismu
lze tvrditi, že považají člověka za hovado. F. dopi
sovatel ovšem ani netuší, že Engele n. př. ve svém
spise „Umwšlzung der Wiesenschaft“ na str. 97 tvrdí,
že člověk není prost beatiality, te Bebel
má člověka za myslící zvíře (Die Frau str.
248) a že Bůchner napsal, že nejiepší a nejužiteč
nější věc, kteron umírající člověk ze, seho zanechati
může, jest bojnost forforečnanu vápenitého a úrod
ných solí (Duilhé str. 346), jest rovněž p. referentu
úplně neznámo. A tací lidé kritisojí! | Jen z těchto
několika dokladů vysvítá a důstatek vědecká spůso
bilost p. dopisovatelova ka krilice působivé řečí dp.
dra. Reyla a zároveň jeví se pravá příčine, pro kte=
rou p. dovisovatel nechtěl Se ani na vyzvání ojati
slova, aby „věcnými důvody vyvracel výroky řeční
kovy mezi fanatisovaným sbromážděuím“. Ne strach
před „fonatisovaným“ davem, ale strach před vlastní
chudobou ducha zabránil p. dopisovateli v replice,
k níž byl pořadateli schůze přímo vyzýván. P. dopi
sovatel si atěžoje, že jskými kovář chtěl mu odníti
jebo zápisky, nepřiznal však, že na zakro'ení pořa
datelů schůze od tohoto úmyslu ustoupil. Těšil ee
tedy p. dopisovatel úplné obraně v katolické schůzi,
a přejeme mu, aby odvážil se zajíti také jednou kvůli
srovnání do členské schůze plnokrevných socialistů a
tam projevil své odchylné náhledy. Ovšem musil by
býti upřímným a pochlabiti se svými zápisky, neboť
tam mu zápisky nepobernu, ale spíše ještě něco dů
kladného připíší. Ku konci radíme všem podobným
pp. dopisovatelům, aby dříve ei opatřili nějaký roz
hled v otázce, o níž chtějí do novin referovati, neboť
jinak bodí svými kritikami útrpnost právě před soud
nou veřejností a pak musí se rdíti sami stadem a
ne ti „klerikalové“, kteří do svých schůzí nechodí
v nedbalkách.

Do tří tříd obec. Jab. reálky v Ná
chodě přijato celkem 200 žáků a 1 privatista ato
du I. tř. 61, II, 68, III. 71 a 1 privatista. Ve II.a
II. bylo notno zříditi pobočky.

Z c. k. české umiversity. Počínajero
kem studijním 1899—1900 zavádějí se na c. k. če
ské universitě Karlo-Ferdinandově nové legitimace
řádných poslochačů a posluchačů farmacie a jich
podobiznami. Každý řádný poslachač a posluchač
farmacie jest povinen bned při zápisn na. kvestnřo
odevzdati svoji fotografii formátu visitkového, jež není
starší jednoho roku a kterou na zadní straně vlast
noračním podpisem opatří. Kn krytí nákladu složí
každý posluchač 35 kr., vybude-li něco po úhradě
vákladu, odevzdá se nové zařízené mense akademické
vysokých škol Pražských.

Národní podnik vzhledemk nepřetržité
řadě přihlášek odhodlal «e prodlonžiti Ibůtu upisovací
do 30. t. m. Po nplynutí této, bude se kupon čís. Ó.
prorážeti a pozbývá tím upisovatel práva na divi
denda za běžný rok 1899. Kdo tedy má v úmysla
su ještě za podílníka přiblásiti, učiň tek nejdéle do
konce tohoto měsíce. Podílové listy „Národního pod
nika“ jsou dvojí, 100 zl. a lOzlatové,

Do Pěttingea v Olomouel přihlásilose
jen do pensionátu přes 150 choranek, mezi nimi mnobo
z Čech. Do nové obchodní školy zapsáno přes 40 cho
vanek, do jiných kursů byl zápis rovněž četnější než
v loni. Nově postavené větší křídlo Póttingen bude se
konati 16. října.

18. školní rok ve škole hospodyň
ské ve Stěžerách započaldne 17.t. m.službami
Božími a malou školní slavností. Počet hlásících se
chovanek byl letos nad obyčej četný, tak že ani všechny
přijaty býti uemohly. Přijato bylo 44 chovanek, z nichž
2 jeou externistky; 42 internistek umístěno bylo po
hodlně v nové, prostorné budově školní. Z toho veli
kého počta přihlášek možno s potěšením konstatovati,
že pocbopení o důležitosti: odborného vzdělání dívek
naších razí si zvolne, ale jistě cestu a že školy ho
spodyňské v přirozeném vývoji svém nebudou zdrženy
dádným nepřátelským ta zákeřnickým vystupováním
nepřátel odborného vzdělání dívek. Nepřátelé tito z ma
licherných a nízkých pohnůtek neostýchali se v nply
nalých prázdninách vyatnpovati proti školám hospo
dyňským spůsobem, který každého rozumného člověka
a poctivého přítele vzdělání naplniti mnael rozhorlením
a opovržením.

Ve prospěch uskutečnění národno
stmího omírm uvetejnilo řMčšskýma zemským po
slancům království Českého 112 obchodníků a průmy
elníků českých i německých, prozatím jen z krajů če
ských, zasláno v němž dokazují, jak obchod a průmysl
národnostními štvanicemi trpí. U Němců nedochásí
prozstím snaba srmiřlivášádné ozvěny a v Čechoněmcích
pěstuje se plemenná nenávist dále.

Obecná kuchyně v Hradel Králové
řipravuje se opět k nové činnosti. Jako každoročně,
lotos bude otevřena v den av. Václava dne 26. t. m.

Jak známo, jest účelem tohoto spolku poskytovati ne
majetným lidem v době zimní chutný a přecevelmi
laciný, výživný pokrm, Čítá se totiž polévkahovězí
za $kr., maso somáčkou za 7 kr. a rm za 6 kr.;
celý oběd atojí 15 kr. i s chlebem.Kromě pátku vaří
se po celou dubu obědy masité. Že za tak levnou ce
nu poskytují se tyto obědy, a něco pokrmů docela
zdarma chudině se věnoje, umožňojí milodary a pří

spěvky šlechetných přízaivoňu, kteří stále na tentoústav pamatují. Doufáme, že ani tentokrát nezůstane
Obecná kuchyně bez vlidné podpory těch, kteří rádi
z mejetku svého ulevojí nedostatku a nonzi svých
bližních. Však nejen hmotnou pomocí možno proapěti
lidumilnému ústava tomuto. Spanilomyelným dámám
našim naskytá se příležitost, působiti pěkně k pro
spěchu strádajících. Jest to dozor při vaření a rozdí
lení pokrmů v hodinách poledních, jehož účastnily se
střídavě dámy zdejší pravidelně. Podařilo-li by se, zí
skati k ochotné a záslužné této fankci větší počet
dam, nastávala by dobrovolná povinnost dozoru jed
nou za čtrnáct po případě i za více dní. Představen
stvo zve nctivě veškeré dámy Královébradecké, jež by
v Obecné kuchyni spolnúčinkovati chtěly, eby se k této
fankci laskavé přihlásily buď u předsedkyně spolku
pí. B. Frankové, nebo n jednatele p. Boh. Ryby

Katolická národní jednota pro Čer
mlilov a okolí koná v den sv. Václava 28. t. m.
ve své mletnosti epolkové valnou hromada s progra
mem obvyklým. Přednášeti bude dp. katecheta Černý:
„0 některých statích otázky sociální“ — Po vyčer
pání programu část zábavná, kterou z ochoty obsta
rají pp. členové jednoty královéhradecké, členové je
dnoty cyrillské a členové jednoty naší. Zdař Bůhl

Mrtvicí byl raněm včera odpulednepan
Jiří Komárek, chem. úředník při cakerní kontrole,
když byl se starým svým otcem, kupcem a vinární
kem p. Komárkem na procházce. Onemocnělý býval
výtečným študentem a vzorným společníkem. V po
slední době churavěl.

Strašný duel v Hradci Králové.
Y pondělí o 4, bodině ráno konal se za tajemného
šera duel na život a na smrt mezi dvěma mladými
pány. Sekundanti sledovali boj mlčky a ani netušili,
že dva noční Argusové ekryti v noční mlze omželé
zápasníky rovněž eledojí Zbraně řinčely, jiskry lítaly
— ale jen z očí. Řinčení prý bylo vlastně mlaskání
a zbraně byly prý poněkud nesalonní. V šermířské
akademii v Praze Aspoň takových nevžívají.

Sebevražda. Antonín Laudeman, příslněník
zdejší, poslán byl minulý týden z ústavu choromyslných
jako doměle uzdravený do Králové Hradce. Ve čtvrtek
ráno vrhl se u železničního mostu nad Hradcem pod
kola vlaku. Hlava zůstala na kolejích, bezduchý trup
odhozen 8 železničního náspu. Landeman projevil čtvrt
hodiny před sebevraždou, že se utopí, až bude teplejší
voda. —

Advokátní kancelář otevřelprávěvPře
lonči pan dr. Broudský, chvalně známý pravník,
který po více let byl koncipientem v advokátní kan
celáři pana dr. Ulricha, advokáta v Hradci Králové.

Hilsnerovština. (Liga-+ 16.)ProcesHils
nerův před očima avěta a lidskosti formálně sice jent
skončen, ale materialně myšlénkami vzdělancův i ne
vzdělanců bude prostapovat dále. Před krajským tri
bunálem, před poroton a přítomným posluchačstvem
nabromaděno tolik povážlivého a po stránce mravní
úžasného materiálu, že nemožno dále mluvit o žád
ných záhadách a tajemných okolnostech, jako se dělo,
nežli záležitost soudně byla projednána. Vražda eama,
výpovědí polenských lékařův a přečetných svědkův
úplně dra Baxu opravňovaly k výzvě, aby fanatická
sekta byla odkryta a život státních občanův aby byl
chráněn. — V těchto právě dnech rozeslána byla
z Vídně německá brožura, sepsaná rabínem ÁAronem
Rosenbergem. Snaží ee vyvracet mínění, nyní již pře
svědčení, o vraždě ritaelní. Brožara tato byla dávno
napsána, a čekalo ge jenom, bade-li Hilsner usvědčen
a odsouzen. Zmíníme se o ní obšírněji, pro dnešek
jenom něco. Autor hned v předmluvě vyvrací domnén
ky prý, jakoby v mravouce nynějších židů dovoleno
bylo křivě přísabati. Pradce útočí na ty, „welche kein
Taldmadwignen baben“. Ale, prosím, proč pak pan
autor Aron Rosenberg a ostatní a ním 8e nepřičiní,
aby vědomost talmudu u všech dokonale bylarozší
fena“ Neví p. Aron Rosenberg, že samými židy nap
jetím všech sil a využitím všech prostředků vždy za
bráněno těm, kteří překladem nčení talmudu nejšir
čímu obecenstvu vštěpiti chtěli? 1 Již z této zkušeno
ati musíme rozhodně zamítnouti kejkle pnna Rosen
berga, jimiž chce nám do očí písku naházati. Křivá
přísaha o židů! K smícha! Vždyť proces Hilenerův
sám před krajským soudem jaaně dokázal, za jaký skt
přísahu židé považojí. Teta Hilenerova Podaneká, ač
dobrodiním zákona nemusila avěděiti, křivé přísahy
so dopustila, a státní návladní Scbneider-Svoboda to
hned kon-tatovav, žalobu pro křivou přísabu na zmí“
něnou svědkyni musil rozšířiti. V zápěti po Podaneké
přísahal žid jiný. Jen ať zůstane rabín Rosenberghoz
ky za větrem a své rozamy nechť do Čech neposýlá,
hejlů u náe nenachytá žádných. — „Neue Presse“ žá
dá revise procesu. Ano, chce-li, žádáme rovise také.
Pak však musí přijíti k soudu ještě svědkové jiní,
jako Berthold Fried, Karzweil, košerák jenikovský,
polenský rabín Goldberg atd. Té drzosti a odvážlivo
sti židovského tisku věra ani nechápeme. Šlo-li to
s Dreyfussem, s Hilenerem tak lehce to nepůjde!

Česká techslka v Brně, zalím inše
nýrské oddělení po tříletých slibech vlády byla ko
nečně reak'ivována a professory jmenování prof.
dr. K. Zahradník ee Záhřebu,dr. J. Jahn,
rodákpardubický,snamenitýmalířH. Schwaiger
a dr. Sobotka a Vídně. České mládé študení
stvo půjde sajísté z velké části študovat na Mo
ravu.

Porotní sond královébradecký od
soudil nádenníka Fr. Podstata pro spoluvinu při za
vraždění řezníka Sedláčka na 5 let do žálaře. — Po<



veden kompaňony Franke a spol. dostal“ pro podvod
třináct měsíců, Isák Lederer z Náchoda dostal sa
zavinčný krach 1 rok, Hynek Ralié za zločin smilstva
1 rok, Václav Šimek žalovaný pro zločin loupeže v
doubravickém lese byl však porotou včera za nevin
ného úznán.

V Chradimském finančním okresu
vydroží se cestou veřejné soutěže tyto aerární mýtní
stanice a sice: Jaroměř, Jezbiny, Hrochův Týnec,
Chrudim, Jablonné-Lubnik, Žamberk-Helkovice, Hořice,
Náchod u Přelouč. Pronajetí může se vztahovati buďto
na dobu jednoho roka t. j. od 1. ledna 1900 do 51.
prosince 1900 bezpodmínečně, aneb na dobu 2 pří
padně 3 roků t. j. 1901 a 1902 podmínečně. Dražba,
při niž s výhradou echbválem c. k. zemského finaně
níbo řiditelství v Praze táž podání pod fiskální cenu
přijata býti mohon, provede vyslaný úředník okres
ního finančního řiditeletví v následujících dnech: 1.)
Ohledně mýtiště v Přelouči u městského úřadu v
Přelouči dne 4. října 1899 o 10. hodině dopol. Mýtní
poplatek za 2 silniční délky. Vyvolací cena obnáší
1180 zl. z.) Ohledně mýtišté v Hořicích u měst
ského úřadu v Hořicích dne 65. října 1899 o půl 11.
hod. dopol. Mýtní poplatek za 2 silniční délky. Vy
volací cena obnáší 2005 zl. 3.) Ohledně mýtiště Ja
roměř-Jezbiny u správy dozorčíhookresu c. k. fi
nanční stráže v Jaroměři dne 6. října 1899 o 9, hod,
Mýtní poplatek za 1 silniční délku. Vyvolací cena ob
náší 1016 zl. 4) Ohledně mýtiště v Náchodě u správy
dozorčíko okresu c. k. finanční stráže v Náchodě dne
7. října 1899 o v. hodině dopol. Mýtní poplatek za 2
silniční délky. Vyvolací cena obnáší 2286 zl. 5.) Ohled
ně mýtiště v Hrochově Týnci u obecního úřada
v Hrochově Týnci dne tv, října 1899 o 11. hod, do
poledne. Mýtní poplatek za 2 silniční délky. Vyrolací
cena obnáší 700 zl. 6.) Ohledně mýtiátě v Chrudi
mi n c. k. okresního finančního řiditelství v Chrudimi
dne 11. října 1599 o 10. hcdině dopoledne. Mýtní po
platek za 1 silniční délku. Vyvolací cena obnáší 876
ul. 7.) Ohledněmýtiště v Zamberka-Helkoviceu
městského úřadu v Žamberku dne 12. října 1899 o

pů 11. hodině dopol. Mýtní poplatek za % silničníélky. Vyvolací cena obnáší 120 zl. 8.) Ohledně mý
tiště v Jablonném Lubníka u obecníhoúřadu v
Jablonném dne 13. října 1899 o 9. hod. dopol. Mýtní
poplatek za 1 silniční délku. Vyvolací cena obnáší
100 zl. Vyhláška o pronajetí vybírání mýta jest vy
tažena k libovolnému nahlednutí zároveň s dražebními
podmínkami u podepsaného c. k. okresního finančního
řiditelatví, jakož i u příslušného městského, případně
obecního úřadu a u správy dozorčího okresu c. k. fi
nanční stráže. Nabídky dlužno podati buď přednostovi
c. k. okresního finančního řiditelství v Chradimi 2

dnypřed dražbou do 10. hodin dopoledne, aneb vden dražby před početím ústního dražení, dražebnímu
komisaři.

Věnujme péčí dobré četbě u mlá
deže. Je známo, že máme několik časopisů pro mlá
dež, rozmanitých knih až nadbytek, ale mezi nimi
máme u nás v Čechách jediný časopis katolický, totiž
„Rajskou Zahrádka“, kterou vydává knihtiskárna Cy
rillo-Methodějská redakcí říd. učitele a známého spi
sovatele Václava Špačka. Právě vydáno 1. číslo jest
důkazem, že naše písemnictví katolické i v tomto
oboru neDÍ nijak pozadu za literaturou ostatní, ať
neřekneme nekatolickou, ale aspoň náboženství lho
stejnou. Obsah prvního sešitu jest nad míru bohatý.
Ušlechtující povídky a články pončné střídají se tu
s pěknými básněmi. Uhledný, zřetelný tisk a pěkné
obrázky činí i úpravu eličnou. Dva titulní obrázky
jakož i vyobrazení na obálce provedeny jsou barvo
tiskem. Věnuje-li vydavatelstvo „Rajské Zahrádce“ ta
kovou péči, zasluhuje zajisté, aby bylo od kruhů ka
tolických co nejvíce podporováno. Máme se snad ne
činně dívati, jak mezi mládeží rozšiřují se časopisy a
brožurky velebícínekatolictví a podrývající autoritu cír
kve? Nebuďme nečinnými a vynssnažme se, aby „Rajská
Zahrádka“ nalezala hojně odběratelů mezi naší mlá
deží. Časopis tento vychází v měsíčních sešitech po
8 kr., a na pět výtisků dává se jeden zdarma nádav
kem. Objednávky přijímá knihtiskárna Cyrillo-Metho
dějská v Proze, Pětrosova ulice č. 200—II.

Z Chlumce m. €. posvěcenínové budovy
obecných a měšťanských škol v Cblnmci n. C. konati
se bude ve dnech 27. a 26. září 1899. V předvečer
slavností ve středa dne 27, září 1899 v sále hotelu
„Liverpooln“ akademie, při niž laskavě spolnúčinkují
. £. paní Eleonora Mráčková, slečna Marie Hil
ertová, p. Fr. Jeřábek, virtnos na housle, afly

domácí a ct. spolek divadelních ochotníků. Začátek o
půl 7 hod. večer. Ve čtvrtek dne 28. září t. r. 1.) O
půl 10, hodin ráno mše ev. P. T. páni zvaní hosté,

spolky a orporace sbromážní se o 9. hod. v městskéradnici. 2.) Průvod ke škole. 3.) Slavnostní sbor. 4.)
Posvěcení a odevzdání školy. 6.) Slavnostní řeč €.)
Prohlídka školy, O 1 hod. odpol. společná bostina v
Liverpoolu. Convert 6 koron. Kdo se hostiny té eú
častniti hodlá, nechť se laskavě do 26. září t. r. při
hlásí u městské rady v Chlumci n. C. Městská a místní
školní rada.

Z Náchoda. Nově zřízené hejtmanství pro
okres náchodský a polický stalo se skutkema tak vy
hověno jiš dávno cítěné potřebě. Ministerstvo financí
zřídilo výnosem ze dne 6. září 1899 čís. 43.582 pro
obvod nového okresního hejtmanství v Náchodě oklá
dací okres pro výdělkové společnosti III a IV. třídy
berní a stanorilo počet členů komise pro III, třídu na
4 a pro IV. třídu na 6 členů. Na základě toho byl
počet členů komise pro IV. třídu berní v ukládacím
okreru „Politický okrea Nové Město n. M.“, jehož částí
nově zřízený ukládací okres v Náchodě až dosud byl
snížen s 8 na 6, kdežto počet členů pro III. třída berní
(4) zůstal nezměněn. — Adolf Spendl, 27letý gymna

stik z Dipiny u Beutla a 22letý herec Theodor Koasaz Kónigshůttu v Proseku, oba bývalí důstojníci v pru
akém vojsku, spáchali společně krádež v domě dra.
Kóniga v Broumově, kde mimo jiné předměty uzmali
též velociped v ceně 100 zl. Po spáchaném činu uprchli
A to nejspíše do své domoviny a nyní vydán je na ně
krajským soudem v Hradci Králové zat kač. Podobný
čin spácbalí před rokem v prnakoslezském Kladska,
kdež byli proto odsouzení k úměníčnímu žaláři.

Časopisy a knihy Obnově zaslané.
Vlast č, 12. obsahuje celou řáda poučných

článků Číslem tím dokončen XV. ročník.
Ottova Laciná knihovna národní, Ješ.

83.—36. obsahuje pokračování zajímavých novel Svě
tozara Hrobana-Vajanekého. Sešit po 10 kr.

Lovecký obzor vřeleodporačajemevšempřá
telům přírcdy a myslivosti. Právě vyšlo č. 10. II. roč.

úrodní Albom seš. 18. a 19. vycházející
nákladem Jos. R. Vilímka přináší novou řádu podo
bizen a fotografií.

"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 16. září 1809.1 hl.

přenicea zl. 6:60 —700, žito si. 500—540, jedmeta
zl. 430—460, oves sl. 8-80—2 60, proso zl. 450—6'00,
vikve sl. 450 —460, hracha zl. 770—8:50, jáhly El.
900—0:00, krup 8 00—21:00, bremborů si. 110—1 20,
jetelového semínka červeného sl. 88'00—43'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 00-U0—00*00,máku zl. 16:60,
olejky zl. 8-26—8-60, lněného semene zl. 7-25—8-00,
100 kg. šitných otrub sl, 6-24, pšenič. otrab zl. 5'00,
1 kg. másle sl. 100—1'20, 1 kg. sádia vepřového zl.
72-—0:80, tvarohu tl. 0-13—0'16, 1 vejce 21, kr.

(Zasláno.)
Tents týden rozeslány byly na všecky p. t. vi

kariatní úřady výroční zprávy o Činnosti politického
družetva za rok 1898. zároveň se eběracími archy.
Kdyby do některého vikaratu zásylka nedošla, račte
ji laskavě reklamovati,

V Hradci Králové, 20. sáří 1899.

Dr. Fr. Reyl,
jednatel družstva.

(Zasláno.)

Z Poličky.
Za příčinoo úpravy místnosti spolkové jednota

naše byla přinncena přeložit knihovnu do zdejšího
děkanství, Za ochotu tu. jakož i zvlášť za 80 svazků
cených kněh darovanýchjednak vld. p. Jos. Jezdinským,
děkanem, jednak el. Barborou Hartmanovou a Fran
tiškou Jezdinekou, vzdává jednota díky nejvřelejší.

Zdař Bůb;
Janele František, Fr. Oittrich, kaplan,

t. č. knihovník. t. č. předseda.:

NAMNNRRNRNNNNNNNNU

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí če. 72.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobisen,

za jichž správné provedení se račí.
Ceny co nejmírnéjší. 969

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích a přilože

nými rozpočty.

KARRRNNNNNNNNAINNY

Oznámení.
Dovolaji si tímto velectěnému P. T. obecenstvu

ve známost uvésti, že za příčinou zdražení bornoslez
ského ullí jsou obchodníci nuceni cena uhlí první jakosti
o něco zvýšiti,

Počítám uhlí první jakosti od G m. centů
výše —1 metrák za 1 zi. 28 kr. s dodáním
uhlí do domu.

Uhlí kostkové a 'ořechové první jakosti
dodávám za stejnou cenu.

Objednávky vyřizoji vždy správně a Co nejdříve.

Prose za hojné objednávky zoamenám 80
v úctě oddaný

Josef Špryňar,
sklad uhlí na Slezském Předměstí

u nádraží.

KRK
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Wáš liťerární týben.
Tento týden vyjde:

Karz, Moderní pokroky v dopravnietví, I. zl. —50
Bais, Zapadlí vlastenci, 2. vyd. , 240
Věda a práce, 808. 2... < < < < < 18
May, Po stopě zlého činu, seš. 46.. „—5
NovýRobinson,seš, 3... ..... «-—0
Národníalbum,seš. 20. . .... 1—40
Baušo, Ze světa zvířat, sol, |. „—40
Puškin,Pikovádáma,caplt.. . . =
Světlé, Spisy, sešit 17... ... „—*16
Besedy lidu, č. 24... .- . . ... „ —06
Lumír, roč. XXVKHII, č. 1.. „ —I6
Gréóville,Dosia. ee. „ —50
Schulz, Moje nebožka . .. „ —50
Paškin, Kapitánovadcerka.. . + 160
Kaminský, Doma a jinde. . „—50
Vrchlický,Spisy,seš. 172... ... „—16
Jirásek, Spisy, II. vyd., sešit 130.. „—16
Kořenský, Cesty po světě, sešit 19. „—A4
Oftova laciná knihovna, seš. 38. » —10
Pflegr, Romány, seš. 39... . . . . . „—'15
Světlá, Splay, nová vydání, sešit 1... „ —'15
Veškeré tu uvedené, jakož i kdekoliv jinde oblášené

spisy má na skladě a na požádání okázkou posílá

36 let stávající knihkupectví

B. E, TOLMANÁ
v Hradel Králové, Vel. nám. č. 26, blíže lekárny.

Cognae pravý, z italského vína, tříletý, 1
litr po 3 zl. ©

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

Slivowici starou 1 litr po Bokr.
Horovičku pálenouz tatránskýchjalovči

nek, 1 litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren t
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 t litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
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.
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Bryčku celokrytou
: zachovalou

MB“levně prodá "již
Joset Větvička,

obohodnik v Třebeohovioloh.

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonla všech soustav
provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1869., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne=

tických. Osvědčení se mnou postavených varhanpneumatických ve vlbkých kostelích jeat mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto el. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporočiti. Varhany ostatních 8y
stemu s přesným s lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava 8e provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i conníky
harmonií na požádání zdarma a franko,

O další přízeň prosí
Antonín Mělzer.



Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. 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 bromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez svýšení cen!

OOOOOOOOOHOOOOOGOOGOO

Založenor.: 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučajs

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
ze stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené zněseruč.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtáci. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná 8e rychlea

„umělouae již svěcené se styrzením 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, monetrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifkálů, schránek na Nejavě

tější, patenek atd. co nejvíce.

závod trahlářský

hojný výběr moderního

místnosti,

rozpočty

Zlaté a stříbrné hodinky, řetězy,ná
ramky, xřížky, prsteny, brožs, ná

ušnice, příbory. Velké hodiny
doporučuje ve velkém výběru při levných ce

nách asezárukou

(hodinářJAN KALIS aan
přísežný znalec c. k. okr. soudu

w Rychnově nad Kněžnou.

BLOSTEC
(Gicht)

rheumatismus vyléčí se zcela jistě po upotřebení
mého mazání, jehož vyrábění jest v rodině mě
dědičným a které odpomáhá na vždy v době zcela
krátké od hostce, pakostnice, dny, lonpání v těle,
tak že po upotřebení jeho osoby, které po léta na
lůžko upoutány byly, se úplně pozdravily. „Za
účinek ručím“. Zasýlá jej v lábvích i 6 návodem
Vilemína Suchá v Mladé Boleslavi č. 9. Statisíce

dopisů svědčí o jeho dobrém účinku.

Vaše Blahorodí!

Nemohu opomenouti, bych Vám nevzdal dík za za
slané mi mazání 8 návodem, neboť nemyslel jsem více, že
budu zdráv. Trpěl jsem veliké bolesti v levé noze a kříži
po 1 a půl roku nemoha se po moohokráte postavit, tak
že jsem nucen byl po zemi se plazití. Uposlechl jsem

Vaší ra, a díky Bohu, jediná zásylka Vašehomazání mneúplně vybojila, pročež Vámvzdávám srdečný dík a Bůh
ám žehnej mnohokrátel!

Ve Svítkově u Pardubic, 2. května 1893.

Fr. Buchta, rolník.

Ctěná paní!

Vaše mazání proti „HostcisGichtu“ Bev naší rodině
již několikráte velmi dobře osvědčilo, začež přijměte naše
nejsrdečnější díky. V hluboké úctě

i Ant. Potužil, rolník.
V Peruci, 30. srpna 1493.

a sklad nábytku

vkusného nábytko v ka

menán.

zdarma.

zdarma.

+, Křestní listy
ex oflo

! 40 kusůza 30 kr.
+ „JN

„ radnice atd. 8 dlouho Bisk. koihtiskárna.

V, Vacek,
závod

školkáteký
v Pamět

níku
u Chlumce

4
| eškeré

dodává
nabízí pro zimní a. jarní
vysazování | stromy ovocné

soké i kraky,sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné

konifery, divoké stromy

pro stromořadí, pláňata ard.
Statisíce sazenic v zásobě,
Levné ceny. —| Výborné
zboží, Poučný cenník zdarma

Cenníky zdarma.

O

oopůvodníšicí stroje

pod 6 letou zárukou, též na splátky

ve Svitavech.
Cestující se přijímají na stálý plat a na provisi.

9
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A- První česká
specielněna americkácottagoováharmoniezaříKn továrna
Rudolf Pajkr K spol,

v Hradci Králové,
toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonis sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vyloudéný důmyslnou konstrakcí
umerické soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vídni IX. Har
moniegasse B.

Cena od 80 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka
pětiletá. — Illustrovsné cenníky

franko a zdarma.

. Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

IAIRÁŘKIÁÁÁÁÁÁÍ
M Krásně a cenné dárky

VÁCLAV ŠoLC,
zlatník a stříbrník, přísežný eoudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(sv.-Janské nárněsti č. 77)

doporučuje ct. obecenstvu svůj hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, etříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů se zárukou 1—3 roků za ceny

levnější než všude jinde.

Veškeré zboži jest úředné zkoušeno a značeno,

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměnňují.

odborný velkozárod

|- malbum
chrámových ok?j

ČC

EC

ne

BRNO.
EonjVím

SVĚ

.U==lládthi i i

a
okna chrámová

každého slohu i provedení
se zaručením práce nsjmo=
dernějším požadavkům vy

hovující.O0
JOSEF ŠTĚPÁN,

© závod pozlacovačský v Pardubicich )
opravuje jakož i nově stavi

Č :

oltáře, kazalelny, všeho druhu sochy a veškeré do

E EV oo n nu tk tknutht toutbat

oboru tobo spadající práce v nejmodernějším pro
vedení a v cenách velmi levných.

Pro pp. duchovní

kolárky
cellulolidové,
žíněné knoflíčky a mnoho

jiných různých potřeb
vždy na skladě chovám.
Malé objednávky odesílám

jako vzorek bez ceny,

Mar.Čermáková,
dříve Jan Čermák

v Hradci: Králové,

Hradec Králové. LADISLAV KNYPL,
a

Ba$ Ilinstrované cenníky na
požádánifranko.“j



oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,
lavice, mřížky a 1. d.

o slohu čístě gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zbotove
ných v mém závodu dotvrzuje náležitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důst. dncho
venstva a sl. úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

(raviny 32“
na kotlinách v pevnostním rayonu a sice:
tak zvaná Studená kotlina, Marušovka, ko
tlina za Slezskou bránou, kotlina Labská
hoření, prostřední (u Praž. Předměstí), dolení,

0000000000000000+90 | pozemkypřistromořadív Labské kotlině
(č. kat. 180, 181, 187,, 187,, 188 a 189,).

PPL AP=A| Páninájemcinechťpodajízapečetěnéofferyh 9Antonín Sucharda s 10%,vadiemdopolednedne27.září1899. a ři 0 n j u m
sochař a řezbář Připomíná se, že oferty na traviny podány

v Nové Paco (Krkonoše) býti mají ha větší plochy a že v seznam [| Soktuvové, 8'/, hry, 14 rejetř. se zvláštním, ?okt.
doporučujese ku zhotoveníoltářů, Božíchhrobů jich nahlédnouti možno v rněstském úřadě ál i j

a relkorých potřeb umění církevního; též zhoto- ) pedálem překrásného hlasu, úplně nové, jest za

0000000000000000006000000(0) Varhanové

vojesochyověteů 30dřovai z komene:—Starší $ | důchodenském v hodinách úředních. příčinou stěhování na prodej. Nabídky dot.l.práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravaje, n o :
pozlacuje apolychromuje. Zavýrobkyvlastnídílny Porkmistrovský úrad yHradci Králové,ručí,jakoži za řádnoupráci při cenách nejmír- v KADDOAXIXAX

nějších. S úctou veškerou dne 17. ráří 1899. Dadačnr jsou jakosti nedostiženébalAntoninSucharda. Barta: P| isto nodeatitnéba
oo LOSULod: Dr. Ulrich. , Lomaiakéeharyx su

Podporujte náš první český kř.-sociální společenstevní podnik! české 1 kg80kr, 1—zl.,130zl
Gísařské suchary

"Tkaloovsk é zákusk PkgU60zl.
, “ “ . y Cajovézákusky

výrobní společen. „Vzájemnost“ v Hronově 2. M. (kg804,1808,1041.
“ nabízí ke koupi: ——— m 2 Novinka!GutfrontesParisrinNovinka!« g 50 z

všeho druhu celo- i pololněná plátna, damaškové grádle, kanafasy. £ see1
ý sypkoviny, ubrusy, servity, račníky, šátky, grizety, zefíry šatové, z % Velkývýběrji K -A
“ látky matracovéatd. "9 „554505 :
i. Společenstvototo zřídilose proto, aby napomábaloživnosti tkalcovskéa výdělnostičlenů od o. X Velký výběr dortů, enkrovinek ku
£ boru tkalcovského vůbec, zaopatřovalo práci pro členy, společně prodávalo své výrobky tkal- El ostinám a pov.
a covské a přijímalo objednávky, společně nakupovalo suroviny, stroje a jiné pomůcky atd. Prot? = X Poštovní sásilky 2krát denně od 5 sl. po

suslohuje zajisté plnou měrou přízně velect. p. t. obecenstvu. X čínaje franko stanice. Zasílá
Ceny levné. Vzorky zasllají se franko. Zboží čeretvé. X
ORP"Přitom se upozorňuje,by p. t. žadatelévzorkůudalivždy druh zboží,jehož Karel Dlabač vJičíně

vzorky by si přáli.“ij (Čechy).

Podporujte náš prvni český kř.-sociálníspolečenstevnípodnik! SOOOOODODODOVOODOCLP
JLELÍITSTOUE.A

v Praze Václavské náměstí č. 32
nabízí

I=HAVÉLOKYZ
z jemoýoh nepromokavých látek

BS po zl. 7.50,W
dále haveloky

z jemného, nepromokavého štyrskýho lodenu v barvě tma
vošedé, šedohnědé, tmavoolivové zhotovené přesně dle zde
uvedeného výkresu

po zl. 10—,(2.50, 1450.
Sokolské haveloky nejlepší jakosti přesně dle

3 předpisu
sap. po zl I250

ewm= ři ctéěnýchobjednávkách vyprošuji si udání potřebné
délkv haveloku, «—m 259.6

OC- MO.0.0C-

ukna, modní látky a české lodeny 3
V obrovském vý běru doporučujea vzorkynapožádáníihnedzašle

Přes100drubůčernýchlátekstálenaskladě, V . J . Špalek v Hradci Kr.

i

V Kostelkl nad ÚU
"tná se počátkem měsíce prosince t. T. přikročiti k úpravě
staré části hřbitova, t. j splanýrování téže a rozdělení na
jednotlivé broby jakož i upravení cest. x:

Jelikož velká většina brobů bude 8e musit baď zrušit | 8.
aneb přeložit, žádá se jedenkaždý, komu na zachování ně- (ji
kterého brobu záleží, by to nejdéle do konce října t. r. ozná
mil nížepsanému úřadu patronátnímu, a to i ti, kteří smlou
vou právo udržování hrobu zajištěno mají, aby se všem ne- |%
milým omylům a nedopatřením předešlo. (jb

l

|

4

HpHhitiiooEHHFt

Žádáme zároveň všecky veledůst. farní úřady, jež toto
oznámení čísti budou, by lask. v nejbližších dnech nedělních
a svátečních z kazatelen své osadníky na to upozornili, kdyby -|
mezi nimi náhodou někdo 8e nacházel, komu by na zacho- |%
vání brobu na zdejším břbitově záleželo, by neopomenol ku
v Čas 8 podepsaným patroná'ním úřadem 8e dorozuměti. |

I

| Patronátní úřad w Kostelci n. Ori.,20. září 1899.

Veškeré druhy suken ku chrámovým účelům.Sukna a lodeny pro dámy.
OOOOOOOO00 Dlouholetádebrá pověsťi rozsah mého návoduzaručují nejlepší obsloušoní.

Majitel a vydavatel Pelitické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor Frant. Štábi. — Fiakembisk. knihuiskárny v Hradci Králové



Číslo38Pk so| V Hradci Králové, dne 22. září 1899
Inserty se počítají leoné o,

, Obnovaváhání 3 pátek v moledne. V. Ročník.
—

Rusové a Čechové.
V poslední době pokoušejí se u nás kruby

radikální, aby český národ strhly opět do oposice
a tento aby si pak mocí a vlastní silou dobýval,
čeho nám nechtějí dopřáti vídeňské rozhodující
kruhové dobrovolně.

O vyhlídkách radikální oposice, pak li ji se
Slovinci povedeme Čechové osamoceni, šířiti se
nebudeme. Český líd ať uváží, měl-li pravdu bý
"valy poslanec Perner, když pravil, že změnu vo
Jebního řádu a pojištění sobě rozhodající většiny
i zrušení kurie velkostatkářské provedeme sami,
"pak-li jen budeme chtíti. Národ český to chtěl,
ale poslanci svobodomyslní vidouce nemožnost pro
vedení, ani se vážně o opravu volebního řádu do
sněmu nepoknaili.

Známý vrchní redaktor Šípů a pisatel krva
vých úvodníků v Národních Listech, pan Karel

„Tůma, sliboval národu, že státního práva a če
skébo státu dobudeme vlastní silou © Když radi

„kální naše oposice brozila omladinou a palty a hrabě
Thun dal strané svobodomyslné cítiti bratrsky svou
železnou pěsť, téšil p. Tůma český národ heslem:
„rp kosáče, budeš atamanem“ a letem „s podvá
saným křídlem“. Atawany jsme ge nestali, českého
státu jeme vlastní silou nedobyli, naopak p. dr. Ed.
Grégr zrovna jako pan Karel Tůma slibují nám v
Škemravých článcích horší časy a nová utrpení.
Abychom nezonfali nad jejich politikou, těší nás
»českou demokracií“ a alliancí této 6 Ruskem a
Francii.

Resolnce českých poslanců ze dne 16. září
pomijí českou demokracii zasloužilým mlčením,
obnovení státního práva a splační českých poža
davků přeje Bi sice formálně, ale nevěří, že by se
tyto naše požadavky splnily. V třetím odstavci III.
části resoluce považuje totiž za prostředky k ná
pravě nynějších poměrů „vědomé a soustavné sna
žení vlády k obnovení komstitučních poměrů (v Ci
elejtanii a ne pouze v našem království) na zá
kladě rovaosti národní a občanské a ve smyslu
rozšíření aufonomie království a zemí, jak v ohledu
správním, tak 1 zákonodárném. (© splnéní če
ského státního práva se tedy svobodomy

ným poslancůmčeskýmna ten čas nejedná.nýbržjim jde pouzeo rozšíření samosprávy.
O allianci a Ruskem se ovšem v resolnci též nejedná,
nepočítá se tsm právem Da pomoc Ruska, nýbrž
žádá se pouze plné provádění zákonů v zemích ci
slajtánských a dodává se v V. odstavci resoluce:

„V bynějších kolisavých poměrech politických
pokládají poslancové čeští seskupení stran t. zv.
pravice na sákladě programu svého času v adres
ním návrhu většiny obsaženého za pevnou sáštitu
jednotlivých národů a stran v ní sastoupených a
sa organisaci, která by mohla umošniti spravedlivý
rosvoj poměrů veřejných, předpokládajíce ovšem, že
pravice projeví skutky odhodlanou vůli svému pro
gramu sjednali platnost a uskutečnění“.

Poslanci avobodomyslní a šlechtičtí nepočí
tají tedy se žádným dobrodražným a fantastickým
spojenstvím, nýbrž počítají dosti střízlivěs žalostným
stavem nynější politiky a nebudou směl bez vážné
rozvahy a uvášení mošných neblahých důsledků
přejítí ani přes nový jazykový sákon, který jim
vláda v nejbližší době předloží. Nebudou- tam
horší věcí, než i byly r. 1890 ve vídeňských pun
ktacích, zajisté si svobodomyslní pámiposlanci od
dechnou. Nouze naučila Dalibora housti a mnohý,
který dříve pobrdal ebírati drobty, spokojí se časem
skromnějšími věcmi; vždyť v nouzi prý i čert
mouchy žere.

Skočit hned nerozvážně oběma nobama do
oposice, toho dovede jen nezkušené mládí,

A teď pojednejme střtslivě o otázce, může-li
český národ počítati vážně na pomoc Ruska. Kdo
nečerpá své rozamy 0 Rusku z kopfusních článků
Národních Listů, kdo z ruských časopisů nevybírá
pouze příznivé pro ada řádky, kdo plihlíží k amý
šlení rozhodujících v Rusku Čipitelů, ten musí bo
hužel otevřeně doznati, že v Rasku jest málo po
rozumění pro českou otazku. Pravoslavný Řek,
Armen, Ramun má snad v pravoslavném Rasko
více přátel, než-li my bové.

V Rusku pokládají rozhodující krabové ponze
pravoslavné Slovany za plnokrevné Slovany.. Na

nás Češích mají zájem jen potud, pokud česká
otázka mohla by se dotýkati porušení politické
rovnováhy v Evropě. Aby se stali Slované a zvláště
Čechové v Rakousku rozhodujícími, toho si úřední
Rusko nepřeje a massy ruského lidu, vyjímaje ně

kolik kroažků vzdělanců, o nás Češích ničeho nevědí.
Pražské denní časopisy zatajují rády českým

čtenářům úsudky vynikajících Rusů, které jsou
vám Čechům bepříznivé. Schovávati před těmito
skutečnostmi hlavu jako pětros do písku, nám ne=
pomůže. Vážný politik musí počítati 8 poměry
příznivými i nepřízvivými a po bedlivém uvážení
všech věcí musí pak své chování zaříditi.

Spolupracovaík „N. Fr. Pr.“ měl miunlý týden
rozmluvu s prokuratorem svatého synodu v Rusku,
8 Pobědonoscevem, který měl rozhodující vliv na
politiku cara Alexandra III a který není bez
vliva na méně ještě zkušeného jeho syna, cara
Mikuláše II. Že Pobědonoscev svůj rozhodující
vliv v Ruska popírá, jest pochopitelno, neboť dle
ruských tradicí musí všecko nejlépe věděti, uměti
a dovésti car, „samoděržec veji Rossje.“

Pobědonoscev pravil, že sleduje doma též
události v Rakousko, ačkoli prý mu není teď jasno,
jak se u oás nyní věci urovnají. Zpravodaj odvětil
Pobědonoscevovi, že všichni json o tom v nejistotě,
protože zmatek jest veliký. A tázal ge ho, je-li
pravda, že české snahy nalezají oporu na 8ympa
tiích Rusů?“

Pobědonoscev prý pravil: „Čechové! Vždyť
jsou úplně v poutech německé kultůry“. Dle Po
bědonosceva chodili Čechové do školy k Němcům
a nikoli k Rusům. Jakž prý by mohli také popí
rat úplnou svou odvislost od německéhovědění ?“
Pobědonoscev, který míval dříve styky s Pala
ckým, Šafaříkem, Čelakovským, Riegrem, Braune
rem a Skrejšovským, pravil prý dále: „Mám ostat
ně dojem, že dnes Čechům nedostává se vynikají
cích Čechů. Dnes nemají žádných takových vůdců,
jako dříve. Či má se stavěti nějaký Kramář s Pa
lackým a 8 jinými vynikajícími duchy, 8 nimiž
jsem se kdysi osobně sblížil, do jedné řady ?“

Zpravodaj: „Vaše Excellence ráčila právě
vysloviti jmeno Palacký. Pamatujte se, že za pří
ležitosti Palackého jubilea v Praze generál Koma
rov mluril jménem Rusů?“

„Divím se, še ede toto jméno berou vášně.
Komarov a jeho turbulentní, nepokojnádrušína ne
pošivají u más v Petrohradě ani nejmenšího kre
ditu (důvěry, vážnosti)“. A Pobědonoscev připojil,
še rozhodující kruhy v Rusku jsou vůči českým
snahám zcela lhostejny a še prý Čechovénemají
šádného práva odvolávali se na ruskou patronanci“.

„4 Slovanský dobročinný spolek ?“
E, co! My Rusové jame sdvořilí lidé, a sdoo

řilí též vůči Čechům, kdyš příjdou k nám na Rus.
To je ale také všeckol“ — „A dovolte mně také
poznámku: Jakou pak máme my Rusové také pří
činu chovati se k rakouským záležitostem jinak,
než-li Ibostejně? Máme snad horovati pro Poláky
v Haliči? Máme snad rakoneké Poláky pochváliti
za to, že Rusy (t.j. haličeké Malorusy t. j. Raslny
pravoslavné)tak potlačují?“

Dále tvrdil Pobědonoscev, že Rusové nepo
tlačují v Rusku Poláky, nýbrž katolíky — ale
dodal hned, že v Ruska keždý katolický kněz jest
agentem polským, přiznal též, že v Rusku milují
ně teré kruhy, aby přátelské styky € papežstvím
se utvrdily a aby v Petrohradě zřídila se papež
ská nunciatura, že ale on, Pobědonoscev, takovýto
plán potírá“.

Rozhodující manž na Rusi doznal tedy naše
mu zapřisáhlému odpůrci před celou veřejností
evropskou, že nepojímá otázku slovanskou jako
my, že není přítelem našich snah, že my Čechové
jsme Rusům lbostejni, že mu záleží více na do
brých a korrektních stycích Ruska s Německem,
že on sám je nepřítelem Poláků a katolíků, že
věří v nevinu Dreyfusovu a že není nepřítelem
židů, poněvadž jinak nedávno zemřelá baronka
Hirschová nebyla by mu dala 1 milion rublů, aby
jich použil dle erého zdání ve prospěch ruských
židů. „Zrovna tak málo jako otázka katolická, jest
otázka žídovaká pro ného náboženekou“. —

Ať si zpravodaj „Neue frei Presae“ některé
slovo překroutil čili ne, tedy v hlavní věci tlumo
čil prokurator sv. synodu (vrchního úřadu pravo

slavně církve na Rusi) své osubní mínění i ná
zory vůdčích krubů na Rusi. Známo je také české
veřejnosti, že car Mikuláš asi před měsícem nepo
tvrdil nově zvoleného vředsedu a výbor „slovan
ského dobročinného spolku, generala Komarova a
jeho přálele, ale že nařídil, aby starý výbor za
stával své funkce dále. Z toho může každý po
soudit, že car a ruská vláda necbtějí připastit ani
možnost zdání, že by general Komarov u jeho
přátelé tlumočili veřejné mínění na Rusi.

Dle toho ať posoudí mladičtí čeští demokraté
a Český lid, může-li v našich zápasech a Némci
počítati na pomoc strýčka Rusa. Tento mimo ru
ského popa v Praze a několik bozcenvých azbu
kových slabikářů nám Čechům a katolickým Slo
vincům a Chorvatům ničeho nedal. Český lid učiní
tedy dobře, když nechá strýčka Rusa a bude spo
lehati pouze na sebe a katolické Slovany, kteří
jsou našimi nejspolehlivějšími spojenci.

Mínění Pobědonoscevo prohlásili již dfíve
Aksakov, Katkov, i jiní tak zvaní ruští slavjano
filští předáci. Tak psal Lamanskij, že Němci mají
lepší organisaci než my, že mají své kupectvo,
mnohem větší i bobatší než českoslovanské, své
veliké továrny i závody, že mají svou intelligenci
bohatou a mnohem zkušenější, že mají svou veli
kou j bobatou šlechtu osvlcenou i liberálnější než
česká aristokracie se svými zakořenými předsudky
stavovskými. „České strany národní, Staro- i Mla
dočeši, a částečně česká aristokracie směřují k tak
zvanému obnovení historických práv korony Sva
továclávské“ a k toma doložil, že „rod hababnr
ský a vídeňská ústřední vláda nikdy dobrovolně
nepřistoupí na takovouto autonomie Čech“. Dále
napsal Lamaoskij: „Aby sebe samy ochraňovali,
dádají Češi celosti Rakousko-Uherska. Čím více
bude v této říší Slovanů, tím, myslí, bude lépe
pro ně. Češi mnoho píšou a uvažají o spolku Ra
kouska s Ruskem, o oučnosti pro něj jíti za jedno
s Ruskem, zapomínajíce nel nechtějíce chápati, že
pro Rusko i pro nynější (t. j. ve emyslu německo
maďarsky ovládanou nynější) JHakousko-Uherskou
říší bylo by to rovné abdikaci, samovračdě. Oni
horlivé napadají různé rakouské Němce, kteří si
přejí rozpadnatí Rakouska. Oni myslí o českém
království, na jebož zřízení ani oni nemají a ni
kdy nebudou míti sil, ani nikdo jiný nemá mi ne
bude míti ni chuti ni přání, neboť všem mimo Če
chy jest jeho nemožnost jasna, neboť nikdy ho ne
budou i nemohou chtíti 2 miliony Němců českých.
Ano i čeští národovci mluví, že jim nutoa jest
Vídeň, že ve Vídni žije již mnoho Čechůa stále
jich přibývá, že ona časem se může státi městem
slovanským. Svým duševním rázem i životem, Hvý
mi zvyky i obyčeji Čechové na tolik se vzdálíli
od ostatního Slovanstva, že ve spolku s ním byli
by jemu (totiž Slovanstvu), zvláště pro Bvou aristo
kracii více na škodu než na prospěch“. Stejné
jako Lamanskij smýšlel o snahách Čechů zvéčnělý
ruský panslavista R. Leontěv.

Kdo vidí v těchto více než atřízlivých a
chladných projevech stranéní a slibování pomoci
Roska snahám českým, ten jest na šeredném omylu.
Naopak střízlivý český politik právem soudí, že
rozhodující osobnosti centralistického Ruska, které
rdousl samostatnost Finska se stejnou horlivostí,
s jakou zardonsili samostatnost a historická práva
Poláků, našim biatorickým a samosprávným sna
hám rozhodně nepřejí. Rusové pouze milostivě do
znávají, že odporujíce Němcům bez jejich pomoci,
prospíváme tím ostatnímu Slovanstvu a že z toho
důvodu nesmí s námi přetrhbnouti „bratrské svaz
ky, literární styky a že nám nesmí odpírati úča
stenství na rozšíření mezi námi lásky k ruskému
jazyku i písemnictví a k slovanské bohoslužbě“.

Tedy s laskavým dovolením mocného strýce
Rusa smíme se za ného a za ostatní Slovany bíti,
krváceti a umírati, smíme se poraštiti a popopštiti,
jinak po nábledu vládnoucích Rusů nemáme my
Čechové pro ně zvláštní ceny, a oni prý také pra
nic proti tomu míti nebudou, když Rakousko —
s vyjmntím Haliče a Bukoviny, vstoupí opět do
německého nového buntu. Lamanský počítá, že by
pak Habsburkové čelili Hobenzollernům, katolíci
protestantům a že by Německo nemoblo ztráviti
11 milionů Čechů, Poláků a Slovinců. Tedy i tak
by po náhledu některých Ruvů znamenali pro ně ka
toličtí sápadní Slované prospěch. Strýček Rus chce



Nález.
Jménem jeho Veličenstva císaře!

C. k. krajský soud co soud tiskový v Hradci
Králové nalezl na návrh c. k. státního zastupitelství
v Hradci Králové ze dne 23. září 1809 Su. 32/99 takto
právem :

Obsah míst: I.) „O příčině zločinů . . «
cniti se krve“.

II.) „my na to pravíme . . . nastalo jasno“.
III.) „Pan Dr. Auředníček .... židům na vrab“

v článku nadepsaném: „Soud kutnohorský a rakouští
Dreyfusovci“ a otištěném na etránce 2. a 3. čísla 38.
v Hradci Králové vydávaného a tamtéž tištěného pe
riodického tiskopisu „Obnova“ ze dne 22. září 1899,
jakož i obsah zprávy „Hilanerovština“ na stránce 5.
téhož čísla zakládá skutkovou povahu přečinu proti
veřejnému pokoji a řádu v $ 30%, tr. z. naznačeného
— zavádí se u věci léto dle S 493. tr. ř. řízení obje
ktivní — potrrzaje ee dle 3 489. tr, ř. zábavení výš
uvedeného čísla tiskopisu toho c. k. státním zastupi
telstvím nařízené další rozšířování jeho se dle $ 421.
tr. ř. a S 46, zák. o tisku ze dne 17. prosince 1862
č. 6. ř z. z roku 1863 zakazuje a zmaření zabavených
výtisků dle $ 37. zák. o tisku nařizuje,

Důvody:

V místech článku „Soud kutnohorský a rakouštj
Dreyfasovci a Bice:

I.) „ o příčině zločinu . . . zmocniti se krve“.
II% „My na to pravíme . . . nastalo jasno“.
III.) „Pan Dr. Auředníček . . . židům na vrub“

a ve zprávě nadepsané „Hilenerovština“ uvádí a tvrdí
se, že spácbaná tu byla vražda rituelní a dovozuje se,
že vražda taková se vyskytuje.

„ Tím, jakož i dalším poukazováním ve zprávě
„Hilenerovština“ jakou důležitost židé přísaze přiklá

dají: vyvolává se nejen rozhořčení proti Židům, nýbržvybízí a podněcuje se k nepřátelskémn smýšlení a
chování, jakož i k zášti židovské společnosti nábo
ženské zákonem uznané, v čemž povaha přečinu proti
veřejnému pokoji a řádu v $ 302 tr. zákona 'nazna
čeného spočívá.

Bylo tudíž návrhu c. k. státního zastupitelství
na potvrzení zabavení dlo $ 489 tr. ř. vyhověno. Další
výroky zakládají ae v S 493 tr. ř. a $ 36, 37 zák.
o tisku.

Příslašnost soudu toboto zakládá se na uetano
vení $ 484, 486 tr. ř.

Y Hradol Králové, dne 26. září 1899.
Isakovico.

Předplaťte „Obnovu“
nejrozšířenější týdenník ve východní

polovici Čech.
Čtvrtletně stojí 1 zl, 25 kr.
Půlletně ©, 2 zl, 50 kr.
Celoročně „ 5 zl. — kr.

Inserování v Obnově je výhodné.
Redakce a adminletrace.

Zprávy dlecésní: Ustanovení jaoa'
p. Frant, Rašín, farář v Libáni, za faráře do Veliše,
p. Jan Hanzlík, farář v Michalovicích, za katechetu
do Lanškrouna, p. Frant. Koap,fkaplan v Poličce, za
katech. do Holic, p. Frant, Ringel, kaplan v Lim
berku, za kaplana do Chv-lče, p. Václav Rotter, <ka
techeta v Tratnově, za kapl. do Lioberka, p. Eman.
Aliger, katecb. ve Vys. Mýtě, za koop. do Moravav,
p. Jau Biskup, za kaplana do Hačvčevsi, p. Vinc.
Ciner, koop. v Pobledu, za koop. do Klášterce, pan
Václav Kouba, koop. Svatický, za koop. do Nové Vsi
u Jičína, p. Frant. Teska. knop, Něm. Rybenský, za
koop. do Soatic, p. Ant. Vančura, kapl. L'pnický za
IL kopl. do HrochovaTýnce; Neomysté: p. Rad.
Dafek, za kaplana do Jelení, p. Jos, Jiříček, za koop.
do Onjezda u Cbocně, p. Adolf Morávek, za koop.
do Pilnikova, p. Josef Filipi, <a koop. do Damofkova,
p- Jan Procháska, za koop. do Babic, p. Max. Smrčka,
zs kaplana do Lipnice, p. Frant. Vobejda, za II. ka
plana do Poličky.

Nevý stadijní rok ma zdejším boho
sloveckém ústavě započneve středu dne 4.
Hjna t. r. slavnými službami Božími s předcházejícím
vzýráním Ducha Svatého za dar osvícení.

V Hradci Králové, dne 29.září 1899

Výkemný výbor strany svobodo
mayslné ochrálil referáty pp. dr. Herolda a dr. Pa
cáka o politické situaci. O nějakém radikálním uná
hlenf, o jakém fantasirovali abonentůchtivé „N. L.“
není tam ovšem ani feči.

Intelligence.
Kdesi v poněmčeném území konaly se při

dibánku hluboké študie filologické (študie řečí).
Češi chválili jazyk svůj a Němci vyvýšovali svůj
nad jazyk český. V tom vyvýšování se zvláště
vyzoamenával jeden, který trocha česky zadrboval;
byl snad za svého dětství někde v českém území
„na handl“ na výměnu. Aby Čecha porazil, pravil,
že česká řeč je chudá, že nemá dosti slov svých,
že si musí vypůjčovati slova z němčiny. Čech žá
dal důkaz. A Němec jej hned podal a povídal:
Jak přeložíte do češtiny to slovo: Intelligenz?
Nastala veselost. Intelligeno-e je totiž slovo la
tinské, ale Němec onen myalil, že je německé, a
že Češi si je vypůjčují z němčiny.

A tak — jak pak se tedy přeloží do češtiny
ta „intelligence?“ Myslím, že náležitý výklad to
ho slova tolik zbytečným není, a to proto, že se bo
nyní více než kdykoliv před tím užívá.

„Intelligence“ pochází od latinského iutelli
gere. Nemýlím-li se, i sám svatý Augustin toslo
vo vykládal. Pravil, že sestává ze dvon části, totiž
„intns“, vnitřku, a „legere“. čísti. Intelligence by
tedy bylo asi tolik, jako čísti z vnitřku, z duše,
2 rozumu. A má-li tento veliký učenec čtvrtého a
pátého století pravdu, tak si už zcela dobře vy
kládám to české přísloví, které praví: On mluví
jen — z plic.

Ach jak mnoho jest za dnů našich lidí, kteří
nemlaví z rozamu ale jen z plic, jen vydávají hlas
a křik, a skoro nic více. A mnoho jich je, kteří
dělají to „legere“, čísti, ale nečtou z vnitřku,
z rozumu, ale z Národních Listů. .

Proto tedy nic nedám na plice ani na Ná
rodní, ale držím se zmíněného učence a pravím:
Intelligence je nejprv tolik, jako řádné užívání
vybystřeného rozamu. Ale jest obyčejem taky li
dem říkati „intelligence“. A tak myslím, že k in
telligenci patří lidé, kteří řádně užívají vybystře
ného, vycvičeného, vzdělaného rozumu, A proto
„vzdělanci“ se nazývají.

Tří věcí jest tu zapotřebí. Rozumu vůbec,
pak vzdělaného rozumu, a konečně řádného uží
vání jeho.

Proto nemohu přisvědčiti těm, kteří říkají
u. p. o svém koni nebo psu: To je inteligentní
zvířátko. Jak to s tou inteligencí zvířat vypadá,
podán byl jednou v jedné faře důkaz. Pan páter
měl psa. Když někdy přišii lidó s dítěteiu ke křtu,
dělal pro obveselení kmotřiček „cikánek“ velice
umělé kousky. Pan páter mu podal kousek něčeho
mastného a řekl mu: Tu máš, je to od krásné
slečny Rothschildovy, ale je to židovka. — Ciká
nek nevzal. Nato povídá velebníček. Cikánku, tu
máš, to je od téhle hodné kmotřičky. A hle, ci
kánek vzal. A bylo veliké divení. Kmotřičky po
vídali: To je pejsek! Jen mluvit, jea mluvit.
Kmotřičky nečtly noviny, neštudovaly latinu, a tak
na místo: Je to intelligentní zvířátko, říkaly: Jen
mluvit, jen mluvit, Ale stalo se, že jedenkráto
přišli zase „se křtem“ a pan páter byl někde přes
pole, ale cikánek doma. Nic nedělá, myslel si ko
stelník, a dělal zatím 8 cikánkem ten kousek on.
Ale kousek vypadl náramně špatně. Cikánek bral
od židovky i od kmotřičky. Celou věc vyložil pak
pan páter. Chcete-li, aby nebral, tak musíte po
dávat levou rukou. A to proto, že jsem ho vždycky
bodl jehlicí, když jsem mu nabízel z levé. A chce
te-li, aby bral, musfte podávat pravou rukou.

Tak to je? — povídal kostelník. Věak mně
to bylo dost divné, že by ta „němá tvář“ měla
takový rozum.

Áno „němá tvář“ rozamu nemá. Ona „nečte
z rosumo“, nemyslí; ona jedná dle pudu, který ji
odhání od nepříjemné bolestí — a žene za pří
jemným, takže tu není jutelligence pražádné. A
schází právě to, co u člověka i nejuižšího shle
dáváme, to „jen mluvit, jen mluvit“. Ovšem je
moobdy i ten pud vybystřen, ale není to rozum.

+ V. Ročník.Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

A není tudíž lze mlaviti o inteligentním zvířátka.
Tak tedy k inteligenci je zapotřebí nejprv

rozumu.
Ale rozum sám ovšem nepostačí; mé zajisté

i divoch rozum, ueboť tím právě ae liší od zví
řete, kteréž nemluví, protože nemyslí, kdežtoi
nejekleslejší divoch mluví.

Patrno tudíž, že je zapotřebí rozum vyby
etřiti, vzdělati. To však možno jen dlouho trvají
cím a vytrvalým cvičením rozamu v myšlení. A po
kud k rozumu čítáme i puměť, musí i ta cvičena
býti tak, aby o čem rozum myslel, ona podržela,
čili aby to člověk věděl.

Člověk tedy s vycvičeným v myšlení rozumem
a 8 jistým vědomím čítá se pak k inteligenci.

Veliká však otázka jest, do jaké míry má
být rozum vycvičen a co má člověk věděti, aby
mobi k inteligenci náležeti. Cvičení rozmmu začíná
u nás čtením, psaním, počítáním a učením uábo
ženským. Je to již jistý stupeň intelligence, ale
člověk, který jen asi tolik rozum vycvičil, jak se
to děje v obecné škole, nečítá se zpravidla u nás
k intelligenci. — K vůli vychování intelligence zřizo
vána byla gymnasia, cožjest právě asi tolik, jako cvi
čiště. A cvičilo se hlavně učením náboženským,
řečmi, dějinami, počtářstvím. Po gymnasiu násle
doval jako jakýsi vyšší stupeů toho cvičení. Říka
lo se té škole Glosufie — tolik asi jako škola
mudrcká, Tu se rozum zvláště cvičil tak, aby oprav
du myslel dle zákonů jemu větípených, čemu se
říká logika.

Takto vzdělaný člověk. patřil pak již k in
telligenci.

Dnešního dne jsou poměry velice změněny;
škol přibylo a myslí se, že přibylo i intellizence.
Mnohdy však jest opravdu těžko říci, zdaliž ten
jistý člověk již opravdu k intelligenci náleží. Na
zývá se totiž jakási povrchní nejvíce z novin Čer
paná „vzdělanost“ již inteligencí. Proto se mluví
dnes o „polovzdělaných“. Míní se tím lidé, kteří
ge sice něčemu učili, ale vzdělanost a vybystře
nost rozumu jejich jest tak nepatrná, že by nebyli
8 to nějakého vyššího učení ani chápati.

Bohnžel půsorí takovíto lidé veliké škody
v národě. Oni sami sebe ke skutečné inteligenci
čítají, ano nad ni se vyvýšují, mívají při tom n€.
skrocenou pýchu a derou se všude do předu. A
lid obyčejně jde za takovými nejraději, poněvadž
sám též rozumu dokonale vzdělaného nemá.

Alei když někdo rozum svůj opravdu tak
vzdělal, že i nejvyšší věci chápati a o nich řádoě
mysleti může, přece neostýchám se říci, že může
takový inteligentní člověk v pravdové inteligenci
pozadu zůstati. To se stává takovému, který svého

Švzdělaného rozumu řádně neužívá.

A tu přicházím k tomu, proč vel jká část naší
intelligence právě k náboženství lhostejně se cho
vá. Jest to tím, že právě intelligence rozumu svého
vzdělaného k opravdovému, úsilovné mu přemýšlení
o nábošenství čili k studování náboženství neužívá.

Ovšem není to tak 9 inteligencí veškerou.
Nalezáme totiž i u nás intelligentol, opravdu vzdě
lané muže, kteří jsou katolíky s plného přesvědčení.
S jedním takovým jsem právě letos mluvil a při
la řeč na to, proč je takových pánů u nás tak

málo. A tu mně odvětil onen intelligentní katolík:

„Aby člověkintell gentní byl z plného pře
avědčení katolíkem, musí si 8 tim dáti práci. Ale
právě ta chuť k té potřebné práci schází“. Toho
důkazem json často leckdes poměrně tak málo na
větívené konference (řeči o náboženství pro vzdě
lané). Je to ta „nechuť“, ten sedmý — mezi hlav
nimi — hřích.

A proto k získání intelligence pro nábožen
ství nepovede snad jen nějaké přistřibování kato
licismu dle módy a povídání, co se nemusí věřiti.
Kdyby to byla ta pravá cesta, museli by intelli
gentní lidé v protestanteví zrození býti aspoň pro
testantskými křesťany.

Pravím křesťany! Protestanty čili lidmi, kteří
se ubrazují proti vážnosti 8 moci církve katolické,
Itěmi ovšem jsou a právě proto v protestataví spíše
zálibu mají, ale tolik jest jisto, že mezi infelli
gencí protestantskou jest u nás o mnobo méně
křesťanů, než mezi katolickou. A přece jest tam
tak veliká volnost v nevěření a tak mnoho dle
ducha času přistřiženého.



To samo tedy nepostačí. Ale„gddnoho estsapotřebí“. A co to jest? Zapusení té ti

kpotře — k poznání a milování pravdy katoické — práci.

Tes by byl velikánem, kdo by tohle doká
sal. — Pájde-li to s nynější inteiligencí, nevím.

V jednom cestopise dvěma francouzskými
missionáři psaném čteme, že jeden „inteligentní“
Číňan dosti dlonho sa jich vedení náboženství ka
tolickému se učil. Oprávněna byla naděje, že 5e
stane křesťanem, katolíkem. — Ale když mělo
k tomu dojíti, řekl: K čemu se zabývati s živo
tem věčným, kdyš už tento časný tolik starostí
působí?

Myslím, že to zrovna tak jest 8 přemnobým
naším „intelligentním“ dle jména křesťanem. —
A proto se zdá, že Jako u misaionářů všecka Da
děje mnohde spočívá jen v dětech, tak i u nás
se něco pořídí aš s inteligencí — budoucí. Až

totiž rozvraty společenské přinotí přemýšleti o šivotě věčném, aby bylo možno šíti slušné a pokoj
ně životem čaeným.

2 oVládní krise.
V neděli podalo ministerstvo Thunovo a Kai

slovo žádost za propuštění zúřadu, ačkoli o jeho
odstoupení rozhodovalo se jiš v pátek v Meranu.
Státu a císaři obětovalo 6e do krajnosti. V den
ohlášenéko svého odstoupení schválilo ještě na zá
kladě císařského nařízení ve smyslu $ 14. st. z.
s. zbývající čásťvyrovnacích zákonů, totiž zákony
o celním a obchodním epolku a bankovním privi
legiu.

Ministerstvo br. Thuna a dra. Kai-la nopři
dělalo státu žádných dluhů, ale zvýšením různých
daní zvýšilo obrovsky státní příjmy. Ministerstvo
Thunovo vidělo se nuceno podati žádosť za pro

pšěnote protože s obstrukcí nesmělo zatočit, jaky bylo chtělo a protože vládou pravice a plnite
lem její programu býti nemohlo.

Nové vládě nastává program, schváliti parla
mentároě vyrovnání 8 Ubrami, provedené dosud
na základě císařských nařízení. Provedení voleb
do delegací patří teprve do řady drahé. Německá
obstrukce, která žádá změnu vládního systemu,
který vládne po 20Jlet, a bezvýminečné odvolání
jazykových nařízení — než-li umožní parlamen
tární jednání, ociťaje se ve velikých nesnázích.
Sama vedla obstrakci proti nařízením císařským
vedle $. 14. stát. základních zákonů — a teď má
tato císařská nařízení sama provésti?

Vůle by straně pokrokové, dajčnacionální a
liberální šlechtické nesclázela, ale k tomu jim
echází maličkost, většina v říšské radě. Socialisté
s vládou jíti nesmí, nechtějí-li býti od voličů sme
teni — a dolnorakouští antisemité budou míti
sotva chuť, podporovati ministerstvo levice nebo
úřednické, poněvadž oboje by je udávily. Přátelé
Cblumeckého, BóhmBawerkaa jejich patrona, Ko
lomana Szela, počítali na rozbití pravice a na po
moc Poláků a německých klerikálův a konserva
tivců. Porady předáků obou stran i konference
důvěrníků pravice, šeredně sklamaly jejich výpočty.
V posledních čís. Obnovy jsme tvrdili, že k odetou
pení ministeratva Thunova není vlastně nezbytně
příčiny, pak-li strany pravice budou dráeti pobro
madě. Předčasné a zbytečné útoky na katolické
Němce a Poláky se strany pražského grandžur
nálu jsme proto zatracovali. Události dali nám za
pravdu, že Obnova posuzovala pravici a politickou
situaci správně, Císař žádost Thunovu zá odstou
pení jeho ministerstva dosud nepřijel. Toť důka
zem, že němečtí liberálové vzdor své zpupnosti
nejsou schopni ojati se vlády. Liberálové nejsou
s to, avi užitím sebe většího znásilňování voleb
udělati si spolehlivou většinu na říšské radě, A
kdyby buď zjevně německo liberální ministerstvo
Oswalda Thuna, br. Claryho, barona Spens Bodena
neb úřednické barona Kůrbra předstoupilo před
říšskou radu 8 návrhem na schválení rakousko
uherského vyrovnání, znemožní většina pravice
parlamentární jeho vládu hued při prvním hlasování.
Sotva mu umožní volby do delegací.

Povoláníministerstvakníž. Alfreda Liech
tensteina, zuamená jen pokračovánívlády bra
běte Thuna a obstrukce tím neziská pranic. Pro
tože po odmítavé odpovědi hraběte Oswalda Thuna,
ktery souhlasí 8 obstrukcí, není povolání německých
velkostatkářů do vládní většiny jaksi možné, tedy
politická nutnost tlačí příští ministerstvo více na
pravo. Němci svou obstrukcí nedosáhli tedy zatím
žádného vítězství a ukázali naopak celéinugevětu, že
Dejsou k řízení státu schopni. Ať již se přetvoří
ministerstvo ve vládu většiny, nebo ať to učiní
minieterstvo Liechtensteinovo, tedy Němci tím ni
čeho neziskají, ale naopak mohou býti citelně
poškozeni.

Rozřešení krise v náš prospěchnebo nepro
spěch mají v rukou hlavně Češtíposlanci. Pravili
jsue, že sotva se vyhnou nutnosti, porokovati
vážně o zamyšleném jazykovém zákonu. Udrží-li
se čeští poslanci v nynější parlamentární většině,
dopadne upravení jazykové otázky pro nás za
daných poměrů jistě lépe,- než-li kdyby se octli
naší poslanci osamotnělí v menšině a v prudké
oposici. To pochopí snad i dítě a dle toho af
soudí český lid a jednejí poslanci.

My jsme na Badenovo s Gautschovo mini
sterské nařízení nekladli nikdy velikou váhu, po
něvadí němečtí úředníci ho neplní a každý ně
mecký auskultent má právo hnáti věo v každém
jednotlivém případě až k nejvyššímu soudu. Kdož
8 panem drem Pacákem považovali katdým okam
žikem odvolatelná jazyková nařízení za 4óti pro

cetní eplátka veňkerých požadavků českého národa,ti snad ze svého bladu již dávno vystříslivěli.
Úřednickému ministerstvu Chlumeokého snad

naši poslanci k vládě nepomohou. Pletli by na
tebe karabáč.

Mobilisace veškerého Židovstva,

Před 11 lety začal pražský „Čas“ v měsíci
březnu aveřejňovati zajímavé články: „Časová
otáska ve Framcii“. V předmlové k vim napsal:
„Leží před námi 104. vydání kviby „La France
jaive“ (Francie židovská) od Ed. Drumonta. Z re
ferátu v Athenaeum víme, že je obsuhu antisemit
ského. Podivno: v Rusku, Uhrách, Německu, Fran
cii, všude antisemitismus je ua denním pořádku,
u nás pravý opak. U nás prý antisemitismus ne
nalézá půdy. Tak aspoň hlásají naši vůdcové a
naše vůdčí orgány, zejména jedná li se 0 nějakou
volební výprava proti Němcům, při níž doufají
několik židovských hlasů věci české získati .. .
Diskutuje-li se otázka židovská, uedospíváme dále
než ke stanovisku nějaké „Nene freie Presse“,
která prohlašuje antisemitismus za politování hod
nou nesnášenlivost náboženskou. Poměr náš k ži
dům na jedné straně jeví zbabělost, ne drahé ne
promyšlenost. Je tomu asi 7 let (roku 1881), co
vyšla u nás dosti objemná brožura 0 „židovské
otázce“, sbírka to úvah a článků ze zašlých „Če
ských novin“. Otázka dostala se sice na přetřes,
ale uvázla v nepravých kolejích: spisovatel, viděl
kořen otázky v nebezpečí hospodářském a domní
val se, že má se bojovati proti ní hospodářskou
pokročilostí, zvyšováním konkurenční schopnosti
lidu; pravil, že židé mezi osvícenými, zkušenými
lidmi ničeho nespraví, proto prý mezi pokročilými
Němci, Angličany a Francouzy jsou zcela solidní
živlové židovští, kdežto nečisté, nebezpečné živly
jsou toliko mezi národy opozdilými. Ač v těchto
slovech leží zrako pravdy, přece spisovatel v po
ledním názoru svém 8e klamal. Žid je aa celém
světě stejný. Toho důkazem je právě naše knihu
„La Fraoce juive“. — —

Slova tato dříve realisticko slušnějšího proti
židovského „Času“ a jeho redaktora, pana dr. J.
Herbena, připomínáme pouze proto, že dnes je
realisticko-socialistický „Čas“ arovna takovým ži
domilemjako „Neue freie Presse“ —a Dreyfusu a
Hilenera bájil se stejnou borlivostí, jako tupil a
podezřívá Čechy o těchto věcech jinak smýšlející.

O téže Dromontově knize napsalo Masary
kovské „Aťhenaeum“: „Těžko i jen uaznačiti ob
sah tohoto zujímavého díla. Hojnost lakt neoby
čejná, že všech sfer životních shledal je spisova
tel mnoho sám zažil, více ovšem čerpal z historie
politické i kulturní, literatury novinářské, memoi
rové, Fakta ta seřadil v těsnou falanx, a S DÍ vy
dává se na křižáckou výpravu proti židovatvu vů
bec a francouzskému zvlášť, V 1. knize nadepsané
Žid předvádí se typ židovský drobnomalebnou
úplností. Zříme ta, jak hlavní rysy semit:smu. —
nedostatek veškerého citového a rozamového vzle
tu, nedostatek všeliké positivní 8 altrnistické
tvořivosti, úplná bezideálnost, jakož i příslušné
negativní a destruktivní rysy, — zjevují se ve
všech fásich osvěty mezi všemi národy, ve všech
dobách a všech společenských postaveních. Ovšem
bývají výjimky. Osudy žida v historii francousské
ličí koiha 2. Počíná čtvrtým stoletím. Podivné to
osudy, jež nikterak neodpovídají oné dobrácko
sentimentální romantice, kterou tak často slýchati
o nešťastných bladných dětech vyvoleného národa,
trpělivě nesoncích křivdy a pohany, jichž dostá
valo se jim od křestanských barbarů. Roku 1394
jsou židé z Francie vybnáni; přišli opět. Ještě
za Ladvíka XIV. (j 1715) měla Paříž jen 4 trvale
osídlené rodiny židovské. Časem přišlo jich víc a
více. V 18. stoletl se již upevňují; zařídili si
mocnou filiálku ve svobodném zednářetvu francouz
ském (zajímavá kapitolu !) a revoluce náležitě vy
užitkovali. Žár napoleonský dobořel u Waterloo
z popele vznesl se Fenix — Rothschild. Spisova
vatel resumuje takto: R. 1790 žid přichází; za 1.
republiky A 1. císařství potlouká se a hledá si
místa. Za restaurace (1816) a červencovémonarchie
(1830) usazuje se v Balonu; za 2. olsařstvíuléhá
v cizí lůžka; za 3. republiky počíná vyháněli
Francouze s vlastních příbytkův a nutí je, pra
covati pro něj . . . Autor ukazuje, jak židé do r.
1870 do své moci dostali finance, tisk, státní ad
ministrativu, jak i do vojska zasadili své páky.
Roku toho — 1870! — objevuje se na jevišti ži
dovská država, elující lidem dobré víry — repu
blíkou francoueskou! Tragedie války, komuna, re
publika se svým liberalismem a vším tím, co ve
sloupcích novin tak krásně ge čte, — vše to patří
jen z malé části do národní historie francouzské,
— spíše ovšem do annalů Aliance Israélite. Vědyť
i n'čivému vzteku kommuvy zůstal žid a majetek
jeho sakrosanctus (t. j. svatosvatým). Žid panuje
pad Francií: známá jsou jmena Léon, Say, Ferry,

Naguet, Floguet a j. a sa jejich vlasteneckého ve
dení a spolu působení trinmfeje myšlenka — re
publikáveké! Autorovi historie Ferrybo jest pouze
historií banky franco-egypteké: do Tunisu a do
Tonkino nebnala Francouze la glorie(sláva), alo
židovský měšeo — a rekem výpravy je —Gam
betta. Kolik svučných řečí promesenoa co černě
tiskařské smaříli naši čeští liberálové (Posmame
nání redakce: t.j. pp. Grégři, Karel Tůma, přední
mladočeští poslanci a novináři atd.) pří smrti fo
hoto „velikého syna šlechetného národa francous
ského |“ J. Drumout jej osnává, věnujet „Gambef
tovi a jeho dvorw“ celou knihu. Přečtěte ji a řek
nete: Židovský Catilina. Cremieur a Alliance
úsraélite jest násev knihy následující (4.) Fran
couzeký ministr spravedlnosti předsedou Alliance
israélitel Knihou 6.: Zěidovělá Paříš a francows
ská společnost a knihou 0.: Židovská peraekuce, a
rejstříkem jmen, mezi nimiž nescbází jistě ani
jedno, jež v posledních desitiletích objevilo 8e na
veřejnosti, koučí dílo. Přečtli jste 6pis; Oervy
otřeueny, v hlavě vír. Celé doy vás pronásleduje
židovské strašidlo. Když klid se vrací, tážete 8e:
báchorka to, či pravda? Dalí jsme sí tuto odpo
věď: Prndká to a tendenční kniba, ale každým
spůsobem prospěje tomu, kdo snaží 60 mašinerii
tak mnobých událostí historických současných jen
poněkad prohlédnouti. Udélejme z 50 proc.fakt
uvedených otazník, zbude jich na sta, ta pak 80
masejí bedlivě ovážiti. Drumontova kniba není v
obvyklém smyslu štváčská, neblását boj corps A
corps, jednotlivce křesťana proti jednotlivci židu,
ne; spisovatel vztyčuje ideální prapor aryismu
(P. r. t. j. lidí kmene indoevropského), ukazuje,
jak ideálnímů aryismu bezideální semitisran8 nut
nou jest negací. Kniha Drumontova novznikla v
klidu studovny, kniha náleží do té kategorie, ku
které patří verše Solonovy. Jest raketou, jež má
osvítiti posici nepřátelskou a ukázati dráhu útoč
pou. Obromný úspěch knihy — 104 vydání! —
tomu nasvěděuje“. — —

To psal pan universitní professor dr. Tomáš
Garrik Masaryk doslovně roka 1888! Nyní je do
požidovštělé Francie sám zamilován, bájil zrovna
tak nevinnu zrádce Dreyfuss jako borlil pro 03v0
bození vraba Hilenera, který se po rozsudku k vraž
dě sám přiznal. A takoví lidé osobují si vůdcov
ství českého národa a vychovávají nadějí vlasti,
naši mládež!

Že Dromont vzdor nynějšímu psaní pánů
Masaryka a Herbena psal v podstatě o židovské
Fraocii pravdu, o tom avědčí: Panama, obrovské
bursovní krachy, řádění Dreyfasovců a pak okol
nost, že židovská alliance sasedla právě Da soud
nou stolici nad vůdci národní a protižidovské ligy
ve Francii. Tak daleko klesl dříve tak slavný
národ francouzský za 28letó vlády židovské repu
bliky |

7 Chceme ještě hlouběji klesnouti v Čechách?
Francouzští židé domohli se rozhodující své moci
tím, že pevně byli organisování, že houževnatě
Ipěli na sobě, že politicky i hospodářsky 80vzá
jemně podporovali, že jako silná politická i ho
spodářská organisace — podmanivše si tisk, di
vadlo, školu a umění — vystupovali proti lehko
myslným, ale jinak atřídmým a hospodárným Fran
couzům. Dnes patří židům ve Francii polovice
veškerého majetku ve Francii a protože vystupují
svorně, tedy 86.000 francouzských židů 8e svými
spojenci porazilo 37,030.000 francouzských kato
líků. Process Dreyfasův ukázal, že 6 francouzskými
židy drží židovstvo celého světa.

Nezmíníme se zde o tom, jakou mocmají
židé u nás v Rakousku a v Čechách. Kdybychom
znali všecky pozemkové a směnečné dluby u nás,
tedy bychom asi neminuli 8e pravdou, že židům
patří skoro polovice národního majetka u nás.
V r. 1848 byli židi počtem obmezení na určitá mí
sta, jinde nebyli trpěni; dnes mají moc a vice
méně značný vliv všady. Stalo se to jedaak tím,
že oa počátku vynikají velikou opatrností, stříd
mostí, jednak že jsou podnikavější a pak že do
vedou obcházením zákonů bráti vysoké úroky
z půjček na hotovosti, i z úvěru poskytováním po
travin, nápojů, semen, hnojiv, hospodářských i do
mácích strojů, náčiní, nábytku a vůbec potřeb ve
škerých. Náš lid neuvažaje, že laciné je špatné —
a na úvěr dané, že je drahé. Proto Bi nás židá
z velké části podmanili hospodářsky; v továrnách
i v životě veřejném otročí jim statisice Čechů a naše
„svobodomyalnost“ — to je tuké zboží židovské a
protože je laciná, je Špatná a protože od úplats
ných časopisů béře ji náš lid na úvěr, jest i drahá.

Nebudeme zde líčiti, jaký Iví podíl mají židé
na novinářských štvanicích A na vyplývajících
z tohoutrpeníchčeskýchmenšin; nebudemeličiti,
jak lví podíl má židovský tisk na snomravnění a
rozštěpeností českého lidu, vědyť ty otroky, kteří
sa židovaký úplatek a tačně placený inserát alouží
židům, vychvalují je s nevystupojí proti nim, kde
toho zájmy českého lidu vyžadují, každý zná. Ne
budeme ličiti, jak židé v Nene freie Presse, Teg
blattech, Tugesbotech, v Bohemii atd. nás jedovatě
potírají politicky a jak lví podíl mají ua vyvolání
nynější ministerské a státní krise vRakousku.

Povalení nás Čechů leží hlavně židovským
novinám na srdci, proto nám avedly čtvrtinu né
roda k sociální demokracii, dobře vědouce, že sve
dený lid nejlépe se bude bíti za zájmy židovské.



Process Hilsnerův ujistil nad slunce jasněji
dvě fakta: že Hilenerovi stramilo spojené židovstvo
eolého avěta — ailiance isradlite — a že v pro
cessu zaujaly strannické stanovisko též židovské
náboženské obce. Kdo četl zprávy domácíchi za
braničných listů o Hilenerově processn v Kutné
Hoře, kdo četl útoky těchže listů na soudce i po
rotce po pronesení rozsudku, ten nám musí dáti
za pravdu, pak-li miluje a mluvi — jen pravdu.

Z „prapodivných a nám naprosto neznámých“
důvodů umlčely přední české denní časopisy tento
projev, který aveřejnily v pátek ramníčasopisy ví
deňské:

„Spolek proti antisemitismu vydal toto pro
volání: Procens v Polné, diky blahovolné shovíva
vosti předsedy, pomohl k vzkřísení báchorce, která
těžké obvinění na veškeré židovstvo vrbá. Dr.
Bara sice „to slovo nevyřkl“, avšsk jak on, tak
i tak zvaní znalci velice zřetelným oklikováním dali
Da srozaměnou, že vražda zakládáse na rituálních
účelech, a zpráva o této domněle dokázané sku
tečnosti dostala se do světa.

Spolku obrany proti antisemitismu došla z Pe
trobradu následující depeše: „V antisemitských
„Novoje Vremja“ následující telegramy z Vídně:
„Na soudě kutnohorském dokázáno, že vražda kře
sfanského děvčete židovským dělníkem účelům ná
boženským spáchána; děvče ranou omráčeno, pak
krk podřezán, krev zachycena, protože u mrtvoly
žádná se nenalezla. Celých Čechách výtržnosti proti
židům očekávají. Vládu vojsko poslala; židé hro
madně statky prodávají, do Vídně se stěhují. Re
dakce „Věed“ prosí naléhavé za okamžité obja
snění; obšírně telegrafovat, aby se předešlo no
vým protitidovakým agitacím.“

Oč usilují v Petrohradě: zabrániti nové proti
židovské časopisecké agitaci, jejíž nejbližší výsle
dek by byla protižidovská propaganda činu, má a
musí v první řadě tam zahájena býti, kde obvi
nění krevoé k novému životu vskříseno bylo. Ten
tokrát platí, postupovati spojenými silami, aby
nepřátelům židů vzata byla možnost vykřičeti do
světe: „V Polné byla ritualní vražda před soudem
dokázána.“

O této věci musí nasti úplné jasn), zde se
nesmí utvořiti žádný praecedenční případ, který by
tomuto nebezpečnému, veškeré židovstvo ohrožu
jleímu obviněníi jen zdánlivéoprávněnídáti mohl.
Tentokrát dokračuje na nás všechny křesťanystejně
smýšlející a zvláště speciálně na židovatvo nutná
povinnost, povatati jako jeden muž, nasaditi všecko.
aby případ objasněn byl a tak se zabránilo, aby
víra v židovský zločinný paragraf pronikla do
líně myslících mase lidu « v nich přesvědčením
se stala.

U vědomí, že kové svou povinnost, žádá
spolek na obranu židovatva veškerou inteligenci
Rakousko-Uherska, aby vůči této vysoce vážné,
existenci milionů občanů ohrožující otázce zaujala
postavení. Avšak nikoli protestem anebo papírovou
resolucí taujati postavení, nýbrž činem. Co odpůrci
ve svých soukromých jenketách předem podnikli,
musí nyní všemi, spravedlnost hledajícími obyva=
teli Rakonsko-Uherska paralysováno býti. Musí
spojeným úsilím, docílením důkladného soudního
vyšetřování proveden býti důkas, že toto skryté a

přece tak zjevné obvinění v processu polenskémyle zrovna tak bídná pomluva, jako to svého času

Mprocesu Tisza-Eazlarakém evidentné provedenoylo: —
At tentokrát mocní nepokrčí rameny jdouce

mimo neštěstí slabých v důmační, že touto věcí
nejsou dotknati. Jest to zrovna tak jejich věcí,
neboť obvinění vztahuje se tentokrát na všecky,
jimž základní zákony Mujžíšovy víry jsou svaty.
Za spolek Obrana proti antisemitismu: Starosta.“
— Čítujeme věrně a doslovně nejen provolání
apolku na obranu židovstva, který je ve spojení
s židovstvem celého světa, ale zmiňujeme se též
o protestu rabbinálů náboženské obce židovské ve

Vídni a představenstva téhož spolku a v stejnýsmysl vyznívajících náboženských obcí židovskýc
v Brně a jinde. Protestují co nejslavněji a nej
roshodnějí proti tendenčnímu torsení, které prý od
protižidovaké strany do polenského processu vneseno
bylo; tvrzení to prohlašují za nejhanebnější po
mluvu a své rozhořčení nad potupou jejich staro
bylému, velectihodnému náboženství učiněnou.Pro
test končí slovy: „Mlčeli jsme, dokud jen hmotné
sájmy našich souvěrců podezříváním a pomlavami
poškoditi hleděli. Dnes však drzým spůsobem do
týká se raka vašeho nejsvětějšího, našeho nábo
ženství; a fu zakročíme, jak to naši otcové Činí
vali, statky i krví sa čest a čistotu našeho nábo
ženství a budeme je brániti proti hanebné námitce
o užívání krve“ — —

Jako v procesu Dreyfusově, má býti úsilím
veškerého židovstva docílena revise procešsn též
v K. Hoře. Na radu dr. Koppa a nejvýtečnějších ži
dovských advokátů ohlásil zmateční stížnost Hil
mnerův obhájce, p. dr. Auředníček, který v obba
jovací své řeči vinil protižidovské Ččasopisectvo
z bídáctví, Pan dr. Auředníček upustil od prove
dení zmateční stíšnosti a žádá za místo soudního
adjunkta. Náhlé doznání Hilenerovo omráčilo jeho
placeného obhájce před soudem kutnohorským,
i jeho nevolané, netázané a dobrovolné obhájce ve
všech filosemitských novinách a spolcích, kteří
bezvýsledně sváděli polenakou vraždu na bratra za
vražděné Aocežky Hrůzové. František Hrůza viset

nebude, neboťodměnu 5.000 zl. soámého rabína Blo

cha v)psanou na vypátránípravých vrahů, zasloužilsi Leopold Hilener sám. Poslední překvapující od
halení odporučují též židům osvědčené přísloví:
„Nestrkej do všeho nos — a co tů nepálí nehas!“

Politický přehled.
Bvatý Otec, papež Lev XIHI., přijsi

v pondělí asi 1500 francouzských dělníků. Pravil
jim: Naším nejvyšším přáním jest, ukázati, žě
církev jest pravá matka poutníků, neboť ona je
dině může udržeti v rozličných třídních zájmech
sociální pořádek a všechny, pokud to možno jest,
učiniti šťastnými. Abyste byli v pravdě křesťan
skými poutníky, musíte jíti za slovem a příkladem,
jímž zbloudilí vrátili se ke Kristu. Tak bude nám
v stařeckém věku vaše činnost útěchou. — Papeže,
který se těší výbornému zdraví, poutníci hlučně
aklamovali.

Bulharský kmíže Ferdinand z Ko
burku, který při návštěvách vídeňských bydlil
dosud v paláci svého bratra Filipa, uvítán byl
tentokrát ode dvora oficielně a jako host císařův
bydlí v císařském hradě. Toť známkou, že se po
měry mezi Rakouskem a Bulharskem zlepšily.

Bělehradský hrdelní soud pronesl
v pondělí hrozný rozsudek. Věříme, že všichni
radikálové srbští viděli by bývalého krále Milana
raději v Trantarii než v Srbsku, avšak velezráda
nebyla nikomu dokázána a rovněž ne, že některý
z radikálních předáků měl nějaký podíl na atten
tátu Kneževičovu a že by byl: chtěli sesadit dy
nastii Obrenovičů. Přes to byli odsouzeni Kn e
ževič a Ranko Tajšic (vůdce srbskýchse
dlaků) k smrti zastřelením. Plukovník Nikolič,
Kovačovič, Dimič, Antoněvič, Krezovič,
Durič, Živkovič, Novakovič a Protič nu
20 let těžkého žaláře s těžkými řetězi a jako spo
luvinníci, kteří prý o „velezrádě« věděli, ale jí
necznámili:Pašič, Angelina Jovanovičová,
Miloradovič, Todorovič, oba Stefano.
viči a Rajkovič ua pět Jet vězení. Pro urážku
Veličenstvaodsouzen Taušanovič na 9 let do
vězení. Ostatní obžalovaní byli osvobozeni. Utočník
Kneževic byl popraven hned v pondělí odpoledne.
Pašič, bývalý předseda ministerstva a srbský vele
vyslanec v Petrohradě, který se těší přízní Ruska
— obdržel milost — « byl na svou žádost přijat
od krále Alexandra i Milana ve vězení. Jak běle
bradská tragedie skončí, těžko říci. Podařilo se
Milanu odsouzením vůdců potříti celou radikální
stranu a upokojiti prodlužené Srbsko? O tom
pochbybujeme. Trůn Obrenovičů stojí dnes na sopce
více, než-li kdykoli jindy.

Protižidovské bouře vypukly v Al
šíru. Židé stříleli na křesťany, kteří střelbu opě
tovali, Bouří se účastnili též mohamedánstí Ara
bové, Má se za to, že do Alžíru uprchl z Paříže
předseda antisemitské ligy, pro velezrádu proná.
sledovaný poslanec Max Regis, který slibuje vdo
pisu tyto dny uveřejněném nynější židovské vládě
ve Francii pomstu.

Rada oraněského státu prohlásilase
pomoci sousednímu svobodnému státu Transválu.
President Stein prohlásil, že Transvál byl od an
glického politického agenta oklamán. Anglie po
rušila slovo a svobodný Oranžský stát jest smlou
vou zavázán přispěti Transválu na pomoc. Nic
neosprovedlňuje útok a válku Anglie proti Trans
válu Válka byla by posměchem náboženství a
civilisace. Boerové jihoafričtí drží tedy pohromadě
a s nimi musí sympatisovati celý Hollandský národ
za nímž z vlastního prospěchu bude státi Německo.
Válka mocné Anglie s nečetnými boery nebude tedy
tek snadnou. Transválské republika začala boerům
vydávati zbraně. Služby dobrovolného holland.
ského sboru byly přijaty. Dle některých zpráv
začaly se ozbrojené sbory pohybovati již k hra
nicím. Boeři musí jednat ovšem dle postupu an
glického zbrojení.

Francouzský ministr války, generál
Gallifet vydal okružník, v němž zapovídá důstoj
kům, kteří se odeberou do Německa, Rakousko
Uherska neb Italie, aby se nesúčastnili manevrů a
aby nevstupovali na terrain manevrový bez úřad
ního dovolení, Rovněž nebude žádnému důstoj
níku těchto mocností bez písemního splnomocnění
dovoleno, aby byl při manévrech [rancouzských,
Vojenských manevrů v Německu súčastnil se bez
dovolení r. 1894 Dreyfus. Zidovsko-republikánské
listy se domnívají, že Gallifet chtěl tím označit
amnestovaného Dreyfusa přece jako zrádce a útočí
proto prudce na generála Gallifeta Inu, ve Francii
jsou židé velice citliví nelíbí se jim ani zmínka
o + křesťanském generálovi Braultovi.

Česká katolicko-politická jeduota
pro Delní Rakousy bude pořádati dne 8.
Hjma na oslavu svéno jednoročního trvání veřejnou
schůzi, ve které bude dr. Sedláček z Uher. Hra
diště přednášeli o tom, kterým způsobem orga
nisace Čechů dolnorakouských vedla by k prakti«
ckým výsledkům. Pod praktickými výsledky roz
umíme nejen domožení se českých škol a boho
služeb, ale též hmotného sesílení českého lidu ve
Vídni, v obcích Čechy silně obydlených a zvláště
v českých obcích na Světelsku poblíže Třeboně a

psk na hranicích okresu mikulovského a břeclav
ského na Moravě, holického a | prešpurského
v Uhrách. Význam Čechů vídeňských stoupl by
velice, kdyby v čelo jejich orgenisace postavili se
mužové intelligentní, továrníci, obchodníci, zá
možnější živnostníci, advokáti, inženýři, stavitelé,
vážení úředníci atd. a kdyby si jich česká dele
gace všímala příště více než doposud, Protože
vídeňští Čechové vlastní silou v Rakousích nikde
mandátů dobyti nemohou, musí jim dva tři neb
čtyřimandáty ponechati voličové v Čechách. Kdyby
některý odborný chef, ministerský rada, professor
ne vysokých školách, rada některého z nejvyšších
soudů, správního, říšského, kasačního, vyšší úřed
ník železniční, správní atd. byl říšským poslancem,
stoupl by osobní jeho vliv a význam, rakouští
Čechové a konečnětéž Čechové v Čechách, na Mo
ravě, a ve Slezsku získali by vládních poměrů
znalejší zástupce, ale zároveň by mohli zvláště o
parlamentárních prázdninách naše politické, vě
decké, obchodní, technické i zemědělské kruhy o
všem zpraviti,cose u jednotlivých centrálních úřadů
kutí a připravuje, jak se tem smýšlí o naších požadav
cích, potřebách a poradili by nejlépe, kde se má
něco popohnati, kde třeba v pravý čas páky na
saditi, co je na ten Čas možno a dosažitelno. Naše
delegace byla dosud v naprosté neznalosti příštích
věcí a dala se proto vždy nepřipravena překvapiti.
Co nepověděli našim předákům vynikající šlechtici,
Poláci a konservativci, toho nevěděli. Vůdce p. dr.
Engel tráví půl roku každoročně v Karlových Va
rech, dr. Herold a Pacák jsou den, dva dny ve
Vídni a pak celý čas doma, p. dr. Edvard Grégr
a jiní jezdili pouze pro diety a k vůli odřikání
nějaké řeči na získání voličů a pak se pořad
v Čechách divíme, že nejčetnější česká delegace
vykazuje mnohem méně úspěchů než-li Poláci,
konservativní Němci, ba ity dva tucty polooposičních
Vlachů. Organisace české věci ve Vídni jest pal
čivou otázkou národní, Posavadní mladší turbu
lentní živly svými nerozvážnými hesly spíše českou
věc v Rakousích poškozovali, neboť na provedení
fenomenálních plánů a projektů nedostávalo se jim
peněz a duševních sil. Našim voličům a poslancům
a zvláště dolnorakouským Čechům vřele odporu
čujeme, aby o těchto věcech jednou také nepřed
pojatě, střízlivě a moudře uvažovali.

Drobná obrana.
Pastorská důslednoní. — Známýev.

ref. list a orgán ještě známějšího pastora pláče a
naříká, že se kdesi jeptišky v nemocnici zaměst
nané tázaly v Římě, jak se mají chovati k umí
rajícím evangelíkům. Toť se rozumí, že to je kle
rikální propaganda, černý fanatiamaa atd. — Ten
týž však list v tomtéž čísle schvaluje a vymlouvé
prašácká působení 8 heslem: Pryč od Říma. —
Ti páni jsou jak patrno pořáde stejni. Oni mají
právo katolíky „převáděť“, ale když se chce je
ptiška s umírajícím evangelíkem, který ta pastora
nemá, pomodlit, tu je to bezpráví. — Na jedné
straně je zásada: Raději bez pomyšlení na Boha
odejít ze světe, jen ne na něj pomysleti po způ
sobu katolickém. Na druhé straně pak: Ať jsme
třeba Prušáky, jen když nebude v bývalém v Ra
konska katolíků.

Tajemuá vražda. — „Položiliji na prsa,
klekli na ni, vzali ji za hlavu, podřízli jí krk, krev
její zachytili“ — Člověče mlčte, ať do něčeho
nepřijdete; o rituální vraždě se nesmí psáti. —
„Ale co vám napadá? — Já myslím, že to udě
lali — křesťané huse“.

Drobné zprávy.
Karel Bedřich hrabě Klaský vjni

kající politik český zemřel v sobotu. Zpráva o úmrtí
tohoto vysoce zasloužilého šlechtice roznesla se v 80
botu i v městě našem a kašdý, kdož měl příle
žitosť blíže znáti tichou, ale zato tím vydatnější čin
nosť jeho, želel hluboce úmrtí jeho. Oznámení úmrtní
bylo nám zasláno následující: Žofie říšská hraběnka
Kinská ze Vchynic a Tetova, rozená brabinka Mene
dorff-Pouilly, dáma hvězdového kříže a palácová dáma
J. M. zvěčnělé císařovny Alžběty, dává svým a jmé
nem svých dítek: Františka říšského hraběte Kin
skýho se Vchynic a Tetova, Terezie Hšské hraběnky
Clary z Aldringen, Viléminy říšské hraběnky Henckel
z Donneremarcků a Josefiny dědičné princezny na Ló
wensteinn - Wertbeim - Rosenbergu, jakož i svých zeťů
Karla prince se Schwarzenbergů, Siegfriedaříšského
braběte Clary z Aldringen, Edvina říš. braběte Hen
ckela z Donnersmarcků a Aloisie dědičného prince z
Lówenateinn - Wertheim - Rosenberga i všech vnoučat
velice truchlivou zvěsť, že Pánu divota a smrti zalí
líbilo se povolati k sobě vroneně milovaného chotě
jejího, po případě otce, tchána a děda Jeho Excellencí
vysokorodéhupána pana Bedřich Karla říš. hrab.
Kinskýho ze Vchynic a Tetova, Jeho c.a k. Apo
šťolského Veličenstva skutečného tajného radu a
komořího, doživotního člena panské sněmovny ra
kouské říšské rady, c. a k. rytmistra m. 8, ať. d.
atd., který dne 23. září t. r. po dlouhé a trapné ne

| moci, zaopatřen sv. svátostmi umírajících a oddán do
| vůle Boží v 66. rokn věka svého, tiše v Pánu skonal.
Tělosná schránia drahého zssnolého bude v úterý dne
| 26. t. m. o půl 11. hodině danoladní v domě smutku



vykropena a po zádušních službách Božích v chráma
Páně sv. Jiří ne nádraží dopravena, odkud do Zlonic
se převeze, kde ve středu dne 27. t. m. dopoledne do
rodinné brobky u av. Ividora v Budenicích k věčnémn
odpočinku se uloží. Zádušní měe avaté elonšeny byly
dne 27. t. m. ve všech patronátních kostelích a ve
Vídni v kostele Matky Boží u Škotů o 9. hod, dopol,
v Praze pak v hlavním chrámu Páně před Týnem v
sobotu dne 30. t. m. v 9 hod. — V 19. roce vstoupil
hrabě Bedřich Karel Kinský do služeb vojenských, z
nicbá r. 1864 vystoupil a věnoval se správě svého vel
kostatku v Kostelci nad Orlicí. Když byl r. 1576, za
doby naší nejprudší opoaice zvolen za okresního sta
rostu, nebyla volba jeho za ministerstva Aderspergova
potvrzena. Do enémo českého byl zvolen již r. 1865
a 1866, r. 1579 Bel eposlanci českými do říšské rady.
Hrabě Bedřich Karel Kinský patřil e brabaty Jindři
chem a Richardem Martinicem u kafžetem Karlem ze
Schwarzenbergů k nejpilnějším členům českého sněmu
a říšské rady a držel vždy očeskon stranou, vejenou
dr. Fr. Ladislavem Riegrem. Roku 1890 účastní! ae
porad vídeňských a když následkem nerozvážných
Štvanice,jichž dnes původci jejich ani nejvíce litují,
nastal v Čechách radikální obrat, když v čelo českéno
národa dostali se mužové nezkašení, více citem a
vášní, než moudrou rozvahou Be řídící, vzdal ee zvěč
nělý hrabě poslaneckého mandátu na českém sněmu
a v politickém životě méně vystopoval. V posledních
letech byl těžce nemocen a bledal marně úlevy v Ter
riteta, v * eranu a v Opatii Vrátil se tedy do zami
lovaného svého sfdla do Kostelce n+d Orlicí, kdež vy
pustil také šlechetnou daší svou. Hrabě Beiřich Karel
Kinský byl neunavný, obezřetný a velice pracovitý
člen různých parlamentárních komisí. Politické pro
jevy, které podával p) smrti hraběte Richarda hrab.
Clam-Martinice, svědčí o hlubokém i širokém jeho po
litickém rozhledu. Národ český nezapomene četných
služeb, které mu prokázal a zachová zvěčnělého ve
vděčné památce.

Úmrtí. V pondělí zemřela vChrodimi J. J
kněžnaŽofiez Lowensteinn, rozenákněžnaz Liech
tensleinu, druhá choť knížete Karla z Lówenstein
Wertheimu a ichyně J. O hraběte Vojtěcha ze Schón
born-Bachlieimu, přísedícího zemského výboru. Zesnulá
kněžna narodila se 11. července 1837, dosáhla tudíž
63. roku svého věku. Po celý život svůj vyznamená
vala ae J. J. kněžna Žofie z Lówensteinů velikon zbo
žností a lidomilností, při kteréžto vlastnosti těšila se
neobmezené lásce všech, kdož s ní do styku přišli.
R. i. p

Besední velký koncert kapely Tře
bechovické, spojený s vepřovými hody
ořádá 4 října v besedním vále hostinský pan Jan

Holásek. Začátek o 7. hodině. Vstupné: osoba 20 kr.,
rodina 50 kr.

Sjezd kaplanů všech tří semí koruny
české konati se bude dle Hlasu Národa letos v Praze,
Na sjezdu rokovati se má o zlepšení socialního po
stavení kaplanů, které v chudých a liberálních far
nostech jest skoro nesnesitelné, neboť tam se kaplan
chůzemi do škol udře, jak © tom svědčí četní mladí
deficienti, náhrada kilometrová mn nestačí ani na obav
a na šaty, nekrovničký plat jest daleko menší než-li
dvacetiletých podučitelů, kteří ovšem zase mují často
menší platy nežli státní sluhové. Z čebo má hradit
kaplan výdaje za lepší Šatstvo, repraesentaci a knihy,
těžko arcit říci. Zlepšení platů kaplanských jest po
žadavkem spravedlnosti. Přání, na nichž ne valný sjezd
kaplanů usnese, mají býti pak nejd, biskupským ordi
nariátům podány « prosbou, aby nejd. pp. bískapové,
pokud v moci jejich jest, působili k tomu, by socialní
poměry intra et extra se zlepšily.

Národní hrdost českých klerikálů
pranýřována jest opět — v „Národních Listech“. Ve
likým národním škandálem prý jest, že diecesnímu
sdružení českých katolických spolků předsedal česko
budějovický městeký děkan a kanovník Maťféj Wo
nesch. To prý je velký národní škandál, že prý orgán
národního knéžstva k tomu mlčí. K tomu odpovídáme:
Mnoho povyku pro nic a zanic Pan kanovník Woneech
jako rozený Němec studoval české gymnasium v Jin
dřichově Hradci, byl tam členem českého literárního
kroužku zrovna tak jako theolog v Č. Budějovicích, je
členem mnoha českých spolků v Č Budějovicích, vy
chování je vůbec českóbo a jako klerikál proti české
národnosti nevystupuje nepřátelsky. Za to na př. člen
redakce „Nár, Listů“, pan Ryba, pracoval v redakci
nám nepřátelských „Prager a Berliner Tagblattů“,
vídeňský chefredaktor „Nár. Listů“ Peníšek jest plno
krevný žid — a při Hilenerové process byl zpravo
daj „Národních Listů“ zkartellován e židovskými zpra
vodaji „Nene freio Presse, Bohemie, vídeňského a
pražského Tagblattn“ atd. atd., kteří k telefonu na

řipustili zpravodaje „České Politiky a Politik, Hlasu
úroda a lil. Kurýra“, ba ani ne brněnských svobo

domyslných „Lidových Novin.“ Mimo to se kamarádil
pan Julius Grégr s Herbstem, Auerspergem i
Schmeykalem, p. Edvard Grégr se líbal s před
sedou šulferajnu Weillofem, kamarádil a spojoval
se s Plenerem 6 Knotsem atd. Pak-li mohou býti
mladočeš 1 poslanci nejoddanějšími epojenci německých
altratmontánů, tedy je „avobodomyslnýmšarlatánatvím“,
vytýkati „jmenovanému“ předsedové katol. spolků
diecéne budějovické, že ei troufal velříti se mezi český
lid a že je opovášlivost, že Čeští účastníci katolického
ojezdu „čvolslí“ jej za předsedu; to prý je národní
bescharakterností. kl rá prý smamenitě charakteri
suje „český“ klerikalismus. Což nechtějí mladočeští
poslanci « Němci poctivý emír? Což nezapírají před
německými klerikály evé husitství? Což neuveřejňojí
v témie čísle, kde lživě a neprávem pranýřují „bez
charakternost českých klerikálů“, několik tuctů inse
rátů Němců a židů, kteří právě teď rádi by nás pod
své jho a jařmo chtěli uvrci nevědy? Není epíše te
kové jednaní „bescharakterností?“

Koželnšské kmrgy. Sborku zřízeníČeské

školy koželošské v Hradci Králové nepořádá v drahépoloviciříjnat. r. kure o vědeckých sákla
dech třísločinéní a o výrobní kontrole
v Táboře, spola s tamním Spolkem koželuáekým, který

provedl všechny potřebné přípravy. V tomto kureu
vykládati se bude o rodě a o námoku, odchlapení
vápnem aspocením a o prostředcích odchlupovacích,
o mořidlech a o moření, tříslivech a tříslení, o maza
dlech a mazání usně; přitom vysvětlí se příslušné
způsoby zkoušení surovin s výrobků. Účastníci, kteří
nebudou za vyačování ničeko platiti, nechť přihlásí se
do 5. října t. r. u p. K. Tvrzníka, předsedy Kože
lužského spolka v Táboře. Výklady opatří pan inž,
J. Jett mar, který předloží také okázky usní domá
cích a cizích, pomůcky zkušebné a odborné časopisy
a knihy. Na prosinec t, r. chystá se v Král Hradci
kurejiný o výrobě chromových uúaní. Přitomto
korsu probere se chromočinéní jak v laboratoři tak i
v továrně, dále černění a barvení chromových usní, a
to takovým způsobem, aby každý výrobu dokonale
pochopiv ji případně doma mohl zavésti. Účastníkům,
kteří již nyní mohouse hlásiti u p. inž. J, Jettmara
v Hradci Králové, bude aložiti příspěvek za pomůcky.
Kora táborský potrvá osm dní; kare hradecký asi
deset až čtrnáct dní.

Upravení platů finanční stráše.
Všichni úředníci, profesoři všech kategorií, škol, dále
poštovní, železniční a státní ulozi, vdovy po úřední
cích a státních zřízencích mají příčinu, zachovatí mini
steřstvo Thunovo Kaizlovo re vděčné paměti. Zlepšilo
jim platy « pense. V den svého odstoupení pamato
valo ještě na finanční stráž a prohlásilo upravení
platů finanční stráže, které vejde v platnost dne I,
října t. r. Místo denního platu dostanou finanční stráž
níci roční plat pro dozorce 400 zl., pro vrchní dozor
ce 800 zl., pro respicienty a vrchní respicienty 600—
700 zl. Přídacky po 8 letech obnášeti budou 40 zl.,
po 6 leté složbě 80 zl., po dalších tříletích 120 až
200 zl. atd. Také odstupné stráži zvýšeno.

Z porotní símě královéhradecké.
Na den 4. února t. r. svolal politický klub dělnický
veřejnou schůzi lida do hostince Markova v Dobro
šově. Schůze ta byla jak dělnictvem = Dobrošova a
okolí, tak i četnymi usedlíky dobrošovskými četně na
větívena, a blavním bodem programu jejího byla řeč
Čeňka Kórbra, fotografa ve Vršovicích, o otázce:
„Proč žijeme?“ A pro řeč na této schůzi prone
šenou dostal se tento na lavici obžalovaných před
zdejší eond porotoí. Státní zastupitelství na základě
zprávy o této echůzi učiněné vzneslo na Č.Kórbra
obžalobu pro přečin proti veřejnému řáda a pokoji
dle $ 302, tr. z. (podněcování k nepřátelství proti jed
notlivým stavům společnosti lidské), žalujíc na něj,
že při télo příležitosti proti stavu duchovnímu prudce
mluvil a k zášti proti němu podněcoval. Obžalovaný
při líčení popíral, že by se byl jakého trestního skatku
dopustil; uváděl prý jen známé citáty. Porotcům před
dložena jediná hlavní otázka, znějící na přečin dle $
302. trest. zák. Porota jej uznala většinou blarů za
nevinna. Soud na základě toho propustil obžalovaného
úplně z obžaloby. Líčení kouáno bylo a vyloučením
veřejností,

Kamarádi = Pankráce. O Honzovise
vypravuje v jedné pohádce, že tázán jua, čím by nej
raději byl, odpověděl, že by n>jradějí praskal bičem.
Takovéto zaměstnání vyvolili si také Ant. Albrecht a
Josef Benda. Když měli chuť k práci, byli vozataji a
práskali bičem. Když se jim kočovina nelíbile, stali
se kočovými nomády, tuláky a poberty. Takto se sešli
a seznámili na lnmpácké universitě, na Pankraci. Le
tos v červenci stal se Albrecht komediantem a krám
hodináře Ad. Dregra v Opočně zalíbil se mu tak, že si
umínil přivlastniti veškeré jeho skvosty ve výkladním
krámu vyložené. Než li vykonal svůj mistrovský kon
sek, vyfoukl naproti hostinci u Fricků spícímu ponoc
nému jeho niklové hodinky s řetízkem v ceně 240 zl.,

ak vypáčil krám, vybral z něho 33 bodínek a jiné
Klenoty vceně 29720 z), šel pak ke kol. Bendovi, který
byl au komediantské rodiny Dubskych jako „umělec“
rovněž angažován, svěřil se mu se zdařilým lupem,
vypůjčil si od kamaráda šátek a zakopal pak svůj

poklad u rybníka opočenského. Odebral se pak smě
rem k Týništi, jako avantgardista. Když uslyšel, že
rodina Dabských je pro podezření z krádeže od čet
níků zatčana, vrátil se do Opočna, vyzvedl část po
klada a zamířil opět k Týništi. Na lopotné cestě po
hověl si na vonné loace, ale to bylo jeho neštěstí,
neboť četníci jej přistihli i a jeho lupem. Stejné ne.
štěstí měl jeho podporovatel v umění Josef Benda
V sobotu octlí ee před královéhradeckon porotou,
která je uznala vinnými a sond vyměřil Albrechtovi
5 let na universitě pankrácké a Benda ponechal 12
měsíců na trestním „ignmaru“ v Hradci Králové. Prvé
mu to bylo moc, ponévadž okradený p. Drégr dostal
celý odcizený poklad zpět, a drahému to bylo málo;
kdyby mu byli přidali jediný měsíc, byl by ae dostal
na „universita“ pankráckou u Prahy, kdež prý mají
lepší atravu než-li na zdejším „ignasin“.

Podvodný úpadek židovský. Udělat
šikovný krach anebo šikovné vyrovnání platí u
židů za ženialní kousek, neboť takový smrtelník
je pak „ein gemachter Mann“ — a může pak hráti
na burse neb zříditi velikou akciovou továrnu. Jakým
způsobem židé obchodují, ukazuje tento případ, který
se odehrál před královéhradeckou porotou. Zsaak Le
derer (moderně Ignác) maje kapitál 1500 ul. zařídil
si r. 1881 v Náchodě tkalcovnu na lněné sboží. Roku
1887 apolčil se = Leopoldem Ledererem a obchod šel
tak výtečně, še mohl již r, 1804 zastaviti své platy.
Aktiva činila tehdáš 165.000 sl, passiva pak 200.000
zl. Firma J. 4 L. Lederer docílila narovnání a r. 1898
prohlásila konkors. Aktiva obnášela dle inventáře
jen 26.983 sl., passiva na pohledávkách 98.397 sl.
Schodek 72.414 zl. 52 kr nemohl Isaak Lederer vy
světliti. Obchod jeho spočíval hned = počátku na
úvěru, pak si se Sigmundem Kohnem vyměňoval
směnky z ochoty v obnosu 380.000sl., sa něž nebyly
dány žádné peníze. Kromě toho však obžalovaný i
také dělsné směnky (Reiterwechael) dával do obchodu,

spojiv ee sa tou příčinou s podrodnými agenty Le
onem Hilfreichem a Sigm. Kobnem +e Vídni, Leopoldem Kohnem v Budapešti, Filipem Stegrem, Samuelem
a Jakubem Weissem a Fricem Perlem ve Vídni, kteří
v ohromné míře vyožitkovavše úvěru sovčseně ne
podzim roku 1898 konkurs ohlásili a svým věřitelům

přes 500.000 zl. škody spůsobili. Pád těchto podvod

níků atrh) i Lederera: jakmile aměnky jejich Přestsly
být na trhu platidlem, vyšla pasivnost Ledererova na

jero v plném avětle a drěr, pomocí těchto směnek poeta uměle a úskočně udržovaný, byl rázem ztracen.

Á nekalé tyto ranipulace byly zejmena také tímusnadňovány, še Isaak Lederer, ač byl protokoloraným
obchodníkem, vedl obchodní kniky tak chybně, že
z nich naprosto posouditi ae nedá, jak byl obchod
veden a jaký byl stav majetku. Dále také bylo aji
štěno, že do knih se dály sanášky nepravé a ža ně
které kniby, jako na příklad koiba pokladní, byly zú
myslně potlačeny. — Porota uznala Jsaaka Lederera
vinným, podvodné kridy a eond mu vyměřil s poaži
tím mimořádného práva zmirňovacího trest těškého
žaláře na 18 měníců zostřeného měsíčně postem.

Dvojí loket. V Olomouci se přihlásilo do
[. třídy německého gymnasia 65 žáků, kteří byli ros
děleni ve dvě paralelky o 33 a 32 dácích; do českého
gymoasia ne přihlásilo tamtéž 147 žáků, kteří rozdě
leni byli taktéž jen ve dvě paralelky o 69 a 68 žácích,

ští žáci mohou se tedy dasit, potit v nedostatečných
místnostech, kdežto němečtí žáci maaf míti čistý vedach
a pohodlí. Německé olomoucké gymansium má také
privilegium, že na něm působí téměř sami ekuteční
profeseoři, kdežto na českém gymnasiu musí se dříti
vždy s dvojnásobným počtem za polovinu neb dokonce
třetinu plata anplenti, z nichž se mají mnozí ještě
připravovati ke zkouškám. Nerovný tento loket jest
do nebe volající, neboť má předčasnou smrt a vleklé
choroby mnobých nadějných českých prufessorů na
uvědomí. Snad by stálo sa to, zjistiti statisticky, ja
kého poměrné věku dožijí se páni profemsoři čeští a
němečtí v Rakouska.

Chvalně známý restaurant páně
Brejškův, který obstarává též restauracisněmovní,
odpornčujeme pánům navětěvoratelům z východních
Čech, neboť je tam hojnost krajinských Časopisů a
pražské kněžetvo dává si tam v polednei večer do
staveničko. Výtečné plzeňské pivo a dobrá páně Brej
škovu kuchyně jsou ode dávna u Pražanů oblíbené.

Akelový cukrovar v Hradci Krá
lové-Kuklemách zakoupila od firmy Komárek
€ Co. v Hradci Králové s celým atrojním zařízením,
se všemi realitami, pozemky, polnostmi, dréhou i s po
lovicí eturého dřívějšího bývalého cukrovaru jakož i
se všemi stávajícími závazaostmi akciová epolečnost

d firmou „Akciový cukrovar v Hradci Králové“,
terá cukrovar již také převzala a Činnost svou za

hájila. Splacený akciový kapitál obnáší zl. 300.000
rozvržen na 1200 kusů akcií po 600 korunách s dle
usnešení valné hromady zvýsen bude vydáním dalších
400 prioritních akcií na zl. 400.000, což provedeno
bude co nejdříve. Komisionářský prodej našich vý
robků obsterá pro Akciový cukrovar firma F. Rešín
v Praze. Firmu epolečnosti podepisují platně dva čle
nové správní rady. Správní rada Akciovéhocakrovaru
sestavena je takto: Předseda: pan F. rytíř Rašín
z Ryzmburgka, místopředaeda Prokop Sedlák. Členové:
Viktor Collino, Emil Cífka, JUDr. Frant. Drorský,
Vojtěch Sedlák.

Nový kníže-areiblskap pražský. Die
vídeňských zpráv jest o novém obsazení osiřelého arci
biskapského stolce na Hradčanechjiž rozhodnuto. No
vým prcipastýřem čaským jmenován byl za souhlasu
papežské stolice dosavadní nesídelní, od několika dnů
sídelní kanovník kapituly olomoucké P. Lev baron
Skrbenský, pocházející ze starožitné šlechtické rodiny
Skrbenských z Hříště. Nový arcibiskup nurodil se
v Hakovicích u Nového Jičína na Moravě roku 1868
i jest. teprvé 36 let stár, Vystadovav v Olomouci byl
tamže r. 1889 vysvěcen na kněžství. Skrbenský hlásil
se k národu českému. V semináři pěstoval s ostatními
vlasteneckými alamny českou literaturu se zvláštní
pilností, jevě vždy ducha vlasteneckého. V duchovní
aprávě kaplanoval v českých osadách Době a Uherském
Ostroze. Po té ee stal farářem v Melči a krátce na to
proboštem kol. kapitoly u sv. Mořice v Kroměříši,
R. 1896 byl instalován kanovníkem v Olomouci. Baron
Lev Skrbenský jest mužem bystrého ducha a objem
ného vzdělání. Jest elegantním zjerem vysoké pružné
postavy a prodaševnělé tváře. Ve atyku s jinými jest
vlídný, ve svém chování skromný mož. Rodina baronů
Skrbenských z Hříště jest asedlá hlavně v rakouském
Slezska a pochází již z 15. století. Na Moravě připo
míná se z roda toho poprvé r. 1440 Martin říště,
který držel nějaké dědiny v Senici na Olomoucka.
Okolo r. 1490 nabyl Jaroslav z Hříště vsi Svárova u
Napajedel. Jan z Hříště byl sudím menšího práva
zemského kraje Olomouckého a zdědil ozolo roku 1831
ves Skrbeni na Olomoucku, odkadž příjmí Skrbenský
přijal, které se dosud jako rodové jméno udrželo. Jeho
nynové však zase zboží otcovekého pozbyli prodejem,
Rod jejich dostal se během času do držení jiných
statků na Moravě, hlavně na Olomoucku a ve Slezsku
a mnozí z roda zastávali růsné zemské úřady. Jaro
slav Skrbenský připomíná se roku 1602 jako zemský
maršálek Těšínský, Jan a Bernart Skrbenětí účastnili
se r. 1618 vzpoury stavů českých proti Ferdinandovi
a posbyliproto svých statků. Jedni ze Skrbenských,
jichž rod ee značně rozšířil, usadili se v nynějším
pruském Slezsku a odtud rozšířili ee ido jiných zemí
pruských, kdež květon až dosud. Skrbenští byli roku
1694 povýšení do stava panského rodu starožitných
v královetví Českém a zemích připojených. Jil Skr
benský byl r. 1788 semským hejtmanem v Těšínsku.

Jiný Skrbenský padl r. 1767jako podplukovník v bitvěu Kolína,s opět jiný byl v létech třicátých místo
dršitelem hornorakonekým.

Městské zastupitelstvo královébra
deché konalo v sobotu odpoledneřádnouschůsi. Za
náměstka starosty byl zvolen pan architekt Viktor
Weinhengst, sa radní pp. StanislavČervený, dr.
Foltner adr. Zimmer. Městopřistoupilo k vodnímu
družstva v Hoděsovicích e komplexem mě-tských lesů
sa účelem regulace. Industriální učitelce sl. Styblí

kové povolilo se jakožto drabotní přídavek 25 pro.k slašnému. Panu Fr. Vachkovi, řídícímu učiteli po
volena remuanerace 60 sl. sa braní varhen v městské



kepli. Schválen nárrh c. k. okresní školní rady za
město, aby el. Kr. Součkové vyplaceno bylo slnžné
156 sl. z pokladny matice školské. Pánům Váci. Mi
chálkovi a Fr. Soačkovi pronajata byla lonka „Malá
strana“ na © let sa 280 zl. Přijat návrh na vypsání
místa jateckého v norých jatkéch veřejným konkursem
od 1. ledna 1900. K žádosti obecního úřadu ve Svi
narech ueneseno, aby za postoupených 3965čtver. sáhů
na rozšíření silnice obci svinarské do Velké Bělče,
která do správy okresu má býti převzata, postoupil
se 1 čtver, sáh po 20 kr., ježto se jedná o jmění kmo
nové. Pan profesor Zdařil stěžoval ei, že z udírny
zřízené v domě p. dr. Czarby vniká konf a saze do
ústavu ačitelského. Pan starosta podotkl k tomu, že
udírna ta politickým úřadem povolena nebyla. Dále
žádal pan prof. Zdařil za odstranění domku u Vone
šových sadů, který hyzdí město na této straně. Pan
rada Stanislav Červenýdoporočoval na konec, aby
plat podučitele 460 zl. byl zvýšen,

Zkušebné komise pro školy obecné
a měšťanské školy v Hradci Králové
příjímá opovědi ko zkonékám způsobilosti ačitelské
pro období listopadové 1899, opatřené náležitými do
do dne 16. října t. r.

Záhadná smrt. Dne+2. t. m. byla nále
zena hrabětem Mikulášem Des-Fourem a p. Jos. Dub
cem, učitelem v Železnici, na silnici u Malé Skály
mrtvola as 1tletého chlapce. Hrabě ihned poslal vem
svůj puvuz pro lékaře a na četnickou stanici u sát
a učitelem p. Dubcem u mrtvoly chlapcovy do příjezdu
jich posečkal. Šetřením bude asi gříčina smrti chlap
covy zjištěna.

Umravněnost „Osvěty“. Kdo ei chce
očiniti pojem, kam až za svého Jletého vycházeví skle
sla tak zvaná „Osvěta lidu“ či správně česky
„Osvěta šidů“, nechť si přečte v 39. čísle „Ně
kolik veršů o klerikálním agitatorů.“ ©Jarmareční
sprosté odrbovačky nestojí níže za duševním výplodem
pokrokového „báuníka“. Třislokytobotoušlecb
tilého básnického plodu zabývají 80 osadem robatých
zvířat, 4 sloka věnována jest neomylnosti pupežově,
celý bovězí popěvek uzavírá vzpomínko na Husa a
na Komenského. Jest to skoro neuvěřitelno,že
uveřejní český novinář va přední straně „refor
mního“ listu takové sprostáctví, v věmě slova pvůl,
kráva, tele, páter Špejl, bajl, papež, Husa
Komenský“ tvoří plodnou osnovu „básně“.
Nechceme se zabývatí touto mizerností, ale poznáme
náváme, že redaktor „Osvěty lidu“ vystndoval dle
svého výroko všecky 4 ročníky filosofie, a že z8
„Osvětou“ stojí známý gradnovaný bradecký hramar
bas s četným houfem akademicky (!) vzdělaných lidí.
A taková intelegence chce reformovati bradeckou ve
řejaost! Dle zmíněné bovězí poesie otevírá se pánům
z „světy“ vděčné pole na nově vystavených jatkách,
kdež mohou dodělati se lepších úspěcbů' než v bra
deckém občanstvu, které již se nasytilo těch tištěných
uličnictví za belvetské a fidorské peníze.

Porotel kutnohorští žádají zadost
mělnění. Zajnili jsme se v mivulém čísle, které
pro zprávy o Hilsnerovi od c. k. státního návladnictví
Da čtyřech místech konfiskováno bylo, jak. židovské
Časopisy napadaly sprostě a podezřívaly nestoudné
presidenta kutnohozského soudu pana dvorníbo radu
Ježku, p. ©, k. státního návladního Schneidra- Svobodu,
pány kutnohorské soudce a porotce, V době, kdy jsme
proti vývodům nejčelnějšího z židovských časopisů po
lemisovalí a proto konfiskaci propadli, mohl p. c. k.
pávladní Schneidor-Svoboda pánům. porotcům
oznámiti, že soudili poctivě a svědomitě, poněvadž ae
právě Hilsner přiznal ke všema, z čeho viněn a proč
soozen byl. Útoky židovských časopisů odmítl a od
soudil nejen kužnohorský pan c. k, státní návladní,
ule též p. porotce Jelínek z Malína, který př
závěrečném přelíčení pravil: Slavný aonde! Byli jsme
pro toto porotní období jakožto soudcové z lidu sem
posláci. Jakožto takoví byli jsme po polenském pro
cesu od Časopisu „Neue freie Presse“ a od jiných
německých časopisů takovým epůsobem napadáni, že
se na své cti 4 na naši existencí obroženi cítíme. Žá
dáme st. soud, uby na ochranu vaší cti a existence
proti jmenovaným časopisům zakrcčil,

Zahájení jízdy na dráze Borohrad
Heřmanův Hěstec konalose v pondělíslavným
spůsobem. Místodržitel hrabě Coudenhove odjel v
poudělí ráno rychlíkem státní dráby k sabájení jízdy
po nové dráze společně s panem hrabětem Vojtě
chem Schůnboroem, 8 řiditelem státních dráhb
dvorním radou Pallou, dopravním náčelníkem c. k.
rak. aber. státní dráby cís. radno Ladvíkem Rut
hem, vrchním inspektorem téže dráhy, p cís. radou
Em. Zellingrem a 80 zástupci zem, výboru.

Německá ebstrukce proti volbám
do delegace, jíž německá oposice v Rakousku
chce vynatiti nejen směnu vlády, nýbrž tak změnu
soustavy, neleká jiš ani Maďary, kteří json jinak ve
epolečných záležitostech velmi citliví, Vyavítá se to
se včerejší úraby orgánu uherské vlády „P. L.“
„Domnívati se“, praví zmíněný list, že „nedojde-li k
volbě delegace v říšské radě, nebude mocí býti usta
noven společný rozpočet, že pak 1. lednem 1900 vojsko
a diplomatické zastoupení zůstanou bez platu, jest
tekový nesmysl, že ani v rakouská oposici žádný ro
snmný člověk mu nevěří, Kdyby tedy společné výdaje
po uplynutí toboto roko nemobly býti pro odpor ra
kouské říšské rady povoleny a rakonská vláda, buď
aj jakákoli, potřebné peníze vy platila, řídic se zásadou
tales rei poblicee snprema lex“, mohla by býti
bespečena již napřed souhlasem všech pokojoě nva
žujících státních občanů. I kdyby delegace se neshodly,
budou společně výdaje uhrazeny. Bez delegace nelze

však zvýšiti důstojnické platy. Ale jest v zájmu ra
kouské oposlce, aby badila tím roztrpčenost v rakou
aké armádě proti sobě? Proto jest „P. Lloyd“ pře
svědčen, že říšská rada volby do delegaco nermaří.

Zatyknač e. k. krajského soudu
v Kutné Hoře ma spolovleníky Leep.
Hillsmeera. Jména domnělýchspoluvinníků Hilenero
vých byla nám již ve čtvrtek známa. Hilsner prozradil
je v okamžiku stracbu před šibenicí. Na dvoře kutno
horského krajského soudu provádí se právě zařízení
telefonní a za tím účelem zaráželi dělníci do země
telefonnické slonpy. Spolavězeň „z Aratorů“, nabíjená
kopa katnohorská z cechu sv. Kryčpína, ndělal si z děl
níků katovské pomocníky a z inatajlatora kata a pravil
vyděšenéma Hilenerovi: „Slyšíš Poldo, to ti dělají již
šibenici, na tom kůlu badeš viset!“ Hilener, který byl
uvými konejšen, žo dostane nanejvýš 15 roků, zbledl
a při pobledo na domnělou šibenici zvolal žalostivé:
„To já nevydržím!“ Aby ulehčil svědomí, vyznal se
spoluvězňům a strážci vězení, pak též vyšetřajícímu
soudci p. Bundyšovi za přítomnosti dvou méšťanských
avědků z Kotné Hory a prý též před panem dvorním
radou Ježkem. Pro veřejnost je zatím důležito jen to,
še Hilsner sám osobně se přimal, še vrahům oběť
— t.j. Anežku Hrůzovou opatřil Sám prý při činu
vraždy dělal hlídače. aby vrahové nebyli při činu pře
kvapení. Takových hlídačů bylo asi více v lese Bře
zině, a eice od Malé Věžnice, od silnice od Ždírce
do Polné vedoucí, u kostelíku sv. Kateřiny a u Bé
žích mak nad Polnou. Hilsner po našem náhledu ne
udal pravé epolavinníky, chtěl patrně odročit jen své
pověšení. Zatím snad praví vrahové utečou a jeho
přátelé se již postarají o to, aby falešnými novinář
skými zprávami popletli svědky. Po našem náhledu
musí mírí Hilener v Polné spoluvinníky, a ta by se
mělo pátrati ve smyslu udání Polenských. Tak snad
docílí ue objasnění a přijde se pak pravým vrahům
na stopu. Než my soudnímu vyšetřování předbíhati
nebudeme. C. k. krajský sond poslal v sobota odpo
ledne tento zatykač: I Josua Erbmann narodilse
r. 1882 v Třebíči, tamtéž je příslušný, židovského ná
boženství, prostřední postavy, má kulatý obličej zdravé
barvy, tupý nos, vyžrané zuby, aačervenalý plnovona,
jest holohlavý, na levou nohu pajdavý, opírá se o hůl,
mlaví německy a česky, toulá se po světě a živí se
žebrotou. — II Salomoun Wassermann z Větrného
Jeníkova v okresu humpoleckém, židovského vyznání,
větší než prostřední postavy, má černé kníry, tmavé
vlasy, černé velké oči, velký křivý nos, stížen jest
trucí a má těžkopádný krok. Tentýž je vyučený
pekař, toulá se ale světem a žebrá. Všechy svudy a
bezpečnostní úřady se žádají, aby je zatkly a do Kutné
Hory dodal.. — Šalomoun Wassermann, jenž dle ndání
Hilserova u jistým Erbmannem z Třebíče zavraždil
Anežku Hrůzovou z Malé Věžnice, jest 25 let stár.
Vlastně se to nedá ani z matrik zjistiti, poněvadž
není v žádné matrioe zapsán. Pouze před odvodem
zjistilo ae hodnověrnými svědky, če se narodil r. 1874
ve Větrním Jeníkově. Šalomoun Waasermann jest le
noch a tulák bez zaměstnání, který až do loského roku
povaloval se nejvíce po nemoenicích. Lonského roku
pojednou stal se majitelem spořitelních knížek asi
na 1500 zlatých. Byv tázán, jak k nim přišel, vy
pravoval, že 81 je vydělal tlučením štěrku na silnicich.
Hodnověrnost tohoto vypravování vyvrací se nejen le
nivostí Salomounovoo, ale i tím, že byl musil atlouci
za 1600 zl. nejméně 1500 hromádek štěrku, což je
práce pro jednoho člověka nejméně na pět let. A čím
se v té době živil, když vše uschoval? Poslední leta
zdržoval se — nebyl-li na cestách — ponejvíce v Petr
kově u Něm. Brodu, kamž se jeho bába — žebračka
— = Větrního Jeníkova odstěhovala. Jak primář ně
meckobrodské nemocnice oznámil, byl tam Waasermann
17. března na kýlu operován a ležel v nemocnici mě
síc. Ta osoba se tedy vraždy neúčastnila ale snad je
to jiný Š. Wassermann. Jak ee oanamuje, přihlácil se
jistý Wassermann sám na obecním úřadě v Úětěkn
tvrdě, že dokáže své alibi v den vraždy. Byl ihned
prohlášen za zatčena a dopraven ku krajskému soudu
do Litoměřic, odkud byl dopraven během 48hodin
ku krajskému soudu v Kutné Hoře — Josef Erb
mann, dle udání Hilenera druhý vrah Anežky Hrů
zové, přistižen byl v Slaném. Jakmile do Slaného došly
pondělní listy, v nichž byl zatykač uveřejněn na oba
Leopoldem Hilsnerem obviněné spolupachatele vraždy
polenské, npozornil městský důchodní pan Kazda ve
čtvrt na 8 bod. večer policejního strážníka p. Laube,
že před 6. hod. večerní šel přes náměstí do egnagogy

0 Policejní stráž
mistr se ihned te strážníkem Horákem vydal na cesta
po městě a v 6 bodin již zatknul israelita i jeho man
želku a sice ve chlévě zdejšího obchodníka dobytkem.
Zatkautý měl u sebe cestovní pas vydaný c. k. okr.
hejrmanstvím v Třebíči z 28. února 1899 na jmeno
Josef Erbmann v roce 1851 narozeného, do Třebíče
příslušného iaraelitu. Týž jest prostřední postavy, ho
lohlavý, má zrzavý plnovous, špatné zaby, mluví chvíli
česky hned zase německy, nosí brejle a na pravou
noha kulhá. Jeho manželka Hermina zdá ve starší,
silná, také prostředního vzrůstu a třese blavou (pa
trně slabostí neb stářím).

Zvěsti z východních Čech
Z Ústí m. Orl. Ill. volná porada spojených

vikariátů: Kosteleckého, Králického, Lanškrounského
a Rychnorského konala se v Ústí n. Orlicí na avátek
sv. Matouše, za hojného účastenství duchovenstva
všech čtyr vikariátů, Jednalo se o tisku, o škole a 0
otázce patronátní. O prvé otázce referoval dp. farář
Frant. JiříKošťál, jehoš důkladný referát vyslechlo
poslochačetvo s největší pozorností. Pak nastal čilý
rozhovor, načež přijato bylo jednomyslně následující
usnešení: „Dachovenstvo shromážděné na volné kon
ferenci v Ústí n. Orlicí, uvažajíc o veliké důležitosti
tisku a posorujíc, že v národě našem tisk špatný po
vášlivou měrou se vzmahá k nemalé duchovní i tě
lesné škodé lidu našeho: usnárá za povinnost svou
starati se co nejvíce o povsnešení a rozšíření tisko

dobrého, a povinnosti té zadostnčiniti chce tím, že
jak hmotně, tak mravně podporovatí bude tisk dobrý.
Zádá však, aby tisk náš nebyl předražován, a aby
svorně pracoval proti společnému nepříteli. Noviny
naše prosamou vysokou politiku nezapomínejtež na
mnohé otázky pro lid náš předůležité, varujte se ci
zích slov a přinášejteČastěji referáty o našich spisech,
Nakladatelé katoličtí neuvalnjte kolportáž jen na bedra
kněžetva, ale podle příkladu jiných nakladatelů i sami
kolportáž ai obatarávejte. Žádoncno by bylo, aby znova
vydány byly episy Ehrenbergrovy a Pravdovy v la
ciném vydání pro lid.“ — Po schválení toboto usne
čení přikročeno bylo k otázce druhé, o níž referoval
dp. farář Ch'enský Jos. Portman. Mlovil za souhlasu
shromážděných. Po jeho referátu nastal čilý rozhovor,
při němž formolovány byly důležitější požadavky naše
obledně školy a zaelány nejd. Biskupské Koneistoři
v Hradci Králové. Podotýkám, že při celém jednání
o otázce školské nebylo samozřejmě žádného štvaní
proti učíteletva. Jak z referátu tak i z rozhovoru bylo
patrno, že ideálem ani toho nejradikálnějšího kněze
není boj, ale mír s nčitelstvem. — Na to povatal vdp,
vikář Kostelecký Jos. Kaplan a podával zpráva odo
savádním výsledku akce naší pro změna patronátních
poměrů. Doposud vyslovilo ee pro změnu ta 45 vika
riátů českých, a stále docházejí žádosti po zaslání
resoluce. Dp. farář Lad. Seidl navrhuje, aby se pro
ušetření práce a pro urychlení akce naší resoluce Ku
etelecká v českém i německém znění dala tisknonti,
a rozeslala se všem vikariátům, z nichž dosud sou
blas nedcšel. Návrh byt přijat. V nastalém na to roz
hovoru s politováním konstatováno, že někteří jed
notlivcí zasýlání eoublasů vikar zdržají. Prozatím po
mlčeti se má ve veřejnosti o pohnutkách, jež osoby ty
k odpora proti akci naší vedou; duchovenstvo však
v zájma svém vlastním se vybízí, aby se nikým zdr
žovati nedalo v projevování soublasů pro věc spra
vedlivou a dosažitelnou. ©Máme spolehlivé zprávy, že
činitelé nejzávažnější akci naší přejí. Došlé souhlasy,
jako doposud i nadále oblašovány budou v novinách.
— Příští porada konati se má v Týništi počátkem
nového roku. Zdař Bůh!

Z Babice u Nechanle. Renovacesv. miseie,
kterou zde nedávno dpp. P. K. Soukenik a p. B. Ma
tějů, redemptoristé z Prahy konali, zdařila se poměrně
ještě Jépo nežli v loni av. misaie. Již před renovaci
snesli horliví farníci přes 45 zl. dárků pa světlo, tak
že denně při večerních pobožnostech byla svatyně
zdejší ouvětlována více než 60 světly. Zaslouženou
chválu vzdával při posledním kázání pan missionář
zdejšímu p. řídícímu Jos. Relichovi za to, že nevhlé
daje se na odporné prondy radikální, přiklekl také
uprostřed školních dítek ku společnému sv. přijímání.
I ke stolu Páně přistoupilo au 900 kajicníků jako při
miesif, což bývá řídký zjev. Potěšitelno také bylo, že
mužské pohlaví téměř četněji přistapovalo ke av. svá
tostem nežli ženské. Také dívky Barchovské obdařily
k renovaci kazatelnu drabocenným antipendiem 86
zlatým vyšíváním. Nevídanou slávu však uzřeli jeme
o svátek nerození P. M. při svěcení drahého mieaio
nárního kříže, k němuž J. O. hrabě Jan z Harrachu
daroval velikomyslně mobutný strom. Hned večer před
tím zvěstovale střelba z hmoždířů nastávající slavnost.
Před 10. hodinou přišlo na velké služby Boží četné
procesní « ncvou sochou Mariánskou ze Zechovic u No
vého Bydžova. Se všech atran z celého vůkolí z dálí
i z blízka plnými prondy valily se zástupové věřících
k Babicům. Odpoledne před 2, hodinou přišel průvod
z Bohárny, potom s hudbou mládenci a dcerašky z Ko
siček. Přijeli také na slavnost dpp faráři, Josef Po
epíšil z Lažce, Frant. Vintera z Mlikosrb, a Václav
Honzak z Krátonoh. Průvod se sv. křížem byl v skatka
nepřebledný; bílých družiček napočtěno 70, v černém
úboru 40, Hasičské sbory z Babic a Trnavy činily
čestnou stráž podél neseného kříže a nositek, na nichž
spočívalo Tělo Páně zbotovené v křesťanské ukademii
Pražské za 20 zl. a darované od zdejšího dp. faráře.
Pp. starostové z Babic, Trnavy a Barchova mužně
kráčeli s průvodem před márami za duchovenstvem.
Sv. kříž postaven na dolení návsi Babické, kdež po
vykonaných obřadech vzdala díky dp. faráři za jeho
cenný dar školačka, jedna zdejší, básničkou zdařile
sestavenou od p. učitele V. Kaliny. Uvítání pp. missi
onářů a rozloučení 8 nimi přednesla jménem farníků
drožička z Trnavy Františka Sejkorová. Jak muaoho
tisíců sešlo se k slavnosti této, vidno bylo zřetelně
po návratu do chrámu Páně, kterýž nebyl sto všech
něch pojmouti. Mnozí vytrvali okolo kostelu v hnstém
dešti. Přilnulost lidu ku sv. náboženství lidu zdejšího
osvědčila se nad míra ještě večer před odchodem dpp.
missionářů, když v silném dešti přišli hasiči z Trnavy
a někteří z Habic = lampiony provázení bujným zá
stupem žen a dítek a zpívali před farou Tisíckrát po
zdravujem Tebe. Provolavše „sláva“ pp. missionářům
a vzdávajíce díky dp. faráři. Není zajisté v Babicích
pamětníka podobného vzrachu katolického, ač v po
sledním desetiletí odbývány zde různé slavnosti.

Z Nového Bydžova. Dne24.t. m.konala
Národní katolická jednota naše za hojného účastenství
výroční valnou bromadn. Rudost byla tím větší, že
viděli jsme opět ve uvém středu po delší dobů mile
ného p. předsedu, vlet. p. prof. Vil. Šálu, jenži
v čas své dovolené jednoty naší nezapomínal u obě
tavým jejim příznivcem se býti prokázal. Jednota
naše dle zprávy jednateleké čítá celkem 89 členů, má
značnou knibovnu a dosti časopisů odebírá, jimiž by
utnžovala katolické přesvědčení a tím snáze cíl spolku
dosažen byl. Čím letošní období zvláště vyniká, je —
že výbor svědomitě se staral o zajímavé a poučné
přednášky, jimiž by se členové poučili a své katolické
a národní vědomí poailnili A zábavní výbor hojnými
zábavami, vždy a pestrým programem v duchu spolku
řízeným etaral se opětné o zábava svých členů, aby
pobavivše se v bratrském kroužku — zapomenuli
strastí svých vezdejších aspoň na chvíli — a s tou
větší chutí a láskou ke epolka přilnali. Z četných
přednášek toho roku elaší předem uvésti poučnou a
důležitou přednáška vdp. prof. G Domabyla £ Hradce
Králové, který obsáhle a zajímavě pojednal o „ma
jetka církevním“. Neméně cennou byla přednáška
prof. zdejšího gym. p. J. Košťála „o svycích a pověrách
uv. týdne velikonočního“ a pak přednášku pana Tou



žile, který promluvil o některých časovýchotázkách.
Podobně i jednotliví členové výboru buď sami i více
přednášek ochotně na se vzali — neb anažili se zí
skati pro ně z místní intelligence. Na příští členské
schůzi s osvědčenou ochotou uvolil se přednášiti vdp.
Th. Dr. Kašpar „o dojmech z cest.“ — I života ve
řejného vždy si jednota všímala, aby projevila účast
v otázkách národnostních i národohospodářských.
Všech slavností církevních a na den sv. Václava vzne
šeného patrona jednoty súčaetnili se členové v počtu
bojném. Celková činnost ukazuje, že výbor všemožně
se staral o povznesení vnitřního živote jednoty a čeho
se snad dosud nedostává — vynahrazeno dobrou vůlí
a snahou v době příští nedostatky za pumocí všech
urornati. Nově zvolený výbor ustálil se takto: Za
předeedu zvolen opětně k radosti vdech obětavývletp.
prof Vilém Šála, za jednatele J. Šmejkal, kaplan, za

kladníka K. Janeček a za knihovníka A. Bartoš.
alší činnosti voláme: Zdař Bůh!

Šlápne-li se židovi na kuří oko,
křičíhned veškerý lerael. Stejněkřičírepre
sentace israelské nábošenské obce v Prase, obecní
radinát v Praze, spolek náboženských šidovských
obcí v Čechách a svazek rabínů v Čechách, kteří
vyslovojí nejhlubší rozhořčení nad tím, že při souzení
Hilsnera bylo vysloveno uařknatí z ritualní Vraždy,
Svazek rabínů v Čeclách, jest pouze hluboce zarmou
cen hrůzyplným podezřením a povídá: „My jako znalci
a složebníci víry své, dokládáme se jediného Boba,
nebeského otce všech lidí, před tváří celé veřejnosti,
že obvinění z ritualní vraždy postrádá veškerého pod
klado“. My pánům rabínům nesaháme do svědomí
a ponechali jsme úplně pronésti úsudek a rozhod
nuté o tom znalcům a povolaným soudcům. Proč se
židé a jejich časopisy předem s Hilsnerem ztotožňo
vali a předem za nevinna jej problašovali. To právě
vrhá jistý stín na věrohodnoeť tvrzení židů, ač v starém
zákoně zcela jistě — juk víme— ritualní vražda blá
sána není. To věříme pánům rabínům na slovo. Pak-li
se však najdou vyvrbelové i mezi židy a spáchají
bestiální čin, pak o tomto musí souditi povolaní znalci
a soudci. 9 tím jsme úplně spokojeni, my nechceme
ani více ani méné neboť „spravedlnost jest základem
pvěta“ a masí platit stejně pro křesťany jak pro židy,
My vinníky z našich řad nebájíme a hájiti nebudeme,
ano my mlčíme, i když se darebnéma křesfann při
solí. Tak píše „Hlas:“ Před nedávným časem odsou
zena vídeň.kou porotou česká slnžka pro utracení
svého třínedělního dítku na smrt provazem. Vyslý
cbána byla tlumočníkem. Jistá městská židovka ne
dlouho před tím odsonzena pro týž zločin krajský n
soodem ubersko-hradišťským na 14 dní do vězení.
Žádný z křesťanských, zejména českých listů, se 0
tom nezmínil, což svědčí o uaší skromnosti proti je
dnání tisku židovského v nynějším gensačním případě
kutnohorském. Poněvadž tamní porota žida Hilenera
jednoblaeně pro dokázanou a oynÍ přiznanou vraždu
na křesťanské dívce spáchanou, odsoudila, napadena
polovládními listy od „Fremdenblattu“ až po „Ta
gosbota“. — Hilener se přiznal, vynesla tedy porota nad
ním trest spravedlivý. Ou se též přiznal, že dohodil
— dle udání Erbmanovi a Wassermanovi Anežku Hrů

zova, kterou ani neznali, jakožto oběť. My nevíme, k
čemu více 86 přiznal Hilener a k čemu se přiznají udaut
vrahové, ale každý člověk má přece právo zeptali ee,
proč ji zavraždili, když ji před tím nikdy neviděl,
nemohli míti proti ní žádné msty, žárlivosti, nemobli
jí ani olonpiti, a ani jí nezpranili?

(Zasláno.)

Do Sádku u Poličky.
Uznáváme milerádi borlivou Činnost pana sta

rosty Lidmily o zařízení nové fary v Sádka u Po
ličky a oceňajeme také časté jeho cesty v této pří
čině do Prahy a do Vídně podniknuté, Věříme také,
že p. starosta Lidmila jednal z usnesení celého vý
bora obou přifařených obcí a že do terna místo tří
navrhl pouze jednoho kandidáta, Tento postap však

noodpovídá platným ustanovením a mimo to «ůstavuje
cirkovním úřadům vždy právo exclang, jeké při volbě
papeže zjednalí ei na př. též světské státy Rakousko,
Francie aŠpanělsko. Do terna umí s navrbooučí
pouze po soudu církevních úřadů ne ten čas přípastní
uchazeči. To vyloží obyvatelům nově zřízené farnosti
v Sádku každý s církevním právem obeznámený laik.
Nenposlechoutí církevních úřadů znamená tedy bez
účelné zdrlování věci. Opakujeme proto: vybeřte z
přípustných bodných navržených kněží kteréhokoliv a
tak jskožto praví katolíci prcspějeto nejlépe svým
souvěrcům, z vichž četní si brzské obsazení fary přejí.

„Krásné a cenné dárky

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí ©.77)

doporučuje ct. obecenstva svůj hojnězásobeníeklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravýc
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a stříbrné bodinky
první jakosti; dále pendlové hodiny a budíčky
různých druhů se zárakou 1—3 roků za ceny

levnější než věnde jinde.

Veškerá zboží jest úředné zkoušeno a mačeno.

Správky ee přijímají a levně zhotovnjí, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Všo za lovné ceny.
Staré skvosty se kupují u vyměnňují.

Sřáš literární týden.
Tento týden vyjde:

Solovjev, L. N. Tolstej . .. „—1—
Sienk:evicz, Bez dognatu, I. díl, - - - - « » —40
Národní album, seš, 20... . . « » „—40
Bauše, Ze světa zvířat, seš.|. „—40
Malýčtenář,č. 2, - - « « « .... „—0
Nový Robinson, seš, 4. 5., po- - * «—06
Z českých mlýnů, seš. 28., . < « « ++ « „—.16
Puškis, Piková dáma, cmplt., . < - + « „.-—
Jizdní řád Vilímkův pre Čechy „ —.10

týž pro Čecby, Mor. Slezsko . - m
Rais, Pantáta Bezoušek, 2. vyd., seš. 7.4 . « «
Bazar č. 19, v předplacení
Rais, Výminkáfi, seš. 6.,
Rais, Zapadlí vlastenci, 2. vyd., váz., «
Bartoš, Naše děti, 3. vyd., ..
Marguerite, Dvou lásek spor. - - -+ *'
Peger, Ztracený život,
Zlatá Praha, seš. 47.,
Vikelas, Tři novořecké povidky
Ottův slovník nauč, seš. 334., < - < -+ 

I

Llezwmlr!
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Ottova lac. knihovna, seš. 89.,.. - - < + + « „—10
Jirásek, Spisy, II. vyd, seš. 181.. < << © © n lé
Tolstoj, Vzkříšení, seš. 7,- - - « ++ + © nov'lž

Právě vyšel:
Beneš Třebízský, Spisy, nové vyd., seš. 1, - « „ —'16
Veškeré tu uvedené, jakož i kdekoliv jinde oblášené

spisy má na skladě a na požádání ukázkou posílá

36 let stávající knihkupectví

B. E, TOLKANÁ
v Hradei Erálové, Velké nám. č. 26.

(nově zřízené moderní obchodní místnosti blíže lékárny.)

nabízí

jh dálehaveloky

vošedé, šedohnědé, tmavoolivové zhotovené
uvedeného výkresu

předpisu

délkyhaveloku. wm

přesně dle zde

259-6

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 23. září 1809.1 hi

převice L 660—730, šito sl. 480—6-26, jedmanu
ul. 4'50—6-15, oves sl. 2-35—2 50, proso sl. 4:80—500,
vkre sl. 0:00—000, hrachu zl. 780—8-25, jábly =!.
9-00—0-00, krup 8:00—2100, bramborů sl 1:10—1:40,.
jetelového semínka červeného sl. 40'00—48'00, jetelo
vébo semínka (inkarnát) zl. 00-00—00'00, máku sl. 16*50,
olejky zl. 8'35—8-50, lněného semene zl. 1:26—8:00,.
100 bg. kitných otrub al. 6-26, pšenič. otrub zl. 600,
1 kg. másla sl. 109—110, 1 kg. sád'a vepřového zl.
72-—0-80, tvarohu. zl. 0-13—0:16, 1 vejce 2'/, kr.

Oznámení.
Dovolaji si tímto velectěnámu P. T. obecenstvu

ve známost uvésti, že za příčinou zdražení bérnoslez:
ského nblí jsou obchodníci nuceni cenn oblí první jakosti
o něco zvýšiti.

Počítám uhlí první jakosti od B m. centů
výše —1 metrák za 1 zl. 28 kr. s dodáním
uhlí do domu.

Uhlí kostkové a ořechové první jakosti
dodávám za stejnou cenu.

Objednávky vyřizují vždy správně a Co oejdříve.

Prose za hojné objednávky znamenám 80
v úctě oddaný

M“ vwJosef Spryňar,
sklad uhlí na Slezském Předměstí

u nádraží.
OT

t | JOSEFŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicích

oprav“ie jakoš i nověslaví
oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce v nejmodeiJějším pro

vedení a v cenách velmi„lerných. :

8665%br.dnAo"PRAP bobrbo< Ď
Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1

litr po 3 zl.

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po : zl. 75 kr.

Slivovwlci starou + litr po 80 kr.

BMorovičku pálenouz tatránskýchjalovči
nek, 1 litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužiťkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren i
lite po 80 až r 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, kdy
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.

> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15procent.i

Bryčku celokrytou

W“ levně prodá "ji
Josef Větrička,

obohodnik v Třebeohovioich.

WE-První česká
i á harmonie zaří

apociolněnaamerickéoohagooy

Rudolf Pajkr © spol.,
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediné.

Tatáž nabízí též barmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrokcí
americké soustavy se doporučaje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše, — Na
splátky od 4 zlatých. — Záraka
pětiletá. — Illustrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i kucvičení.
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P. T. obecenstvu
odporučují

k dušičkám
svůj hojně zásobený sklad hotových
pomníků z pískovcea z různých druhů
mramorů, žuly, sienitu, vše v cenách níz

kých při solidní práci a obsluze,

Slavné patronátní a důstojné far
mí úřady dovoluji si upozorniti, že do
dám veškeré druhy práce sochařské a ka

menické pro kostely s hřbitovy a že mám
na skladězároveňatojatou gotickou
kropemku z červenéhočeskéhomramoru.

Zdenko Ježek,
závod soohařský a kamenioký

v Hradci Králové,

RKM

©VARHANY
úplně pneumatické

a harmonla všech soustav
provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závoi můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1859., rozšíři) jsem za spolopůsoboní mýchsynů, kteří bobatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagne«
tických. Osvědčení ee mnou postavených varhan
pnenmatických ve vlhkých koetelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporačiti. Varhany ostatních 8y
stemu s přesnýma lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava 80 provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky
harmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí

Antonin Mělzer

©+00000000000000000000(0
+

FRANTIŠEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučoje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
v slohu čisté gothickém a rematssančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrzuje náležitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu asl. úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rozpočty shotovují sdarma.
emma Nejstarší závod v oboru tomto. emmm

0000000000000000000
ELOSTEC

(Gicht)
rheumatismus vyléčí se zcela jistě po upotřebení
mého mazání, jehož vyrábění jest v rodině mé
dědičným a které odpomáhá na vždy v době zcela
krátké od hostce, pakostoice, dny, Joupání v těle,
tak že po opotřebení jeho osoby, které po léta na
lůžko upoutány byly, se úplně pozdravily. „Za
účinek ručím“. Zasýlá jej v lábvích i s návodem
Vilemína Suchá v Mladé Boleslavi č. 9. Statistce

dopisů svědčí o jeho dobrém účinku.

©Wo++000000000000000000000

00000000000000000000000

Vaše Blahorodí!

Nemohu opomenouti, bych Vám nevzdal dík za za
slané mi maásání s návodem, neboť nemyslel jsem více, že
buda zdráv. Trpěl jsem veliké bolesti v levé noze akříži

o 1 a půl roku nemoha 8e po mnohokráte postavit, tak

©jem nucen byl po zemi se plasiti. Uposlechl jsemVaší rady a díky Bohu, jediná zásylka Vašeho mazání mne

úplně výbojila, pročež Vámvzdávám srdečný dík a Bůh"Vám žehnej mnobokrátel!

Ye Brítkově u Pardubic, 2. května 1893.
Fr. Buchta, rolník.

Ctěná paníl

M Vaše mazání proti „Hostci(tichtn“ se v naší rodině
již několikráte velmi dobře osvědčilo, začež přijměte naše
nejardečuější díky. V hluboké úctě

Ant. Potužil, rolník.
V Jaro 6 srpna 1893.

yhláška.
Zemský výbor království Českého hodlá

způsobem ofertního řízení zadati na dobu od
1. ledna 1900 dodávání různých potřeb pro
zemské úřední budovy č. p. 6, 8, 11 až 15.,
176., 259. a 518|Ill. v Praze, pak pro zem
ské ústavy, totiž:

porodinec a nalezinec, ústav pro choro
myslné a donucovací pracovnu (káznici) v
v Praze, ústavy pro choromyslné v Kosmo
nosích, Dobřanech a Horních Beřkovicích,
ústav pro choré pomatence v Opořanech, do
nucovací pracovnu v Pardubicích a polepšov
nu v Králíkách.

Ofertní řízení má zahrnovati dodávky
topiva, sukna, plátna a jiných tkanin, příze
tkalcovské, výrobků provaznických, potřeb ča
lounických a obuvnických, potřeb kartáčnic
kých, výrobků voskářských a mydlářských,
líhu, petroleje a oleje různých druhů, lučeb
nin a potřeb lékařských, slámy ložní, zboží
železářského, pak jiných různých potřeb, ko
nečně potravin. zejména pečiva, masa, mléka
a másla. zboží koloniálního, octa a piva.

Potřeby tyto, jakož i jich druh a jakost
jsou podrobně udány ve zvláštním výkaze, ve
kterém příbližné množství celoroční potřeby
každého ústavu zvláště jest udáno.

Dotčený výkaz, jakož i ustanovení zem
ského výboru ze dne 16. září 1896 č. 56816

zemské vůbec potřeb a obsahující též základní
podmínky, kterýmž každý dodavatel z předu
podrobiti se musí, jsou vyloženy k volnému
nahlédnutí v obvyklých hodinách úředních v

ních místnostech ředitelství (správy) každého
z řečených ústavů, i byly zároveň dodány
všem obchodním a průmyslovým komorám
v Čechách.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něž
jde, ucházeti se mohou též družstva menších
živnostníků, zejména těch, kteří dle řádu živ
nostenského k výrobě jsou oprávněni.

Každému oferentu pak zůstaveno právo,
ucházeti se o dodávky pro jistý ústav nebo
pro více ústavů určitých, po případě pro všechny,
jest mu však spokojiti se s tím, svěří-li se
mu dodávky, o něž se ucházel, jen částečně.

K ofertám nutno použiti blanketů k účelu
tomu zvláště vydaných, jež 1 u ředitelství

lze bezplatně.
Potřebná vadia buďtež složena u král.

čes. zem. pokladny v Praze; oferty pak řádně
vyhotovené a potřebnými průkazy, pokud třeba
též vzorky opatřené (ohledně, kterýchž v ofer
tách výslovně udáno budiž, zdali oferent na
vrácení nepřijatých ovšem na své útraty si

1899. do 12. hodiny polední u výboru zem
ského království Českého.

Zároveň budou zadány na rok 1900 též
práce řemeslnické, pokud jich svrchu jmeno
vaným ústavům vyjímaje ústav pro choro
myslné v Dobřanech, polepšovnu v Opatovi
jích a donucovací pracovnu Y Pardubicích,
akož i práce natěračské v ústavě pro choro

myslné v Praze — bude zapotřebí.
Oferty na práce tyto, pak potřebná vadia

podány buďtež ve lhůtě výše udané přímoře
ditelstvím (řízením) těch kterých ústavů, kde
zároveň každému, kdož o dotyčné práce uchá
zeti se míní, bližší podmínky oznámeny a
žádané vysvětlivky podány budou. Tamtéž
jsou vyloženy k volnému nahlédnutí též se
znamy dotyčných cen normálních, na základě
kterých oferty jest podati.

Z výboru zemek. král, Českého
v Praze, dne 29. srpna 1899.

ooooo000*

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. 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 zvláštěz 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 cení
OO0OO00000000000000

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučoje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
ze stříbra, bronzu a jiných kovů

: vše alině v ohni zlacené a otřibřené začneruč
Vlaetaí výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možnotéž ve lhůtácl. Opravy

, znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná Be rychle a
i zašlou 80 již avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
[ losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochral
( nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje setedy kza
| koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborii, relikviářů
| nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
| tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé
i tější, patenek atd. co nejvíce.

! BCPP PL
| Antonín Sucharda
li sochař a řezbář

č v Nové Pace (Krkonoše)
| doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božieh hrobů

|

i

R

i

Dalo:

a veškerých potřeb nmění církevního; též zhoto
vuje sochy svěleů ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje, ©
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za fádnou práci při cenách nejmír

nějších, S úctou veškerou
Antonín Sucharda.Zair BD Ě

Založeno 1843.

Zlaté a stříbrné hodinky, řetězy, ná
' ramky, křížky, prsteny, brože, ná

ušnice, příbory. Velké hodiny
doporučuje ve velkém výběru při levných ce

nách se zárukou

hodinářJ AN KALIS zlatník
přísežný znalec c. k. okr. soudu

w Rychnově nad Kněžnou.

KODODOOOOCXY

jsou jakosti nedostižené bal.
45 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
1 kg80kr., 1—zl., 120 zl.

Císařské suchary
1 kg 150 zl.

Gajové zákusky
Ukg1502., v80zl,%102l.

Novinka! Gutfrontes Pariserin Novinka!
t kg 250 zl.

Velkývýběreukrovinek krabice1— zl. Jf
až 4'50 zl. a výše. p

Velký výběr dortů, cukrovinek ku
bostinám a pod.

Poštovní sásilky 2krát denně od 5 el. po
čínaje franko stanice. Zasílá

Karel Dlabačv Jičíně
(Čechy)
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První královéhradecká velkovýroba nábytku
Hradec Králové. LADISLAVKNYPL,| "kžssiřanko mg ©“

V,Vacek, OO0000000000000000000 ————

aja | eškerópůvodníšicí stroje © |*95efKrejčíkv Fraze,

umělecký závod sochařský a řezbářský.

v Pamět- . , Pisárna a dílny na Letné, 0. 612.-VIL
níku pro domácnost a živnostníky S

u Chlumce dodává pod6let árukou, svéchvalné mámé: Sochy, oltáře, křížové »
nabízípro zimní a jarní SÍVĚ Po stá ou, též na splátky jeste, Boží hro kříže, kazatelny, z |T rmyro| ©„del DSTPLE. Stourač, 6" kant YRay
živé ploty,křovinyozdobné Renovace starých oltářů a kostelních

konifery,divokéstromy ve Svitavech. zařízení.
pro stromořadí,pláňata atd. Cenníky zdarma. Cestující se přijímají na stálý plat a ns provizi. Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně

puatinice i M bě. franko.Enestřcanire:| ŠOOOOOOOOOOODO90000000000000| VHV"
2C3C3626362C2626|326K Podporujte náš první český kř.-sociální společenstevní podnik!

Akad.histor.malíř "Tkalcovské

K. Neškudla výrobní společen.„Vzájemnost“v Hronově1.M.
v Jabloném n. Orlicí

doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa
tronátním úřadům 

pro malby obrazů
církevních a jiných.

Renovace obrazů starších!

Za správné a umělecké provedení se ručí.

Ceny co nejmirnější.

JE3EIEIC2CICICÍ3EIE2EICICIEIC2E2E Podporujte náš prvni český kř.-sooiální společenstevní podnik!

ukna, modní látky a české lodeny -3%
V obrovském výběru doporučujea vzorkynapožádáníihnedzašle

:Přes100druhůčernýchlátekstálenaskladě, V. J . Spalek V Hradci Kr.Veškeré druhy suken ku chrámovým účelům.

nabízí ke koupi:
všeho druhu celo- i pololněná plátna, damaškové grádle kanafasy.
sypkoviny, ubrusy, sorvity, ručaíky, šátky, grizety, zefiry šatové,

látky matracové atd.
Společenstvo toto zřídilo se proto, aby napomáhalo živnosti tkalcovské a výdělnosti členů od
beru tkalcovského vůbec, zaopatřovalo práci pro členy, společně prodávalo své výrobky tkul
covské a přijímalo objednávky, společně nakupovalo suroviny, stroje 8 jiné pomůcky atd. Prot

zusluboje zajisté plnou měrou přízně velect. p. t. obecenstva,

Ceny levné. Vzorky zasllají se Iranko. Zboží čerstvé.

Rp“ Při tom se upozorňuje, by p. t. žadatelé vzorků udali vždy druh zboží, jehož
vzorky by si přáli.“iij

ina19A8A[paS

3636363636206063062626

Svůjksvému!

Sukna a lodeny pro dámy.
OOOO00000 Dlouholetádobrá pověsíi rozsah mého závoduzaručují nejlepší obsloužení.

dosel Neryhoštěný,

závod trahlářský a sklad nábyíku
na nábřeží císaře Františka Josefa

v Hradci Králové.

Doporučuje velectěnému obecenstvu svůj
hojný výběr moderního vkusného nábytku v ka
ždém provedení za levné ceny.

Zároveň přijímá všecky práce v obor ten
npadající: jako práce stavební stavby portalu a
výkladních skříni zařizování hotelu, Škol a pod.
místnosti.

Na požádání zásilám návrhy, výkresy a
rozpočty zdarma.

i

vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. 6 dlouho
letou zárukou v dokonelé jakosti.

Rozpočty zdarma. |

úpořilelna Arálováhradická
Dle usnesení výboru spořitelny ze dne 27. t. m. zvý
Šuje spořitelna Královéhrad. úrok z dosavádních vkladů Humpolecká

32 na 4 od I. října (899. Ý k p
Týmž dnem počínajepřijímány budou veškeré nové EL na) Výbornouchuťkávy docilíle

vklady na úrok ( b

4 a lodny. Ď přísadouJo. (Dámské lodny.)
Záoveň zvýšuje spořitelna Královéhradecká úrok z hy- ( Modnílátkyoblekové,

pothekárníchzápůjčekstarýchi novýchze db ráně on.rinyh cenách d

o na o U S ručaje““ )
rovněž od 1. října 1899, Výbor. ( KARELKOCIÁN,Ď

( oukonický a prvníĎ
V Hradel Králové, dne 28. září 1899. zasílatelekýzávod

w Humpolol.
(ÚVrorty E nahlednutí

0vUYEwIEUwe
Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor Frant. Štábi. — [iekem biak. knihtiskárny v Hradci Králové,



Předpiatné na čtort roku 125 sl. |
„ na půl roku 200 sl. |

Hrabě Fr. Thun padl
hrabě Clary-Aldringen nastoupil.

Hrabě František Tbun a členové jeho mini
sterstva byli v pondělí milostivě svých úřadů
sproštění. Ve vlastnoručním listě vzpomíná císař
vděčně obětavé ochoty, s kteron propůjčil mu hr.
Thun opětuě za nejsvízelnějších poměrů své služby
8 oddaností vždy osvědčenou a za vlasteneckou
horlivost v konání služeb vyslovil mu plná uznání
a vyznamenal jej velkokřížem řádu av. Štěpána.
Všichni ostatol ministři vyzoamenání byli řádem
železné koruny první třídy. Pokud se týká mini
strů dra Katze a dra Rubra zůstavuje sobě císař
povolati je opět do své složby. Vedle Dunajew
ského a Biliůského byl Kaizl skutečně nejlepším
rakouským finančním ministrem a císař právem
tedy oceňuje „dokonale výtečné jeho služby, které
mu prokázal obětavou svojí oddaností“ Právem
také uznal císař „výborné slažby“, které Dipauli
jako ministr obchodních záležitostí prokázal.

Opravou berní zvýšil milostivě propuštěný
ministr dr. Kaizl netušenou měrou státní příjmy.
Úředníkům, professorům a vdovám po tich, stát
ním sluhům a finanční stráži zlepšil platy a no
vým pracovním řádem pro státní továrny tabá
kové získal si vděk tam zaměstnaných pracovníků.
Rakousko-uherské vyrovnání provedl ministr Kaizl
s hrabětem Thunem pomocí $. 14. Na stavu ujed
naném a podle $. [4. vyřízeném nedá se bez ne
dohledných katastrof nic měniti.

Stáhnutí státovek z oběhu veřejného, úlevy
při převodu nemovitého majetku, zavedení neděl
ního klidu, upravení úřednického statutu a postu
pu, plán na uzdravení zem. financí je rovněž zá
eluhou dra Kaizla a hr. Fr. Thuna.

Kas poctivé práce vykonali taká ministr ob
chodu a orby. K zásluhám odstouplého minister
stva můžeme připočísti zřízení pracovní rady a
statistického úřadu pracovního; toto ministerstvo
dalo též podnět k opravé akciového zřízení, jož
v regulativu dospěla aspoň k částečnénu rozřešení

daly. Aoi horivé, byť z části ještě nedozralé po
kusy o zvelebení obchodu nesmíme zde zamlčeti,
kromě toho zřízení některých průmyslových uče
liší. K zásluhám bývalého předsedy ministerstva
braběte Thbunabude český národ počířati, že zří
dil českou techniku na Moravě a že nechtěl dáti
svolení k zrušení jazykových nařízení, kteréž, když
se stane bez nábrady a bez svolení zástupců če
skóho národa, znamená hlubokou naši urážka a
zřejmé odkopnutí.

Přátelé hr. Thuna zazlívají tomuto, že vzal na
sebe dědictví Gautschovo a Badenovo a že chtěl
provésti vyrovnání 8 Uhry i smír mezi Čechy a
Němci. Kdo znal poměry naší říše blíže, ten vě
děl brzy, že hr Thun 8e obětuje marně a že se
zbytečné brzy opotřebuje. V „Obnově“ uvedli jsme
nejednon výroky vysoce vážeoých politiků, kteří
si přáli, aby Thun po prvních marofch pokusech
— učiniti parlament k práci schopoým — raději
odstoupil a uchoval se pro přízoivější budoucnost.
Proti obatrukéním Němcům nesměl vystoupiti brabě
Thun tak řízné, jak by ai byl přál a jemu nebyla
také dána možnost, aby provedl taková opatření,
aby umožnil volbu do delegací bez ohledů na ně
meckou obstrokci a aby tato učinil malomocnou
též na říšské radě.

Rozhodující kruhy ovšem vytýkaly braběti
Thunovi, že nedovedl si opatřiti spolehlivou větši
nu a že tato při každém rozbodnějším hlasování
se buď rozštěpila anebo z části utekla domů a že
tak nejednou poražena byla od obatrukčních Němců
a spojených s nimi Vlachů a socialistů. Zu tyto
věci nestmí se však nčiniti zodpovědným jen hr.
Tbun. Kdyby byl mohl a směl učiniti větší ústupky
Čechům, Jihoslovanům a katolíkům, byli by se tito
dali získat promnobou vládní předlohu, pro kterou
jinak ze strachu před svými voliči báli se hlaso=
vati a dávali raději přednost$ 14., aby se jím
všechno spíše provedlo.

Hrabě Thun nebyl donucen k odstoupení
obstrukcí, vždyťtato jest vůči pravici dosud v men
šině a naopak pro politiku hraběte Thuna byla
většina teď mnohemrozbodněji, nežli kdykoli dříve,

V Hradci Králové, dne 6. října 1899

Pokládáme zu osudnou chybu, že proli všem pra
vidlům konatitutionalismu a parlamentarismu musil
ustoupiti důvěrník parlamentároí většiny — men
šině. Než chyba 8e již stala.

Nové ministerstvo po 10 denní krisi v pon
dělí utvořeno. Císař jmenoval totiž tajného radu
a místodržitele ve Štýrsku, br. Manfredá (lary
z Aldringen ministrem orby a proz. předsedajícím
minist. rady, pol, zbr. Zena hr. Welsershešmba
opětně ministrem z. obrany, tajného radu dra. ryt.
Wittka opětně ministrem železnic, taj. radu dra.
A. ryt. Kórbera ministrem vnitra, tajného radu
a předsedu vrch. zem. soudu v Terstu dra. Ed. ryt.
Kindingera ministrem apravedlností a min. radu
dra. Kazimíra ryt. Chledowského ministrem pro
Halič. Dále svěřeno řízení ministerstva osvěty a
vyučování odb. přednostovi dru ryt. Hartlovi, ob
chodu odb. přednostovi dru. Sfibraloví a minister
stvo financí odb. přednostovi dru. ryt. Kniazio
luckému. Rytíte Kniazioluckého měli jsme za souseda
na bauketu při otevření dráhy budějovicko-želnav
ské a poznali jsme v věm rozáodného Blou=
pence bývalého jeho protektora a ministra dra.
rytíře Diliňského. S ministrem Chledowským bude
v novém ministerstvu hájit zájmy polské a možná,
že bude též strážcem snah pravice.

Nové ministerstvo jest prozatímním minister
stvem a císař mu vytkl za úkol, aby provedlo zru
šení jazykových nařízení a volby do delegací.
Zvláštností nového ministerstva jest, že nemá žád
ného předsedy ministerstva, nýbrž pouze proza
timního předsedajícího ministerské rady — mini
stra orby Claryho. Dále veledůležité obory financí,
obchodu a vyučování svěřeny jsou pouze odbor
ným cbefům, jakožto správcům. Duší ministerstva
bude ministr vnitra Kčrber, známy důvěrník ba
rona Chlumeckého a Szella. Rocbodným liberálem
a centralistou jest člen panské sněmovny a správec
ministerstva kultu a vyučování, moravský Němec
ze Dvorců, dr. rytíř Hartl, Teun bude rozhodným
odpůrcem katolíků německých i něm. antisemitů
a že není přítelem naším, to dokazuje krátké jeho
působení v Praze po stanném právu, kde se nká
zal býti ochráncem buršáků a stranníkem Čecho
němců. Wíttek, Kindinger, Stibral a Welseraheimb
Jsou ovšem také liberálové.

Nový ministr orby a prozatímní předsedající
ministerské rady jest synem zvěčnělého smiřlivého
staroústaváka knížete Edmonda Claryho, který r.
1888. podal známé návrby k docílení smíru česko
německého. Starší bratr nynějšího náčelníka vlády
jest jako Člen paoské sněmovny členem pravice.

Co se týče ministra Claryho jest patraěji
světu znám ze svého pobytu ve Slezsku. Byl tu
od prosince r. 1896 do listopado 1898 a když se
loučil se Slezskem, němečtí liberálové závodili 8
nacionály v projevech uznání pro něho a obojí li
tovali, že tak záby odchází. Měli též proč, nezoť
hr. Clary jako zemský president uměl si udržeti
dobrou vůli Slezských Němců, nechávaje je dělat,
co sami chtěli. Slezští Slované nad jeho „působe
ním“ nijak nadšení nebyli a chování jeho, z něhož
vždy více hledělo němectví než úřadnická spra
vedinosť, nevzbudilo ve slovanském lidu obdivu.
Dávají-li si nyní některé listy české paáti z kruhů
poslaneckých, že br. Clary není v žádném směru
velice prononcovaným a če ze Slezska si přinesl
pověsť muže spravedlivého, tedy buď z neznalosti
věci, buď vědomě klamou veřejnost. My naopak
podle jeho minulosti neočekáváme od něho ani
v nové hodnosti nic dobrého a máme jakousi útěchu,
že přechodní, že vláda úřednická nebude snad míti
dlouhého trvání. Že může však napáchati hodně
zla, je samozřejmo. Tak soudí „Op. L“

Národ český zajímá hlavně přední úkol no
vého ministerstva: srušíťi jazyková nařízení. Nová
vláda prý předloží novou osnovu jazykového zá
kona Se strany německé nepokrytě se povídá, že
podkladem zákona budou zásady vyslovené ve sva
todušním programu německých stran. To by však
bylo hrobem rovnoprávnosti národní a proti tomu
se masí český národ vzpírati ze všech sil. — Český
lid zajímá nesmírně též otázka, co bude platit po
zrušení jazykových nařízení, které zrušily též známá
nařízení ministra Stremayera a Pražáka. Pokud
se ministerských předpisů týče, tu bude český lid
bozen 21 roků zpět, tedy do stavu před r. 1878.
To zusamená zvláště pro Morava a Slezsku citelnou

Insert-a ——
| Obnovavychásí 4 pátek o poledne. V. Ročník.

ránu a ve Slezsku přestali teď i 8 tou troškou
rovnoprávnosti v úřadech.

Mladočeští vůdci těší český lid kabinetním
listem ze dne 8. dubna 1848 a článkem 19. stát
ních základních zákonů. O citovaném kabinetním
lista rozhodl nejvyšší soud ve svém nálezu ze dne
13. prosince 1898 čís. 14.934, že má platnost zá
kona, protože vydán byl za platnosti vlády abso
lutismu a že tedy i po zrušení jazykového naří
zení zůstává jako nezrušený dosud zákon v plat
nosti a že tedy českému jazyku zůstane [ po zru
šení jazykových nařízení zachována plná rovno=
právnosť a že tedy soudy i úřady ve vnitřním i
vnějším úřadování českého jazyka užívati mají.
Ale což neuposlechnou-li němečtí soudci a úřed
níci? Jak pak je tu potom rovné právo zabez
pečeno? Inu tak, jak bylo zabezpečeno za Sebmer
lingů, Giskrů, Herbstů, Lasserů a Auerspergů.

Předně záleží teď na českém lidu samém, aby
si respekt v Čechách, na Moravě i ve Vídni vynutil.
Vůči liberáloímu ministerstvu jest nám dána di
rektiva i jako Čechům i jako katolíkům. Jako lidé
praktičtí neslibujeme si praničeho od radikálních
poslaneckých resolucí a od hromadných projevů
a protestních šimlů. Nám jest milejší jeden roz
hodný čin než celý koš papírových rozhořčených
vlasteneckých projevů. Naučme se něčemu od ně
mecké obstrukce. „Jak vy nám, tak my vám“. Lá
sku Němců si nevynutíme, ale respekt ai jisté
zjednati můžete. Před několika duy učinilo 11ž
tichošlápků, „řaké-Čechů a také-jlastenců“ pro
Jev ve prospěch německo národního smíru. Ob
strukční Němci a židovsko německé noviny opřely
3e tomuto projevu, poněvadž prý na společnou akci
Němcůs Čechy není pomýšlení potud. pokud není
požadavkům Němců vyhověno. Němci nám také
ukázali skatky, jak dovedli české živnostníky,
dělníky, služky, učně, ba i státní úředníky „z uza
vřeného území“ vykouřit. K násilí a k tak bratá!ní
odvětě my snášenliví Čechové ovšem nikdy ne
sáhoeme. Ale nikdo nás nemůže nutit, abychom
setrvali v obchodním a jiném spojení 8 našími
polititickými a národními odpůrci. A tu jsme pře
svědčení, že budou velmi brzy křičeti německo
židovští novináři a fabrikanti po smíru, pak-li je
diná česká noha prábu jejich nepřekročí a své
trpce vydělané peníze za jejich zboží jim vnuco
vuti nebude. Pak li toho nedovedeme, pak li ne
nuučíme se v kritických dobáců následovati Italy
a Maďary v tomto směru, pak nám nepomůže ani
sebe říznější oposice a obstrukce. Ve Vídni čeští
poslanci k obatrukci sáhoouti nemohou, neboť tam
uemají za sebou inasy lidu.

Radíme tedy: rozhodný, organisovaný postup
doma, a rozumný postup v parlamenté v souhlasu
se stranami pravice, pokud tyto budou Lvořiti vět
šinu. A stane-li se vzdor posavadnímu ujisťování,
že nás opustí na cestě práva a spravedlnosti, pak
jest na nejkrajnější oposici také ještě čas. Ale ta
kovou oposici nesmí pak vésti Grégfi « lidé, kteří
s nimi utikali od banketu žofínského.

Octneime-lise v ostré oposici politické, nesmíme
jako se to dělo v letech 1889 —1895 zapomenouti,
že si musíme vynutit laké kus plodné práce. Dnes se
na ujednaném rakonsko-uberském vyrovnání nedá
nic podstatného měniti; ale čeští poslanci musí
již teď hleděti, aby nastávající rakousko-uherské
vyrovnání (v letech 1903 a snad něco později),
když se budou obnovovati také celní a obchodní
smlouvy ge sousedními státy, kdy se konečně musí
jednati o zjednání výhod českému zemědělství,
průmyslu a obchodu, byli 8 to vážným a rozhod
ným činem do jednání zasáhnout. Poslanci čeští
nesrmízapomínati, že za celé vlády Tbunovy, Gaut
achovy a Badenovy národobospodářské zákono
dárství vázlo, co zatím daňový tlak neslýcbaně
stoupl. Celé stohy nutných projektů uvízly a vše
duslcí politický boj hrozí zase odročiti jejich ře
Beul. Naši poslanci musí co nejdříve donutit nové
ministerstvo k odstoupení a blavné se musí snažiti,
aby umožnili brzkou vládu pravice a aby pracu
jící a rozhodující většinou — working majority —
stali se sami. Ž hospodářských, z politických i národ
ních důvodů nebylo by pro nás výhodné, abychom
na delší dobu zůstali s většiny vyloučení, aby náro
dobospodářské předlohy, příští vyrovnání, celní a
obchodní smlouvy a jmenovitě příští jazykový zá
kou sdělával se o nás bez nás a proti nám.



Čin podstatný.
(Dle Komenského.)

Bude tomu bez mála čtyřicet let, co 8e Ra
konsko mělo znovuzříditi na sákladě listiny čili
diplomu od 20. října 1880. Ubobý diplom! Sotva
se narodil, hned zase zemřel. Ale aby rakouští
národové dlouho neplakali, byl vydán jivý list od
26. února 1861. A od těch dob nemá Rakousko
pokoje. Ministerstvo za ministerstvem odchází,
národové jsou nespokojeni, odstrčení a neocenění
nejapřímnější a nejlepší občané smutně hledí bu
doucnosti vstříc. A není naděje, že to bude lepší.
Schází to blavoí — schází — juk se Komenský
vyjádřil — čin podstatný.

A proto, a taky proto, že paši největší „cti
telé“ Koweuského spisů jebo ani v rukou neměli,
proto, že u nás jen klerikálové dobré stránky Ko
menského znají a chválí, proto tedy, že jsem če
ským klerikálem — píšu dnes o činu podstatném
ule Komenského. Musím ovšem ku výkladu toho
čipu podstatného dříve něco více z jeho didakti
ky — čili z kniby o vyučování — pověděti.

Píše v ní: (Hl. IV.): Přirozenou člověka
podstatou . . . jest osvícenost — ctnost — nábo
ženství.

Osvlceností nazývá Komenský poznání sebe
všeho, co jest krom člověka, čili všech věcí po

vědomost. — Ctuostí čili mravy vyrozumíváme ve
Jen zevnější přívětivost, nýbrž všelikou vnitřní i
zevnější všechžádostí (hnutí) spořádanost. — Jmé
nem pak náboženství vnitřní onu poctu, klerou se
8 nejsnrchovanéjším Bošstvím spojuje a váše duch
lidský.

V těchto třech věcech založena všechna člo
věka přednost, poněvadž ty (věci) toliko jsou sá
kladem přítomného 1 budoucího života. Ostatní —
zdraví, síla, sličnost, bohatství, vzácnost, přátel
ství, požebnané věcí se daření, dlouhověkost -—
ničím nejsou, vež buď přídavky a zevnějšími ži
vota ozdobami. anebo zbytečnými marnostmi, ue
užitečnými břemeny i škodlivými překážkami, shle
dává-li je kdo sám sobě, chtivé po nich dychtě, i
jimi se zaměstknává a zasypává, oněch předněj
ších obmrškáraje. (Did Kom. HL. IV, B)

Tak napsal tedy Komenský. — (Prosím, aby
ti jistí jeho „ctitelé“ u „rozhořčení jeho hůjitelé“
oproti potupám jeho ze strany klerikálů se no
rozčilovali. Pozn. redakce.)

Toto své pončení dovozoje Komenský dále
několika příklady.

První příklad dává o hodinách a praví, že
jejich podstata čili bytnost dovršuje se umělým
všeho rozměřením. Pouzdra na ně přidaná, řezby,
pomalování — jsou věcmi něco úblednosti přidáva
jicími, dobroty však nic. Kdyby kdo krásného
raději chtěl než dobrého takového nástroje, vy
swáno bude jeho děéřinství.

Drubý příklad podává o koni, jehož pod
statna cena záleží v sile, když se pojí se srdnato
atí, bbitostí a křepkostí v obrácení se ku pokynu
jezdcovu. Ocas, hříva, pozlacené uzdy, pokryvka,
uč přidávají ozdoby, přece hlupcem bychom pro
hlásili, kdybychom koho viděli, on vzácnost koně
po tom posuzuje.

Konečně následoje příklad o zdraví, kteréž
záleží na náležitém potrav zažívání i na dobré
vnitřní míře... „Protož kdo raději rozkošných
věcí ei hledí než zdravých, nemoudrým jest. Ne
mudrým pak neskonale škodlivěji jest ten, který
člověkem býti chtěje, více šetří ozdob, než pod
staty“.

V závěrce pak (číslo 9) praví Komenský:
Na tom tedy stůj: Co práce oddává se na snažení
se 0 osvícenost, cínost a náboženství v životě tomto,
tolik že podáváme si k poslednímu cíli. Tři tyto
věcí budďtežčivota našeho činem podstatným
(řecky: ergon); ostatní pak všecky rmeškáním 86,
barvou (řecky: parerga.) Tak Komenský. Čin pod
statný! Osvícenost, cnost a náboženství!

Máme-li pak v nynějším veřejném životě
tyto tři věci? Koná-li se pak u nás tento čin pod
statný! „Oavícenosti“ máme dle vychvalování no
vověkého školství náramně mnoho, jenže nebylo
jakživo tolik povrchnoati a tolik planého mluvení
jako za dob našich. A kde je ctnost? A kde ná
boženství? Ta zevnější ublazenost a příslušnost
k některé církvi, to postání neb posedění při ně
kterém obřadu asi dvakrát zu rok, to není mrav
post ani náboženství. Zdá se mi, že nám ten čin
podstatný sebází. A právě jakoby dnešní „pokro
Čilou“ dobu bičoval Komenský svými příklady ©
hodinách, o kuni a o zdraví. Jak často schází to
„Umělé všeho u vnitru rozměření“ a jak často
jsme tak „dětinšti“, že povrch máme zapodatatu.
Hodiny naše nepořádně ukazají i bijí, ale což na
tom? Co pak nemáme bezké pouzdro a pomalo
vání? — Jak často schází nám síle, srdnatost a
nbítost, ale což na tom? Což nevidíte naše ná

rodní slavnosti? Ano, ano! Jenže to často jsou,
co u koně „ocas, hříva a pokryvka“. A kdybych
rekl, že jsme za to blupci, užíval bych jen slov
Komenského. — Náš veřejný život jest „otráven“,
poměry jsou „nezdravé“, tak ob čas lamentujou
Národní listy, — A proč? Protože Špatných po
krmů duševních a bez míry požíváme — a pově
vadž si hledíme více škodlivé zevnější ozdoby —
chlonby a parády — než podstaty,

A tak to je i 8 ubohým Rakouskem! Ssbází
čin podatetný. Schází pravá osvícenost — znáti
člověka i vše mimo něj, tedy i Boba, — sohází
ctnost — a schází náboženství.

Á proto to v nás hrká jako v rozvrzaných
hodinách. Pořád a pořád se to musí natahovat a
řídit a pořáde to zůstává stát. A proč? Inu proto,
že podstata hodin záleží v nálešitém všeho rosmě
ření. Ale u nás Be měří nenáležitě. Dvěmu vše
cko, ostatním málo.

A dokud se bude takhle měřiti, nepůjde to,
ať jsme desetkrát v pozlaceném pouzdře, kterému
se fíká „velinoc“. — Schází čin podstatný — a
proto jste jako koněm, který má hezký ocas, a
hází pyšuč hřívou, a má nádbernou přikryvku
s vyšíváním a zoskem, a Mdí ae drahou, moc dra
hou — úzdou — kdo čteš rozuměj, — ale kůň
ten už ztratil všecku sílu a srdoatost, a nechce
se „otáčet ku pokynu jezdeovu“. —- Schází čin

podstatný a proto jsme tělo nezdravé. Schází „do
brá vnitřní míra“, rozmohlo se rozkošnictví, žije
me dle zásad bezbožeckých vinou státu samého a
při tom si líčíme tváře jako atará panne.

A tak nepomůže nám nějaké to — jak to
Taafe nazval, — Be „fretování“ — ustavičně při
štipkování a nalepování a malování. Nepomůže
žádné nové pouzdro na hodiny, ani nová (deka)
přikrývka, aui nové nějaké tváře líčení. Musí při
jít spravedlivý rozměr, síla a »rdnatost, a zdravý
pokrm. Musí přijít čin podstatný. Mual přijít to,
čem. říká Komenský „ergon“. Až posud od února
1861 konáme jen ta „parerga“, meškání se a barvu!

A tak je to i s naším národem. O ten čin
podstatný, oavícenost, ctnost « náboženství, o ten
se starají — jen ti nenávidění „lerikálové. Mno
hým ostatním schází péče o něj úplně. Zvláště za
posledních deset let scházel, — naši páni poslanci
ukázali brozoě málo toho činu, toho „Srgon“. Ale
těch „parerga“, těch věcí zbytečných, toho Be
omeškávání, té barvy bylo dost a dost. Avýsle
dek? Hodiny uaše zůstávají stát, oř náš je bez
ally a hbitosti, a tělo naše plné nezirávených po
krmů, tvář naše zsinalá líčí se — husitství.

A naděje není! Spíše po přání radikálů dle
vzoru starého ačitele Sokola bude se chtít pomoci
dalším ještě podrýváním náboženství a ctoosti.

Kéž by aspvň naše katolické spolky se vzpra
žily a horlivě konaly ten čin podstatný! Bylo by
to aspoň něco.

Počítejme při krmení dobytka.

Kura pro chov houpodářských zvířat pořádá ho
vpodářská škola v Chrudimi v místnostech Měšťanské
besedy v Hrochově Týnci. V neděli dne u. října
o 3. hod. odpolední promluví pan prof. Antoš Dos
koupil, „o krmení hosp. zvířat dle atarších
a dle nových moderních zásad“ av pondělí
promlaví o 3. hod. odpolední „o krmení dobytka
mladého, dojného u žírného“, Pan řid. Eekert
promluví v neděli o otázce, které krmivo jest nejla
cinější a pan prof. J. Stříteský rozhovoří se v pon
dělí o otázce „co učinily zákonodárné sbory ve pro
spěch chovu zvířat?“ Ctěné rolnietvo a jejich hospo
dyně, jakož i jejich dorost vysoce poučné tyto před
nášky zajisté navštiví. — Otázka o krmení dobyt
ka zasluhuje všestranného uvážení, neboť při chova
dobytka jest důležitý nejen výběr plemena a nejlep
ších odstávčat k chovu a žíru, nýbrž musí 80 uvážiti
také veledůležitá zásada hospodářská: s mal ým ná
kladem docíliti co největšího užitku. VNě
mecku a Dánsku — místy též na naších velkostat
cích — věnují této otázce velikou pozornost,

Roba 1896 v okresích dánských Alling a Vejen
zařídilo tamější družstvo pokusy = ažitkovou zdatno
stí dojnic. Vybráno 405 dobytčat, o nichž po celý rok
vedeny přesné záznamy. A nadto vybrána dobytčata

pe 4 leta stará a stejného plemene na porovnání,
všech zapisováno a zkoumáno: kolik dají mléka za

rok, jak mléko toto jest mastné, to jest kolik poměr
ně ve z něho vyrobilo másla, a co stálo krmivo pří
slněného dobytčete za celý rok,

A tu shledáno u jedné skapiny krav (51) na

rájem porovnaných, že dvě nejšpatnější dojnice dalyročn
jedna: 5861 liber mléka a tím 205
druhá: 8111 > „140

Dvě nejlepší dojnice daly:
jedna: 6208 liber mléka a tím 234 liber másla
druhá:7462 , |, „M0., .

Dle tohoto pozorování tedy poslední dojnice se
7862 librami mléka a 810 libr, másla musila by býti
aznána za nejlepší. Dalať nejvíce mléka a nejvíc má
sla — víc nož dvakrát tolik co drahá z nejšpatněj
ších. Leč na těchto číslech nemožno přestati. Při
zkonžce nváženo ještě to, co která dojnice do roka
sama upotřebuje. Cena krmiva rozpočítána dlo liber
másla. A tu se objevilo, že z oněch nejšpatnějších
první dala libru másla hospodáři za náklad 78 kr.,
druhá za náklad 76 kr. Z oněch dvou nejlepších první
spotřebovala na libra másla za 42 kr., drubá za 39
krejcarů krmiva.

Průměrná cena másla v dražstvech dánských
toho roku byla 68 kr. za libra. Z toho patrno, že
ony dvě nejšpatnější dojnice nepřinesly ušitku vůbec
žádného, a ta znich, která dala víc mléka a víc má
sla, ještě míň, než ona, která dala mléka i másla

méně. Ony dvě nejlepší přinesly užitek, neboť méněepotřebovaly, než poskytly.
Při jiné skupině dojnic (180 £ okresu Vejen)

zjištěno, že dvě nejšpatnější daly: první 2663 liber
mléka, 162 liber másla a drahá 8074 liber mléka,
133 liber másla a dvě nejlepší z dojnic daly: první
16.483 liber mléka a 548 liber másla, druhá 2915
liber mléka a 870 liber másla,

liber másla,

Když se spočítal náklad na krmení, tedy přišla
l'bra másla u první = nejšpatnějších na 84 kr. u
druhé na 81 kr., tato tedy, ač dala méněmléka i

másla, přece byla opší neá ona, protože méně za tospotřebovala. Z oněch dvou nejlepších spotřeborala
prvá 87'/, kr., druhá 38 kr, na libra másla. Tedy dle
ušitku nebyly obě dojaice daleko od sebe, byly skoro
stejně dobré, a přece dle mnoáství mléka a másla,
jak by člověk je byl daleko od sebe kladl.

V jednom jediném chlérě pokosem zjištěno toto:
nejhorší dojnice dala 7338 liber mléka a 242 liber

le, nejlepší 7169 liber mléka ale 291 liber másle.
Tato mléka sic dala méně, alo za to lepšího. Leč i
náklad u ní byl menší: ona nejhorší stála do roka
15%ml., ta nejlepší však jen 122 zl. Tedy libra mé
sla u nejhorší dujníce přišla na 65 kr., u nejlepší na
42 krejcarů.

akoréto pokusy a ožitečností dobytka svého
provádějí si tedy dánětí hospodáři sami mezi sebou.
Nestojí to nic jiného než trochu „počítá
ní“. Pokusy ty vedou ve pod dozorem zvláštních „spol
ků kontrolních“. Pokusy oněch dvoa dánských okresů
nejsou totiž jediné. Konají se i jinde takové.

Také v Americe takové„pokoey s užitkovým do
příkem konali. Výsledek vždy všude hospodáře převapil!

P Nade hospodyně měly by se učiti trochu více
počítat. Dnes umí každá složka číst a psát, a nenmí-li,
tedy by mohla od každé krávy při ranním, poledním
a večerním dojení nadojené mléko odměřit neb odvá
žit hospodyně, hospodář neb jejich odrostlejší dítky.
Do chléva by se dala černá tabula a kus křídy a na
tu by se každodenně napsalo, mnoho-li každá z doj
nic dala mléka. Co se týče krmivu, stačilo by snad
toto občas odvážit, aby se vědělo, kolik která kráva
sežere a kolik dá mléka, jaká je tedy její výnosnost.
Kdyby tukovéto pokasy dělaly se každých 13 dní jen
po 9 měsíců, mohla by ee dosti přesné vypočíst pří
bližná výnosnost té které krávy, Nejlepší by se pro
chov podržely, málo neb špatné výnosné by ae pro
daly, neb vykrmily na prodej. Počítáme-li, že dobrá
dojnice a plemenice ee chová ve statku 12 až 20 let,
a uvážíme-li, že mnohá kráva sežere krmiva denně za 6,
10,20, ba i více krejcarů než-li druhá, tedy by 36malo
rolníkovi toto počítání jistě atejně dobře vyplatilo,
jako v Dánsku neb u našich velkostatkářů. Účastníci
výletu hospodářského spolku královéhradeckého na
velkostatku v Uhřiňoraí se dobře pamatují, že vo
chiévech bylo na černých tabulích napsáno, mnoho-li
ta neb ona kráva od prvního až do posledaího v mě
síci nadojila. V našich bospodářstvích chovají se ča
sto pravé mrchy, který se nehodí ani na dojení ani
na žír. Nač má hospodář takové krávy chovati se
Škodou? Při trochu více počítání dopočetl by se ho
upodář snadno škody neb ztráty a obohatil by brzy
své zkušenosti ohledně krmení dobytka

Politický přehled.
Co učiní mladočeští poslancit Sbor

poslanců národní strany svobodomyslné sejde se
v sobotu o 3. hodině odpoledne v Praze v míst
nosti klubovní k poradě o politické situacia sbor
zemských důvěrníků národní strany svobodomyslné
sejde se v neděli dne 8. t. m. o 9. hodině dopo
lední v Praze na radnici staroměstské, Legitimace
jsou důvěrníkům zaslány. Radikálové a pokrokáři
nebudou míti tedy přístupu. Říšská rada sejde prý
se 17. října a do té doby musí si říšští poslanci
čeští ovšem rozmyslit, co učiní, Půjdou do opo
sice nepokrytě, jak to prohlásily «Nár. Listye?
To jest otázka, na níž odpověď je nyní naléhavou.
My jsme předešle naznačili, že přejítí lo oposice
se dá odporučiti jen tenkráte, půjde lí do opostce
celá pravice, nebudou li čeští poslanci ve své opo
sici osamoceni, čímž by se jen splnilo přání levi
čáků. Nyní ohlašuje »Hlas Národa, že jest jistým,
že oposice mladočeská bude vedena jen s ostatní

pravicí. O tom ostatné stalo se snad již rozhodu
jící usnesení ve schůzi výkonného výboru pravice,
kterou včera svolal jeho předseda ryt. Jaworski.
— Orgán dra. Engla »Hlasy od Blantka« praví,
že poslanci čeští, budou-li jazyková nařízení po
diktátu německém prosté zrušena, saujmou postu
vení krajně oposiční. Ale naskytuje prý se otázka,
které české poselstvo to bude, jež bude v oposici.
Dokládá tento list dále: »My zatím znova jen
opakujeme své častěji provedené již přesvědčení,
že nepokládáme za vhodné, aby týmiš osobami dě
lula se poliťikaopačná. A z jiného ještě stanoviska:
vůdcovéporažení nemohcu činili nárok na delší dů
věru, byťi nejpřísnějšívojenskýsoud prohlásil je
jich nevinu“. — Zahodit fintu do žita v okamžiku

kritickém, to by bylo od poslanců zbabělostí. SIf
bili dělati politiku lepší než-li ji dělali Staročeši
a dnes, kdy ukázali, že nemají vyškolenosti a zku
šenosti Štaročechů, chtějí utíkat a necbat politiku
ještě méně zkušeným mladičkým radikálům? Teď
se chtějí vzdáti mandátů? To by znamenalo, že
by Němci měli zatím absolutní většinu proti Po
lákům, Jihoslovanům, německým klerikálům i kon
servativcům. Útěk mladočeských poslanců a slo
žení mandátů v době nynější by znamenalo té
srádu pravice. Zatím musí poslanci vytrvata hle
dati takové posice, odkud by úklady Němců nej
lépe mařiti mohli. Dnes se od nich nežádá, aby do
bývali, ale musí bránit, abychom neutrpěli ztrát
a porážek ještě větších. Jen takovou politiku smí

odporučovat vůdci sboru důvěrníků. Dnes také
musí přestat hašteření mezi českými stranami,
neboť teď se jedná o kůži celého českého národa.

V Uherském sněma oslavovalKošut
maďarské revolucionáře a maďarské mučeníky a
žádal odstranéní pomníku Hentziho z kadetní



školy. Byl ovšem v meošině. Uherský sném zvo
Jil kvotovou deputaci.

Ruský jednatel v Srbskm, Mansurov,
zanechal zastupování Ruska drunému jednateli
Ruska, poněvadž ruský vyslanec pro neshody s Mí
lanem — patrně na povel cara — ze Srbska již
dávno odjel. Mansurov vzkázal srbské vládě, že
Rusko a celá Evropa jsou krutým rozsudkem v pro
cessu proti domnělým velezrádcům pobouřeny,
Podobné problášení podají prý vyslanec francouz
ský a italský. Zda-li Rskousko oficielné ve pro
spěch odsouzených zakročilo, nevíme, ale známo,
že polovládní vídeňské listy radily srbské vládě
umírněnost.

Bavorský směm, který má nyní abso
lutní klerikální většinu, zvolil za předsedu klerikála,
dra Orterera, a za místopředsedu liberála, ši, Kel
lera. Socialisté žádají vládu, aby vypracovala nový
volební řád s všeobecným, rovným, přímým a
tajným volebním řádem, který by městům a ven
kovským obcím přidělil dle počtu obyvatelstva,
přiměřený počet poslanců a který by též menši
nám poskytl poměrného zastoupení,

Ve Španělsku povstala v konservativním
ministerstvu strannická, nikoli však politická krise.
Ministři Silvela, Villaverde a jiní jsou pro nej
větší úspory, kterým se zvláště ministr Polavieja
protivil. Předseda Silvela navrhl královně změnu

si dali líbiti úspory 16 a 4 milionů peset. Poně
vadž se ale bál násilnictví generála Polavieji,
musil si především zabezpečiti souhlas maršálka
Camposa, generálů Azcarragy a Senona « kon
servativních vůdců Pídala a vévody Tetuana. To
se rou podařilo a ministerstvo války převzal a
k úsporám svolil Azcarraga.

Válka v jišní Africe asi jiš začala.
Angličané si představovali podmanění Tranoválu asi
lehčím. Nyní jim bude bojovati nejen s transvál
skými boery a s oránžskými burghery, nýbrž se
všemi Hollanďany v Kapsku, v Natálu a v jižní
Africe usedlými. K boerům se přidávají Irčané,
Francouzi, Portugalci i Němci a přidají se k nim
asi též Zulové a Kafři, pak li boerům se podaří
Angličany v prvních šrůtkách poraziti, Boerské
vojsko, asi 24.000 mužů, soustředěno je na hra
nicích, burgheři obsadili Boshof naproti Kimber
ley v zemi Kriků; část vojska soustředili u Vrede
a Albertina, aby odtud s boery vtrhli z Transválu
do Natalu. Angličané mají dosud proti asi 40.000
Afrikánům jen 15.000 mužů.
přibýti z Indie sbor 3.000 pěšáků a 1.5090jezdců
u další posily mohou Angličané očekávati teprve
v druhé polovici října a v listopadu. Transválci
zakoupili si v Německu a ve Francii zavčas dosti
děl, pušek a nábojů, takže jsou na delší válku
připravení a mohou teprve soustřeďující se vojsko
anglické přivésti do nemilých rozpaků,

Drobné zprávy,
Jmenimy J. Veličemstva bylyv Králo

vé Hradci oslaveny obvyklou vojenskou parádou. Jeho
Milost, nejdůstojnější pan biskup Edvard Jan Nep.
Brynych konal na to za asistence nejd. kapituly a
veškerého zdejšího duchovenstva a ctihodoých alum
nů, dále zástupců c. k. okresního hejtmanství, c. k.
krajského soudu, c. k. státního návladnictví, poštov
ního, telegrafního, železničního, živnostenského úřadu,
sl. zástupců města a okresu, všech škol s ústavů
slavné bohoslušby. Veřejné budovy byly ozdobeny če
skými a rakouskými prapory.

Návštěva mdp. biskupa v „Borro
met“. Jako jiná léta, tak i letos zavítal ndp. biskap
Edvard Jan do studentekého konviktu „Borromea“
v den císařských jmenin. Vznešený host promluvil
v kapli ku shromáfděným chovancům srdečnými slovy
o pravém vzdělání studentově na rákladě slov písma
sv. „K vám, o králové, vedeny json řeči mé, abyste
se učili moudrosti“ (Kniha mondr. 6, 3.) Při odchoda
dal si předataviti ndp. biskap některé chorance, načež
uděliv všem vrchnopastýřské požehnání, opustil ústav,
jenž za posledních let téší se beze vší reklamy takové
důvěře katolických rodičů, če z pravidla lze pouze
jednu třetinu přihlášených kandidátů přijati.

Jmeaovaný arcibiskup praáský hr.
Lev Skrbenský, podrobilse v úterý u papežské
nanciatury ve Vídní slavnostnímu procesu informač
nímu a složení přísahy,

Městská rada v Hrade! Králové
problásila, če by zrušení jazykových nařísení odporo
valo platným zákonům, a že by český národ pokládal
je za nezákonné poškozenísvých práv. V prohlášení
městeké rady ze dne ?. října se konečně praví: Oče
kávajíce, že poslanci naši posteví se protivládě, jež
by činnost svoji zahájila skntkem tak nepřátelským,
do astré opposice, slibujeme jim úsilnon podpora v
jich boji ss nezadatelná práva nade. Věcnaše je apra
vedliva a národ český vytrvá neohroženě v zápasu,
pokud nedobude vítězatvíÍ

Spolek dam „Červeného kříše“ vHradci Králové věnovalloni k uctění památk
Jejího Veličenstva svěčnělé císařovny Alžběty 100 a

ro kapli zdejších škol obecných a měšťanských, ješ
le rozhodnutí mésteké rady věnovány byly ke koupi

ciboris, na něž vyryto bude jméno šlechetného dárce.
Za stkvělý dar tento osobně poděkovali ředitel školy
měšťanské, p. Josef Kulíř s katecheton vp. J. Černým
předsedkyni apolka pí. Radolfé Červenés prosbou,
aby tlamočila vroucí dík všem apanilomyslným člen
kyním upolku. — Kóá vznešený příkladšlechetných
dám spolku „Červeného kříže“ vzbadí ohlan v srdci

dobrodin-ů vašeho města, aby pamatovali na kapli,
ješ pro jejich mládež zřízena jest a která ještě mno
ho potfebaje k úplnéma zařízení, ješ by odpovídalo
stkvělé školní budově. — Laskavé milodary pro kapli
přijímá Jan Černý, katecheta měšť, dívčí Akoly.

Tratnovským Čechům. Na tratnovské
české bohoslužby v kapli, zřízené Severočeskou Jed
notou věnovali: Dp. Dr. Fr. Reyl 2 zl.; dpp. ředitel
Aot. Hrabý, prof V. Frůhbaner a vicerektor D. Orel
po 4 zl.; dp. katecheta VI. Sekera 50 kr. Vivapt se
gaentesl

Sbírka okresním výborem v Hradci
Králové zavedená ve prospěch větrnou emrští po
škozených občanů v Malšovicích a na Sleza. Předměstí
vynesla až doposud 127 zl. 66 kr. a sice sebráno v
obci Sedlic 7 zl. 90 kr., ve Vlčkovicích 11 zl. 60 kr.,
ve Svobodných Drorech 13 zl., v Lípě 7 zl. 80 kr., na
Pražském Předměstí 14 zl. 80 kr. v Rneku 5zl., ve
Chlumu 7 zl, v Čistovai 10 zl., ve Věkoších 9 zl. 10
kr., v Krňovicích 7 zl. 25 kr., ve Stěžerách 10 El., ve
Stěnkově 6 zl. v Blešně 3 zl. —

Protesty proti zrušení jazykových
mařísoní uvořejňojí četná obecní a okresní zasta
pitelstva, jakož i politická apolky.

Dr. Kalsl rozloučil nea úfadnictvem finanč
ního ministeratva delším listem, v němž děkuje za
součinnost a důvěru, která mn byla věnováno. Dále
konstatuje, že za jeho úřádování provedena celá řada
věcí prospěšných. Přes to, že potfeby stát značně
vzrostly, zachována byla přece rovnováha ve stát,
hospodářetví. Ministr vždy přihlížel k toma, aby fi
nancím zemí a království bylo pomoženo. Akce k totnu
cíli potřebna byla již hotova a díužno ji nyní jen pro
vésti. Poukazuje dále k úlevám při převodu majetkn
nemovitébo, ke zlepšení platů úředníků a státních
sluhů a k různým vpravám draho sociálního, jako je
na př. jeho nový řád pra tabákové továrny. List tento
činí dojem velice příznivý. Též baron Dipauli roz
loučil se okružným dopisem ge svými bývalými úřel
níky. Dr. Kaizl mešká v Správčicích u fIradce.

Vojenští nováčkové oživnjí od neděle
znečně nade město. Koláčů a peněz přivezli si z po
svícení do Hradce dost a proto jsou první dny „voj
ny“ dosti veselé, Příští dny ovšem začnou přísná cvt
čení a tu se dostaví touha po maminkách a sestře
ničkách a mnohému synu Marsovu okópne enad potají
alza. Vojáci se však do nových poměrů brzy vpraví.

Oběsil se ve velkých kasárnách na záchodě
neznámý asi 30letý muž. Mrtvola jeho dopravena byla
v pondělí do vojenské nemocnice, protože ee myalilo,
če to nějaký reservista; když však nebyly u mrtvoly
nalezeny žádní průkazy, byla dopravena mrtvola do
okresní zdejší nemocnice.

Vodovod pitné vody vedese již z bý
valých páně Komárkových pozemků za Plotiští do
Hradce Králové. Dva prameny stačí prý úplně k zá
sobení Králové Hradce pitnou vodou. Potrabí vede se
se od pramenů na císařskou silnici od Všestar, k Plo
tišti, k Pražskéma Předměstí u odtad do Králové
Hradce. Do nuváho roku má býti nový vodovod ode
vzdán veřejnému užívání. Tím se vyhoví všeobecné
potřebě, neboť Hradec trpěl zvláště v posledních le
trch velikým nedostatkem pitné vody.

Třetí zemský sjezd delegátů kře
sťansko-sociální stramy v Čechách konal
se v Praza 28, září, Schůzi zahájil za přítomnosti 70
delegátů a četných hostí dp. dr. Horský, načež zvolen
byl za čest. předsedu sttíbrník p. Václav Žižka, za
předsedu p. T. J. Jiroušek, za místopředsedu vdp. Jan
Vlach, b. vik. sekretář z Luže a za zapisovatele byli
zvolení dp. Vladimír Hornov z Pardubic a p. Satorie.
Zpráva o činnosti a postavení strany podal pan před
sedu, načež se účastnilí další debaty mezi jinými dp.
Vladimír Hornov, vdp. Tomáš Skrdle a Jan Vlach,
p. Karel Dašek z Kostelce, Václav Jenčovský z Král.
Hradce, dp. Jos. Elitzer z Rychmbnrka, dr. Horský a
jiní. Na to bylo usneseno, aby strana pracovala sa
mostatně pod výkonným komitétem na sjezdu zvole
ným a vysloveno politování, že se někteří páni od
etrany odštěpilí a wamostatné es ustavili. Sjezd vy
alovil ochotu, pracovatí, aby nastalo opět sjednocení,
„0 otázce školské“ referoval pak p. řídící učitel
Václav Špaček, načež přijata byla navržená resoluce
a dodatkem dp. Hornofa. „0 otázce ženské“ refe
roval a navrhl resolnci dp. Radolf Vrba. Resolnce po
delší debatě byla příjsta jednohlasně. Na to přijal
sjezd projev nejhlabší oddanosti nové jmenovanému
ndp. knížeti arcibiskupovi Pražskému, baronu Lvu
Skrbenskému. Do výkonného výboru křesťansko-goci
alní strany byli na to povolání pp dr. Radolf Horaký,
Tomáš Škrdle, dr. František Reyl, Radolf Vrba, Váci.
Žižka, Josef Brož, Václav Dvorský a red. Jiroušek.
Tím byl program sjezdu vyčerpán a před rozejítím

rovolal sjezd slávu Jeho Svatosti Lva XIII a Jeho
Voličenstvu císaří u králi a všam nejdůstojnějším pá
nům biskupům v zemích koruny svatováclavské. Po
zdravy došly sjezdu z Cuclavi, Bobuelavic, Třebiče,
Vodňan, Netolic, z Litomyšle, z Kostelce n. Orl., z Lam
bacha v Dol. Rakousích a j. Výkonný výbor konal
pak po sjezdu porada, v níž prohlášen opět za vůdce
strany p. dr. Horský a za sekretáře pau red. Jiroušek,
Výbor učiní v nejbližší své schůzi pokusy, aby kře
sťansko-sociální stranu opět oživil.

Utrakvismus v našich hotelích se
množí. Jídelní lístky a programy jsou oboujazyčné.
U důstojníků, kde Němec, Čech, Maďar, Chorvat, Ru
man, Polák, Vlach a Rus musí dobře spolu vycházeti,
jemne německé obcovací řeči zvyklí. Když se však v
ropraesentativním hotelu přední místa vybražují ži
dům, ktaří boz ohledu na české obecenstvo se rozta
hojí a vyzývavě německy brebentí, to zaráží a uráží.
v Trntnově, v Broumově, v Kralíkách, v Liberci, kte
rážto místa jsou národně amíšená, by toho neztrpěli,
aby němečtí měšťané, statkáří a továrníci byli baga

telisování: ano — tam neztrpí oboujazyěného jídelního lístku « zakaznjí ei český hovor. Toje porušo
váním národní rovnoprávnosti i pohostinství. V době,

rodní citlivost pacbopitelax.
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veplové hody pro svě hosty ve velkém sále besedním.
Mezi četnými hosty působilo veliké rozbořčení. že p.
Holásekpánům důstojníkům dal pouze německé

program y — Přesvědčilijeme se, že pp. důstojníům v 50 exemplárech rozdaný program není pouze
německý, ale že jest na jedné straně český a na jedné
straně německý. Nepodezříváme vlastenecké amýšlení
a národní obětavost pana Holáska známe. Pan Holá
vek dal českým bostům výbradně české programy a
pokud se týká utrakvistických programů následoval
pouze nechvalný zvyk zdejších u snadi jiných čaských
občanů a tak mnohých jiných hostinských v českých
městech. Myslíme však, že v českém královském věn
ném městě Králové Hradci pání důstojníci — většinou

ši, Poláci a Chorvati — takovou pozornost od pana
Holáska neočekávali m nežádali a kostrbatou němči
nou na programu německá poesie jistě ničeho nezí
skala. V době, kdy nám chtějí jazyková nařízení
zpapní naši odpůrci brát, v době, kdy čeští živnost
níci a dělníci jsou pro svou českou řeč na existenci
obrožování a ničení, v době, kdy za drobet těch jazy
kových práv hotovíme se k boji na život a na smrt,
v době té neměli bychom Němcům hověti a něm
tina v popředí strkat. Dokud v Trutnové a v Liberci
nebudou jídelní lístky obonjazyčné, dotud očekáváme,
že utrakvismus v našich hotelích zmizí. K vůli raj
zákům nebudou tam odbírat všelijaké pačalí Ka
viáry, Flohy, Bomby, Pikante Blaetter a jak se již
ten židovský Štnejd jmenuje. To po čas boje prosa
diti, káže nám snad i národní hrdost. Kdo pak nám
uvěří, že myslíme boj za práva českého jazyka vážně,
když všady němčinu do popředí cpeme? C) máoče
ském našem městě souditi Angličan, Rua, Ital neb
Němec, když vidí na př. v grandhotela více časopisů
německých a když tam elyší více mluvit německy než
český“ (Co má aouditi o nás Češích ten Japoner:
v Merkura, když tam vidí 4 německé a jen 2 české
denníky a většina německých ilustrovaných listů, co
má souditi o našem křesťanském městě Maďar, když
n koně vidí na prvním místě Jůdisches Volkeblatt a
vedle něho Neue freie Presse? A co má sonditi 0 na
dem hrdém hesle „svůj k «véma“, když náš budrý
venkov brne se do krámů, kde se odbírají jen Tag
blatty, Bohemie a Presse“ Neproblašujeme se tím zu
národ podřízený sami? Kdy pak ukážeme skutky,
dejsme Čechy a v Čechách pány? Kdy pak začneme
konečně dělat tu maďarskou politiku *

První stipendia pro posluchače
české techniky v Brmě zasloužilaCyrillo-Me
thodějská záložna počtem pěti po 200 korunách a mimo
to věnovala 1000 koran podpůrnému fondu chudých
studujících téže vysoké školy. Doufáme, že příklad
Cyrillo-Methodějská záložny nalezne též u jiných pe
něžních ústavů českých hojného následování 4 to tím
vpíše, že od bmotné naší podpory závisí zdar a roz
květu prvního českého vysokého učení na Moravě.

Doplňovací volby obecní v Praze,
jež příští měsíc se konají, budou dle všeho dosti za
jímavy. Zasáhnou totiž do boje volebního tentokráte
strany, které dosnd o volbách obecních v Praze byly
v ústraní. Jsou to: strana národního dělnictva a ra
dikálové. Tito chtějí provésti útok na druhý sbor,
v němě prý mají značné vyblídky, kdežto třetí sbor
ponechati chtějí podporovati. Sturo- a mladočeská
strana dosud kompromis neobnovily, kdežto radikálové
nejen již dávno sestavili svůj volební výbor, nýbrž
i v agitaci již značné pokročili. Není nemožným, že
postavení dra. Podlipného a jeho strany bude dosti
nebezpečně otřeseno.

Tři lost v Schěnbramně. Králšvédský
Oskar II. daroval císaři Františkovi Josefovi I jed
noho losa a dvě Josice, obrovského to jelena z doby
diluviální, který dosahuje až 2 a půl metrů výšky a
váhy 5 metr. centů. Parohy z losa jsou ve sbírce krá.
lovéhradecké realky, kosti pak v zdejším městském
musen i ve abírce kostí diluvialních zvířat mladšího
pana Komárka ve Svobodných Dvorech. Los proháněl
se ještě za dob Kristových v lesích evropských a bý
val kdysi rozšířen po celé Evropě. Nyní jest los vzác
ností a nalézá se nemnoho exemplářů v královských
praských revírech ve východním Pruska, v obrovském
carském revíru bialostockém ua Bílé Rusi, pak v ba
žinatých lesích Svédska a Finnska.

Dítě se utopilo v kaluži. VNěmyčovsi
utopilo se zletá dítko zedníka Žítného, které pone
cháno bylo v zahradě bez dozoru. Matka jeho kojila
816 nemluvně ve světnici a když zpozorovala, že dvou
letý chlapeček ze světnice se vytratil a v zahradě ho
neviděla, skočila sice hned do kalažiny, avšak našla
jen mrtvola jeho.

Přijme ve koktavý, školoupovinnýhoch,
| nemajetných rodičů do kursn zdarma. Kurs nachází
( se v Hálkové třídě čís. 65, I. patro na Král. Víno
| hradech. Denně od 9 12 bod, dopol.a od 2-4 hod.

odpol. Brožůrky o všech vadách řeči od p. Fibingera
darované, prodává Ustřední Matice školská v Praze
po 1 2l. .

Hilenerovština. Liga + 16. „Čae“,jenž
v příčině vraždy Polenaké tu a tam se rozkřikl na ty,
kteří chtěli mít avětlo, uveřejnil v 39. čísle svůj pro
gramový článek, v němž vykládá avé názory. Mluvá
o vraždě rituální podává její definici řka, že ji vy
konávají kněží náboženství nějakého, domnívajíce se,
že tím Boba slouží. Chybuje definice „Casu“ zejména
tím, že žádá k ritnelní vraždě židovského kněze: ra
bína. Postačí, když vražda jest vykonána dle ritu,
odkud název vraždy ritualní; co dále se děje, nikdo
neví. Kněží pak židovských, rabínů totiž, ani ve
řejné mínéní do vraždy nezatabuje. To činí „Čas“ ve
svých rozkledech a jde tedy ještě dále nežli lid, na
jehož vzdělání tolik láteří. Jest tu větší moderace
u našebo lidu nežli u „Času“, jenž v nadělaném po

sératví a v hluchém formálním verbalismu vyráží iohinboké vzdechy: „Člověk na konci 19. století nemůže
věřit, že by židovské náboženství, ba i jen některá
zatemnélá sektu, mohly tonout v takové hnusné po
věrečnosti. Je nám líto, že právě český lid a česká

zraky Evropy“. Předně slovo „devatenácté století“ jeat
Irasí A označuje Jenont a nečinnost těch, kteří nechtí



myslný člověk veřejně a beze vší příčiny zavraždil
alechetnou císařovnu a také se to stalo v 19. století.
Kdyby se něco takového, jako v Polné, bylo událo
v Německu,bylo by to právě tak předmětem veřejné
pozornosti jako u nás, a pak by „Čas“ měl příleži
tost projevit lítost semi a národu německému. „Čas“
vzpomíná Karoliny Světlé, kterak snažila se vyhnat

věru z lidu a u nás ta pověra Polenská prý tak
luboce zakotvila. Všechny Časopisy naše i veřejné

mínění přece neustále připomínaly, že třeba věc
řádněvysvětlit, aby možnápověravlidu
našem o rituální vraždě byla vymýtěna.
Nemůže to býti tedy řečo rozšiřování
pověry než jen o snaze po pravdě. Kdoae
nestaral o vyvrácení pověry, byl právě „Čas“ sám,
jenž v té příčině nepromluvil ani slovíčka, ač avůj
humanitní a osvětový praporeček vystrkuje při každé
příležitosti.Nemožnásnaba přijít věcina
kloub, není pověra; kdosnaze této vevysokém
despekta se posmívá, sám pověra utvrzuje, podepírá
a nemá práva patheticky naparfumovanými slovy jiné
kritisovat, Pověra se ničí demonstrací ad oculos; me
thoda slov bez věcných důkazů jest methodon ala
bochův a frasistů. „Takové“ procesy jako katnohorský
jen lid ženou do područí těch židů, proti nimž chcete
prý bojovat“. Čas těmito slovy notně pláci do vody
provodiv důkaz, že o psychologii a národohospodář
ském vědění našeho lidu nemá vědomostí ani těch nej
elementárnějších. Si tacnisses Vražda Po
lenská podle „Času“ musí prý nám přinést jen hanbu
a posměch vzdělaného světa. Tento vylhaný strašák a
fetiš, který v orgánech realistických již jest stereo

tynní, nezaslobuje než laskavé útrpnosti. Když chce
„Čas“ hodně omráčit, jest e banbon naší před celým
světem hned pohotově, jest to jeho všední alura, hra
ničící již na najvnost. A konečně jest oprávněno, co
„Čas“ všechno ve zmíněném článku o Polenské vraždě
napsal? Není, a to z tě jednoduché příčiny, že „Čas“
o ničem se neinformoval, o ničem ee nepřesvědčil, nic
neviděl a nic tedy o celé vraždě neví. Dělá to dojem,
jakoby byl po celou tu dobu spal. Rozebíráním fakta
samého nemíníme 8 „Časem“ polemigovat, protože se
o něm sám nezmínil, založiv ubohé své vývody někde
v povětří! Zkrátka celý článek, jak již jsme svrchu
řekli, jest konsekventní vypočítaná posa, jako v roz
ličných otázkách jiných. Až všeobecně bude prohléd
nata, „Čas“ opelíchá úplně. „Osvěta židů“ již dope
líchala.

Záhadná vražda. Domažlický„Posel od
Čerchova“ vzpomíná tajemné vraždy ze dne 16. arpna
1889, kdy byla 17letá Aninka Sokolová atejně zavra
žděná nalezena jako Anežka Hrůzová a Marie Klímová
v Polné, jinak tělo bylo neporošené. Tak shledala lé
kařská prohlídka.

Pan měst. důchodní Theodor Pe
Fina dostal 1. října za příležitosti 2bletého svého
úředuího jubilea četná blahopřání, Pan starosta a ná
městek podali mu diplom města Hradce Králové, úřed
níci městští spořitelní a zastavární stříbrný pohár.
Večer sa pořádal o Macáků přátelský dýchánek těchto
pánů.

Octárnu královéhradeckou zakcupili
od posavadních rolnických akcionářů pánové obchod
ník Řezáč, učitel Steffek ze Svob. Dvorů a p. ředi
tel Weyr z Předměřic. Domácí náš ocet, koňek atd,
jsou výtečné výrobky, ty ať kupoje tedy každý Čech,
Nač kupovati židovská výrobky ze Smiřiv, Hořic,
Bydžova, Čáslavi, Praby atd.?

Jeho Milost kníže arcibiskup olo
moucký Theodor onemocnělminnlýtýdentěžce
následkem zánětu ledvin. Kníže arcibiskup olomoucký
přemobl se patrně úmornými cestami visitačními a
poněvadž mimo to sám jest svým generálním vikářem
a kancléřem, poněvadž každý akt konsistorialní jde
jeho rukama a mimo to jest pan kníže arcibiskup též
publicisticky velmi činným, tedy ne divno, že schvá
cené tělesné síly těžké chorobě etaly se snadno pří
stupnými. V sobotu dostoupila krise vrcholu. Osobní
lékař Jeho Milosti, dále vynikající lékař olomoucký,
pan MUDr. Mrázek a konečně odborný lékař z Vídně
učinili všemožné, aby drahocenný život nástupce av.
Cyrilla a Methoděje zachránili, V neděli nastal obrat
k lepšímu, čímž potěšení jsou zajisté všichni katoličtí

echoslované. Kdyby za nynější nám nepřátelské vlády
měl býti obsazován stolec metropolity moravského,
jmenován by byl arcibiskupem německý šlechtic, ne
znající českého slova, nemající pro něj citu a láskya
obětavosti. [I ten nejčervenější pokrokář aradikál,
který v Lidových Novinách, v Pozora, v Radikálních
Listech, v Samostatnosti neb nějaké Osvětě, Záři a
Hlasech arcibiskopovi Theodoroví nadává, uvěří, de
nynější vláda by Čechaa muže ze selského rodu ar
cibiskupem neudělala. Již z toho důvodu musí přáti
každý Čech nástupci na, prestclu sv. Cyrilla a Metho
děje brzké, úplné ozdravení. Tím vice si to přeje
každý katolík a každý moravský Čech. Od lásky a
obětavosti nejdůstojnějšího olomouckého knížete arci
biskupa očekárá česká Morava mnoho, Potřebuje Me
cenáše, po.řobnje svého Štrosemajera, Olomoucký vyšší
divčí ústav br, Půttinga potřebuje nezbytně finanční
pomoci, nová přístavba ústavu stála na 80.000 zl.,
nové zřízené vysoké školy technické potřebují příznivců
a jest dále vroucím přáním všech Moravanů, aby sta
robylá moravská umiversita, založená a povznesená
biskupy olomouckými, jejíž zbytek — olomoucká bo
hoslovecká fakulta — posud trvá, byla obnovena, rozší
řena a k staré slávě povznešena. Jak vděčný byl by
to úkol životní přispěti k obnovení díla slavných
předchůdců. Pomíjejícího vděku nevděčných vídeňských
vlád kníže arcibiskup olomoucký jistě nehledá — ale
získat vi vděčnoat českého národa ne věky, toť jistě
velkým a vděčným životním cílem.

Rolníci, buďte opatrní při prodá
vání obilí! [an Jan Fišera, rolník a majilel ho
atince na Slezském Předměstí, potkal na královéhra
deckém námě-tí židovského obchodníka semeny atd.
Gůnsburga, který ho hned chytil a tázal se ho, zda-li
nemá na prodej brách. Pau Fišera pravil, že 16 neb
18 hektolitrů by mobl prodat. Židovský obchodník
nabízel mu sa hrách 7 sl. 80 kr. e kdyš p. Fišera pod

8 ul. nechtěl hrách prodat, nabízel Gůnsburg sl. 7.80,
7-80, 7-90, 7-96 a konečně se dohodli na rovných osmi
zlatých. Pan Fišera přivezl na to Gůoebargovi brách.

na Gůneburgova mu tvrdila, že její muž není doma,
že prý neví, zač Gůneburg hrách koupil a že mu tedy
dá padesátka záloby, ostatek prý doplatí pán. Nic
slého netušící p. Fišera vzal tedy padesátkazálohy
a pravil, že zbývající částka si později u Gůnsburga
dobéře. Kdyš však asi za dva doy na to žádal Gůn
sborga za doplatek umluvené ceny, tu mu dával Gůo
sbarg za bektolitr po 7 zlatých a třech čtvrtkách, tedy
45 kr. mu chtěl na každém bektolitra strhnout. Pan
Fišera neměl od židovského obchodníka žádné písemné
potvrzenky a nechtěje se dáti napálit a ošidit, vrátil
židoví padesátku, zašel si domů pro povoz a hrách si
vzal zpět. Utrpěl ovšem nejen ztrátu Času, ale měl

gdarma. Pan Fišera by měl Gůneborga žalovat pro
nábradu ntrpěné škody a tento by takó zaslohoval
exemplární potrestání. Židovka i žid jistě věděli a
dobře si pamatovali, zač byl hrách koupen; myalili
si však, že rolník potřebuje peníze stůj co stůj a de
se dá odřit a ošidit, jak ai to dal líbiti od židovských
handlířů již mnohý potřebný rolník křesťanský. Pan
Fišera ovšem nebyl tak hlonpý, jak byl Gůnsburgchytrý
a napálit se nedal. Z nesolidního jednání Gůnsburgova
však plyne pro české rolníky mrarné naučení: Nevěř
a nedej nic na didovská slova, nýbrž dej ei vše černé
na bílém potvrdit a podep-at. Pány rolníky žádáme,
aby nám případy, kde je některý žid ošidil, oznámili.
Připomínáme jim dále, že lichvářaké úroky nemusí
platit, a pak-li je mají lichváři v drápech, ať cely pří
pad udají sl. c. k. státnímu návladnictví. Zavděčí ae
nám také každý, kdo nám udá jména židovských i
křesťanských lichvářů, Proti těmto upírům našeho lidu
třeba dokročit přísněl

Trutnovské násilí. „ČeskéPolitika“
píše: „Svrchovanou nevoli musí vzbudíti v celém če
ském národě nejnovější skutek německo-nabionálního
fanatismu v Trutnově. Čechové pořídili ai tam pro
sebe, pro svou pobožnost síň v domě Čecha Schej=
bala aby v ní obcovati mobli bohoslužbě v jazyku
českém, poněvadž z tamnějšíbo arciděkanského chrá
mu před několika lety byla čeština vyloučena. Krá
lovébradecká konsistoř uzuávajíc oprávněnost Čechů
trutnovakých, aby jim bylo slovo Boží hlásáno v jich
rodném jazyku nařídila tratnovskému arciděkanu Hof
manovi, sby tuto slň vysvětil, což se taká ve věl ti
chostl v den sv. Václava atalo.“ Z Trntnova se nám

o tom píše: „Jaká radost zářila v očích dítek české
školy, když po prve spad ve svém žití pomodliti se
mohli veřejně „Otče náš“ v jazyku svém, jak srdce
plesalo dospělým, když po dloubých namaháních za
pěti mobli před oltářem Páně „Bože před tvou ve
lebností v tom krásném blabolu jazyka svatováclave
ského. Návštěva, vzdor tomu, že ohlášení veřejného
nebylo, byla taková, že nejen původní místnost chrá
mová, nýbrž i postzanní místnosti byly naplněny a
mnoho návštěvníků musilo odejít pro nedostatek místa.
Každý se těšil a radoval, že slonžiti může Bohn ja
zykem svým, každý se těšil již na příští měi svatou,
která v neděli dne 1. října t. r. slonžena býti měla,
Však jaké bylo sklamání těch, kteří netušíce nic zlébu
šli k 9. hodině dop. na měj sv. do místnosti vysvě
cené, Před domem městští policejní strážníci zakazo
vali návštěvníkům služeb Božích vstonpiti do vnitř a
vchod do míseností zatarasen. Budova, kterou stavěl
stavitel p. Jan Hlažek je po úsudku znalců pevné,
návštěvníkům nebrozí žádné nebezpečí a přece —
útlé české duše nesmí oslavovati Buha ve svém ja
zyku, pobožný zpěv český nesmí se v Trutnově vzná
šeti k nebesům, poněvadž vůle Němců to nedovoluje.
Toť opět příklad o slastech Čechů v uzavřeném území“,
— —Trautenaner a Wochenblatt, Bohemie a Prager
Tagblatt začaly proti českým bohoslužbám štváti.
„Česká Politika“ píše o zákazu a sděluje, že městský
úřad chce pana Shejbala atíhati, poněvadž městský
úřad o účelu domu nezpravil. Zároveň pak vydáno
heslo k novým útokům na trutnovské Čechya na
královéhradeckoa biskupskou koneistoř, která české
služby Boží povolila a síň k nim ustanovenou vysvě
titi dala. Úterní „Trautenaner Wochenblatt“ praví, že
mezí tratnovskými Němciza příčinou zavedení českých
služeb Hožích nastalo veliké rozčilení a rozhořčení,
dále hrozí Čechům ostrým bojem a boykotem; králo
véhradecké konsistoři pak dává výstrahu, aby v době,
kdy němečtí protestanti ataví si kostel v Trutnově,
kdy heslo „Pryč od Říma!“ se vzmáhá, kdy ataroka
tolictví od Warnsdorfa do Tanwaldu, Dossendorfa a
Trutnova sahá, dobře si to rozmyslila povolovati Če
chům — českou pobožnost.“ © trntnovských ducho
vních není Č. P. ani dobře zpravena, ale dále píše:
„Co je Němcům do toho? Jaké právo si osobují na
služby Boží pro Čechy? Proč obracejí všecky zásady,
všecka práva občanská na ruby? Nemáme slova doati
ostrého, abychom odsoudili tento k víře nepodobný
způsob boje, při němž drrá odvaha závodí a vypočí
tavou brutálností. V civilisovaných etátech evropských
nikomu nenapadne, aby různým vyznáním bránil, chtě
jí-li ai zťizovati své chrámy a modlitebny. Nikomu
nenapadne, aby si Poláci, Italové, Němci nezřizovali
své kostely, kde jest větší počet občanů jich národ
nosti ueazen. Áno, nedávno sám Jeho Veličenstvo císař
daroval ve Vídní chrám pro polské bohoslužby. A jen
Čechům na půdě království Českého by to mělo býti
sabráněno vzdor zcela jaenému jich právu? Co se pro
testentům v Trutnově s největší ochotou povoluje, to
mé býti zabráněnonárudačeskému? Takvy
padá ta německá snášelivost, práva milovnost a spra
vedlivost?“ — Potud Česká Politika. Ta „emiřlivost“
trutnovských Němců a porkmistra jest opravdu podi
vuhodna. To mají trutnovětí Čechová za to, de při
posledních volbách se dali — věříceslibovaným ústup
kům se strany pana purkmistra — od liberální strany

uprositi a volili její kandidáty, aby se do radnice
trutnovské nedostali Wolfláni. Proč pan Shejbal —
učiniv ze tří pokojů ostraněním příčných zdí velký
vál — neudal purkmistrovskému úřadu, k čama velké
místnosti potřebuje, to věru nechápeme. Purkmistrov
ský úřad toho využitkoval a snaží se v Trutnově české
bohoslužby překazit. To ovšem nemošno, neboť 4.000
Čechům nemůše se čeaká bohoslužba odpírat a kdyš
se nebude trpět v sále, musí se konat ve farním ko
stele, jsk se koná na př. v kostele drážďanském a
jinde v Sasku, Bavorsku i Porýnsku. —

Zvěsti z východních Čech
V Pardubicích zamítls panující strane

při volbách do obecního zastupitelstva konservativní
stranou nabízený jí kompromis. Konservativní strana
ponechávala městskou radu a purkmistra svobodomy
slné straně a sama se chtěla spskojiti třetinou míst
v obecním zastupitelstva. „Svobodomyalní“ mysleli,
že mají vítězství ve všech třech sborech, tedy na celé
čáře jisté. Výsledek voleb ukázal, že zvítězili rozhodně
jen ve třetím sboru; v druhém sboru zvoleni tři spo
leční kandidáti, čtyři konservativní a pětvíce méně
erobodomyselných.V prvním sboru zvítězili konserva
tivof voličové na celé čáře; dobyli tedy více mandátů,
než-li smírem a vzájemnýmdohodnatím docíliti chtěli.
Strana svobodomyelná může počítati z 86 členů obec
ního zastapitelstva asi na 17 členů. Myšlenka kom
promissů a občanské shody zvítězila tedy v Pardu
bicích proti její vůli, poněvadž domýšlivoať, nadutost
a nesnášenlivos( jistých null se rozvážným voličům
protiví. „Neodvislé Listy“ svalují vinu své porášky
na tlak úřední. Což ledy na sklonku vlády zprotivila
ve vlastní strana i finančnímu ministrovi dra Kaizlovi?

Z Náchoda. Zdejší novězřízenéc. k. okresní
hejtmanství zahájeno bylo domácí slavností, které se
účastnilo obecní a okresní zastupitelstvo náchodaké,
okresní zastupitelstvo česko-skalické, sástapcové samo
správných a státních úřadů, spolky hasičské a ve
teránské.

Z Kolíma. V Kolín“ zemřelnádražní restan
rateur, pan Josef Paďour, snad + celých východ
ních Čechách známá osobnosť, Pan Paďour byl vyni
kajícím odborníkem, domohl se několikrát značného
jmění, jehož ale opět pozbyl. Bylť sám a sám, V po
sledních letech, trpě souchotinami, trpce ei stěžoval,
Že se nemůže na nikoho spolebnouti a že nemůže si
ani odpočinouti, nechce li o všecko přijíti. Pan Paď ar
byl skrz na skrz muž koneervativní a Staročechem
zůstal až do smrti, Jako člen obecního zastupitelstva
ziskal si o město Kolín velikého zásluhy. Jea dobrá
kem od kosti, byl pravým lidamilem a nakrmil tak
mnohého hladového po dráze cestujícího paesanta,
jmenovitě chudým červičkům rád poskytl teplého ob
čerstvení v sychravých a zimních dnech, z nichě mnobý
dochová jej ve vděčné paměti. — V Kolíně je krk pro
hlášen za neslušnou část těla. Kdo si sáhne jda po
ulici na krk, kdo odhání a krku mouchu, kdo upra
vuje si límeček, je hned židy lapen a veden k zodpo
vídání. Jeden židovský bohatec udal docela policejního
strážníka, že si ohmatával na ulici krk.

Z Dubence u Jaroměře. (Pův.dopis.)
Na den sv. Václava vysvěcena byla nová budova zdejší
matičné školy. Slavnost sama, ač tichá a skromné,
měla přece ráz účelu svého důstojný. Započata českou
mší avatov, po níž vše ubíralo se zástupem k nové
velmi pěkné budově školní. Po vetopním uboru, jejž
zapěli pp. L Stocký, K. Růžička, E. Schmidt, Frant,
Poláček, vesměs učitelé a zástupci „Jaromíra“ z Ja
roměře, vykonal církevní obřady dp. farář Alexandr
Jareš, po nichž tklivě a od erdce promluvil k dětem
i sbromážděným rodičům o prospěšnosti a užitečnosti
školy národní. Po něm zástupce Ústřední Matice škol
ské z Praby, p. řiditel Jos. Libický ze Žižkova, ohni
vou řečí povzbuzoval shromážděné k lásce ke škole,
k jazyku mateřekému, k národu Českému. Poděková
ním všem, kteří jakkoli o zdar dokončené školy měli
zásluh, skončil p. řiditel svoji řeč, provolav ještě J.
V. ofesři a králi třikráte „alávu“, načež mládeží za
notována hymna. Mezi přestávkami, jakož i v kostele
zpěvy s nevšední ochotou obstarali výše avedení pá
nové s p. Kožíškem z Jaroměře Nejen jim, alei všem
ostatním dostalo se vřelého poděkování ústy p. řidi
tele Libického. Z četných hostí, jíž na elavnosti účast
brali, jmenujeme: p. architekta Mat. Blechu z Praby,
p. stavitele Hercikaz Prahy, p. JUDr. Joe. Postlera
z Jaroměře, p. inžinýra Helmena z Jaroměře, p. sta
rostu obce Lanžovské a Vilantické Jos. Chládka a
J. Zemka. Zvlášť zaznamenáváme přítomnost našeho

. poslance Jaroše z Čáslarek, který na památku to
hoto dne daroval mládeží naší 5 zl. Dík mu za něl
Ze spolků zustoupení byli: Odbory Ú. M. Š.: Dámský
a panský v Jaroměři, panský v Králové Dvoře, Krá
lové Hradci a v Náchodě, jodbor v Dubenci zastupo
val p. Fr. Horáček. Dále zastoupeny byly odbory Ná
rodní Jednoty Severočeské v Dubenci, Žírci, Králové
Dvoře a Jaroměři, sokolské jednoty z Král. Dvora,
Hořic, Josefova, Vlkova a z Dubence, hasičské ebory
ze Rtyně, Vřešťova a Hořic. Zapěním národní bymny
„Kde domov můj“ slavnost skončena. Místní odbor
Ú. M Š. v Dubenci vydal svým nákladem pěkné po.
hlednice s novou a starou (vypálenou) Matiční školou,
které se prodávají po 5 kr. a o něž se možno přihlá
niti u správy matičné školy v Dabenci.

Z Police m. M. Katolická jednota jinochů

a mužů „Vlastimil“ „pořádá v neděli dne 8. října vspolkové místnosti „Na poště“ divadelní předařavení,
Sehrají se vešelohry „Strýček s Ameriky“ a „Nemám
času“ vedle bobatého programu deklamatorního a hu
debního. Začátek v 7 hodin večer.

Z Malé Úpy. Na svátek av. Václava byl p.
farář v Malé Úpěmile překvapen návětěvou p. Ant.
Lukeše, kameníka a sochaře z Nové Paky. Týš přijel
totiž nedbeje svátku ev. patrona českého s těžkým
povozem; bylo právě poledne. Vůz přijel na hřbitov
a pan Lukeš vypřábaje koně chystal nejíti do bostin
ce, aby se posilnil k další práci; měl totiž v úmyslu
nový pomník, který přivesl, z vozu složiti a postaviti,



Pan farář vida povou zejíšděti na břbitov vyšel ovšem,
aby tak vzácného návštěvníka poznal a ravil.
Samo sebou se rozumí, že podádal pans Lukeše, aby
se nenamáha! na takový velíký svátek se skládáním
těžkých kamenů — jelikož však týš velmožný pán
Novopacký stál ne svém, že skládati bade, přikázal
farář, aby hřbitov byl uzavřen, de vůz může, kdyš
uš jednou na břbitově stojí, tam zůstati až do dru
bého rána. Sotva však bylo po požebnání, přeskočil
p. Lukeš hřbitovní stď a skládal při zavřených dve
řích a pomník postavil; večer — když mu vrata břbi
tovní byla otevřena, zase pěkně odejel. Až dosud jen
Němci nadávali nám Wentelslňnse a dělali si z pa
trona země české posměch a nesvětili jeho svátek.
Teď to dělají novopačtí Ižihasité, neboť ti praví hu
cíté patrona země české horlivě vzývalí a k němu se
modlili. Pan Lukeš sv. patrona země české nectí, za
svěcený mu svátek znesvěcuje. Patrně nestojí o to,
aby katolíci v Čechách u něho pomníky a sochy ku
povali. Kdo dovede cit katolíků bez ostychu urážet,
tomu katolíci své peníze ovšem vnucovati nesmí.

Zábřežské matičné gymnasium,
které má velikou dálešitosť pro severomoravské Čechy
na Mohelnicku, Zábřežsku, Šumpersku, Šilperakn a Tře
bovaka pok Lanškrounska prospívá utěšeně. Při letošním
zápine přijato do I. třídy 46, do II. 50, do III. 5:,
do IV. 62 žáků, tak že třída tato rozdělena jest ve z
oddělení. Celkem čítá ústav 210 žáků. Privatistky za

sány 3. J. Šmídová s A. Fojtova do III třídy, L.
inhartova do I. třídy. Do sboru nově vetoupili páni
rofessoři: Rudolf Šenk, Ant. Málek a Josef Straka
ová bodová českého gymnasia jest téměř dokončena

a bude příštím jarem odevzdána svómu účelu. Vysta
vena jest vkusné a prakticky, vyhovujíc všem moder
ním pošadavkům školským. +atičné gymnasium v Zá
břeže, v jehož okolí prašácký milionář Herrmann Brass
e ostatními německými továrníky úsilovně poněmčuje
a pomocí šniferajem v celém okolí německé školy za
kládá, odporačajeme vřelo přízní a obětavosti českého
lidu v Čechách i ns Moravě.

Výstava v Kutné Hoře. HoreKatnáse
svým okolím chystá se v příštím roce k výstavě ho
spodářeko-průmyslové, živnostenské a technologické.
Čtrnácte let tomu, kdy v městě našem uspořádána
byla posledně výstava krajinská. — Co od té doby
zříme novot, co výzkomů a netušeného pokroku na
všech stranách veškerých odborů národohospodářekých,
rolnických, průmyslových i živnostenských, ba ve všech
odvětvích lidského vědění! Za tou příčinou hodlá i
Hora Kutná se svým okolím uspořádati v měsíci srpna
e září r. 1900, krajinskou výetavo, na níž zobrazen
býti má veškerý pokrok v oboru hospodářském, kte

božto důležitého zaměstnání valná čásť národa na
roda účastna jest. Nemenší čásť národa našeho pra

caje pak pilně v oboru průmyslovém, živnostenskéma technologickém. V oddělení tomto bude řada vzor
ných dílen v čiunosti, a mají býti i teto odvětví obra
zem pravého stavu, z něhož by zříti bylo, kterak v
době novější pokročili jeme i v obora tomto a čeho
samostatného dachem českým vytvořeno bylo © Máť
býti výstava naše opravdivým obrazem činnosti, kteráž
+ posledním desftiletí u nás se vyvinula, i má býti
pohnatkou ku další práci a podnětem ka zdárnému
dalšímu rozkvětu všech odborů na výstavě této za
stoupených. K výstavě hospodářské dražiti se bude
výstava zahradnická, včelařská a výstava drobného
zvířectva hospodářského. Neméně zajímavou má se
státi krajineká výtava naše — výstavou učennických
prací a sliboje býti tím zajímavější, poněvadž pomý
člen) na to, aby učenníci byli na výstavě v činnosti,
i aby akázali skutečnou prací svou dovednosťa jistotu,
kterouž v dílně mistrově byli nabyli. Intereasentům
oapamnjeme tímto předběžným provoláním uanesení
naše, vyzývajíce je k hojnému obeslání výstavy. Na
Horách Kutných, v den sv. Vácsluva, patrona království
Českého |. P. 1599, Generální předseda: Jan Machá
ček, starosta města a poslanec zem. sněmu. Předseda

odboruP JanProcházka,členvýboraŘemeel. Be-edy.Předseda odboru technologického: Jan
Hlaváček, ředitel Všeob. Řem. školy. Předseda odboru
hospodářského: Alvis Výborný, okresní starosta.

Uschování ovoce. Hroznyudrží se nepo
měrně dlouho následujícím způsobem: Kladon se do
dřevěných bedniček a posypou se suchou, drobnou
rašelinou; vespod nutno ovšem dáti také silnou vratva
rašeliny. Ještě po 4 měsících vypadají hrozny úplně
čerstvé — Stejně uachovají se jablka a hrušky jen
že nutno je před tím do hedvábného papíru zabaliti.
Ano i zemáky lze takto uschovati.

Bílý hřebem n drůbeže jest nákažlivá
nemoc; jest to plíseň, která na hřebenech a lalocích
se usazuje. Léčí se tak, že natíráme místa chorá
eměsí Spruc. oleje karbolového a etejným množstvím

troleje. Kurník vykonříme sfrným květem nebo vy
[línmechlorovým vápnem.

Vápnatta jest chorobanohoau drůbeže. Vy
léčí se také směsí bproc. oleje karbolového a petro
leje. Několik dní noby natíráme.

Čím krmíme lovecké psy. | Loveckým
m dáme v poledne sladké vlažné mlóko, nebo po

óvku s chlebem a solí. Studené sladké mléko nebo
skyslé spůsobnje psům těžké choroby ústrojů dýcha
cích a zažívacích.

Nejlepší prostředek proti praštvině
sů. Pes se vykoupe ve vlažné rodě, do níž sírného
věta přimísíme. Kůže ee dobře vyčistí © místa ne

mocná natrou se peraanským balsámem v líhn roz
ředěným. Tak se děje každy drahý den a do 8 dnů
jest zvíře zdrávo.

Které koroptve střílíme. Koroptve,kte
ré mají červenou skrrnu ne preou čili „štít“, jsou
starší 4 měsíců. Ty mají také“ v té době maso nej
chatnější. Proto ty střílejmel

Jak zachramíme zvířata pří požá
rech? Velicenesnadno se nám podaří odvésti dobytek
u chlévů, když hoří. Tomu ae však dá odpomoci a
docela lehce se nám to podaří ka př. koně, když
jej osedláme, kravám zarášeme oči. Ovce pak avy
Lze na světlo tím, še jim dáváme Jísatí při svitu
lucerny. Při požáru pak jdou bravě ven

Šavle — bambitika. Je svámo,že 26ša

vle, skoro nejhlavnější zbraň jísdy, v boji s Brentky namnoze neovvědčuje, že se čepel ne hladkém,
ocelovém kyryse aveze, sočná rána na diji vedená
dlouhým zahnutým chránitkem a šžíněnýmchocholem
francouzské přilby valně oslabena bývá a že takto
jedině tvář a nohy méně neb více snadno porenitelné
částě v sedle sedícího tvoří. — Tomn všemu má býti
v nejbližší době odpomoženo. Jedné se totiš o skou
čku nového smrtonosného nástroje „šavle — bambit
ky“, při níž je bodnatí a vystřelením kulky, která i
sobe silnéjší kranýř prorazí, spojeno. Spoušť nabité
sbraně se uvede v pohyb, jakmile se hrot šavle ně
čeho dotkne. Postačí tedy pouze zavaditi hrotem 0
nepřítele, by rána vzšla ... Na štěstí novynalezena
doposnd „šavle — bambitka — opakovačka“, Šavle se
musí, má-li co střelná zbraň sloužiti, po každé ráně
na novo nabíjet. ale kdo ví, nekapne-li na to nějaký
puškař do příští konference míru.

Morové nemece vylečitelny. Čtenářům
jest známo, jakou hrůza vyvolala v loni v lidu sprá
va, že ve vídeňské nemocnici vypakl mor, jemuž pa
dly za oběť také tři lidské životy vzdor nejostřejším
opatřením bezpečnostníma lékařským. Letos poděšena
byla Evrops zprávou, že mor se objevil opět v Indii,
v Alexandrii, ve východním Rusku a v portugalském
universitním městě Oportu. Členové ústavu Pastenro
va do Portogal vysláni, podrobili účinky moro dů
klednému studiu a opustili tyto dny Oporto. Skoro
všichni morovou nákazou stíhnatí a dle methody Pa
eteura léčení, byli zachránění. Chráničky dra Yersina
slaví úplný trinmf nad hroznou metlou člověčenstva.
Dr. Calmette, vůdce francouscké výpravy, tvrdí a du
vozaje z výsledků v centrech nákazy, očkováním do
cílených, že ním veškerómu dalšímu zavlečení předejíti
lze. Zpráva tato uvítana bude v ohrožených místech
ae povděkom.

Obrázková revue, nádhernýillustrovaný
čtrnáctidenník, vychází 5. a 20. každého měsíce v tři
archových sešitech s několika obrázkovými přílohami
redakcí dra. A. Podlahy (Praha, Malá strana, Nera
dova ul. 250-JII.) Roční předplatné 7 zl. Dílo toto,
do něhož přispívají přední naši umělci e spisovatelé,
nemělo by scházeti v žádné farní, obecní a spolkové
knihovně.

Česká továrna maslaměnéklobouky
v Praze, Český člověk by ani neuvěřil, jak jeme
v mnobem ohledu odkázání na cizinu, domácí Němce
a židy. V Čechách nemáme jediné továrny na velepo
třebnou pokrývku hlavy — na klobouky. Nemáme dílny
ani na klobouky slaměné ani továrny na výrobn klo

vesm'a od naších národních nepřátel. A přece by se
továrny na slaměné a pletěné klobouky u nás vyplá
cely, jak možno souditi z výnosnosti podniků toho
drahu. Firma P. Ladetátter « Sóbne ve Vídni, vzrostla
ze skromného obchoda se elaměnými klobonky na vel
kozávod, zaměstnávající přes 2000 dělníků, 60 lisů a
400 šisícb strojů majícísvé továrny a sklady ve Vídni,
Budapešti, Praze (Libni) a jiných 8 městech naší mo
narchie i v cizině. Firmy J. Oberwalder £ Comp. aJ.
Stemberger £ Comp. ve Vídni mají po 4 skladech v
Rakoasko ohersku a export do Německa, Ruska, Svéd
ska a Orienta. Z oboru výroby vlněných a pletěných
klobouků známa jest Habigova a Plesgova továrna ve
Vídni, pak továrny v Novém Jičíně, Št. Hradci a j.,
které z nepatrných počátků povznesly se na závody,
zaměstnávající na tisíce dělnictva a poskytující svým
zakladatelům a majitelům zisky poměrně daleko znač
nější než celá řada jiných oborů velkoprůmyslových.
— Naši kloboučníci se zaměstnávají jen upravováním
klobouků anebo výroboa části příprav. Tak na Konicka
v hejtmanství litovelském na Moravě zabývá ae lid
v zimní době výrobou šňur, kteréžto šňůry dodává
za pakatel ponejvíce židovským továrníkům, kteří z
práce českého lidu bohatnou. Myšlenka zaříditiv Praze
továrnu na výrobu klobouků, kterou pojal pražský
velkoobchodník, p. Rivnáč, není tedy tak špatná. Do
mácí i zahraniční spotřeba sleměných i plstěných klo
bouků — mužských i ženských roste. Dosnd vyváží
se z naší říše alaměných klobouků jen za 169.984 zl.,
kdetto dovoz jich činil v témže roce 221.870 zl, a
dovoz alaměných šňůr k výrobě klobouků činil dokonce
3,804.423 zl. U náe nemáv krajích, kde není průmyslu
a kácení lesů, chudina v zímě co dělat, jak by 8e jí
hodil každý takovýmto pletením šňůr přivydělaný grošl
Také výroba platěných a vlněných klobouků převyšuje
sice přívoz asi o 1, mil. zl., leč třeba připomenouti,
že od r. 1898 dovoz etále stoupá. Nač máme za cizí
zboží dovážeti do ciziny našim národním i politic
kým nepřátelům naše poctivě vzdělané peníze? Učme
ne trochu národní hrdosti na př, od Angličanů. Princi
Walesskóému,následníka trůnu, nabízeli jednou pařížátí
modisté ten nejpěknější vzor nejjemnějších klobouků.
Princ jim však zdvořile poděkoval a pravil, že musí
koupiti domácí anglické zbcží v Londýně, poněvadž
by jinsk urazil národní hrdost anglických kloboučníků
a veškerých Angličanů, kteří vždy dávají přednost
výrobkům svým. Takovouto praktickou národní hrdost
odporačujeme též lida českému, a až bude česká to
várna v Praze zřízena, nekopuj žádný český klobanč
níka, žádný avědomělý Čechuklobouky odjinud, než-li
z této továrny.

Pater dr. Neváka okresní tajemník
Kalina. „Národní Listy“ a jiné štváčské časopisy
svého času chrlily síru a oheň na cedemptoristu dr.
Fr. Nováka, že v kázání urazil Hasa a nazval bla
tenského okresního tajemníka p. Kalinu štváčem. Pan
Kalina žaloval. Při prvním stání nechtěl o narovnání
s smíru ani slyšet. Při draobém stání byl p Kalina
povolnější, Dp. dr. Novák doznal ovšem, že výroku
„Štváči“ užil, ale jen jako kritiky, neboť osobně pana
tajemníka neznal, urazit ho nechtěl a nemohl, on kri
tisoval jen jisté štváčeké řeči, kterými uráže.í jistí
řečníci věřící katolíky, když velebívají mistra Jana
Hosa. Zástapce p. dr. Hraban nabídl důkaz pravdy
a nové svědecké důkasy, jednak o rázu řeči p. Ka
liny, jednak o veřejném jaho působení. Když soudce
vybídl atrany ke amíru, spokojil ee p.Kalina tímto
bezbarvým prohlášením dp. dra.Nováka: „Dr Novák
prohlašuje, že alovem štváč, jehož užil ve svém ků.
saní nu sv. Hoře dne 9. Července 1809 o p. Antonínu

Kalinovi, neměl v úmyslu uraziti osobu pana žalobce,
jehož osoby ostatně ani neznal; cítí-li se tedy žslobce
slovem tím na osobní cti své uražen, paktoho lituje,
jelikož takového úmyslu vůbec neměl a pronesený
výraz, pokud osoby p. šalobcovy se týkal, odvolává“.
— Pan Kalina vzal šalobu zpět a zaplatil woudní
útraty. Z orážky mistra Jane Husa, které vůbec ne
bylo, ovšem sešlo.

Které kalendáře sl koupíme pro
domácnost? Zajisté kalendářekatolické. Z těch
sluší uvésti jako dávno osvědčené a chvalně známé
„Vlastenecký Poutník“, „Svatováclavský kalendář“ u
„Marii“, vydávané nákladem Cyrillo-Methodějské knih
tiskárny v Praze. Posud vyšlé ročníky těšily se ve
liké oblibě u katolického lidu a jsou i po letech vy
hledávány a čteny. Kalendáře tyto, které redigaje
nyní známý katolický spisovatel V. Špaček, právě
vyšly. Obsah jejich jest velice bohatý, a úpravou se
jím málokterý kalendář vyrovná. Z obeahu „Poutníka“
uvádíme: Bez domova (povídka od redaktora), Hrad
Bezdéz, Matčiny elzy (povídka od G. Náchodské),
Karlův Týn, Smlouva (povídka od A. Hašnerové), Za
jímavé zprávy dějepisné, Legenda o českých graná
tech od J. Miloty, Ze sousedské lásky (povídka Al.
Dostála), Nad dědictví (povídka T. Polabské), Pěstuj
me zpěv v domácnosti, Čas je zlato (povídka A. Hu
sové), Dr. Ant. Lenz nástin životopisný), Změněný
byt (povídka Al. Dostála) a četné jiné články zábavné
s poučné — „Svatováclavský kalendář“ obsahuje tyto
práce: Povinnost (povídka T. Polatské,) Nastásje (po
vídka A. Hušnerové,) Obrácení sv. Pavla, V čeledi
opomenntých (povídka G. Náchodské.) Veselé příběhy,
U hrobu otcova (povídka V. Podřipského), Soud Boží
(veršovaná povídka Ed, Hegnera), O palmách (od prof.
Fr. Hromádka), Dostal se na svatbu (humoreska od
K. Balíka) a j. Oba kalendáře jsou ozdobeny četnými
obrázky; zvláště krásné jsou titulní obrazy Nejav.
Srdce Pána Ježíše a Panny Marie, provedené v nád
herném barvotisku. Podobně skvostné vypraveny jeou
i obálky 8 obrazem P. Marie a av. Patronů. Dopora
čajeme tyto kalendáře katolickým rodinám co nejvře
leji. „Vlast. Poutník“ a „Maria“ prodávají se po 50
kr., Svatováclavský kalendář“ po 30 kr. Mimo to pre
dává se „Poutník“ a Svatováclavský kalendář“ v jed
nom svazku pod nózvem „Vlastenecký Poutník Sva
továclaveký“ za 70 kr. Prodavačům poskytojí se značné
výhody. Objednávky přijímá knihtiskárna Čyrillo Met
bodějská v Praze, Pětrousova ulice č. 2n0-IÚ.

BESÍDKA.
Za Karolinou Srětlou.

Napsal J. Čáslavský,

Osud neušetřil jí ani jediné snad rány jako
národ náš a proto snad milovala tu vlasť českou,
ten lid náš tolik horoucně, nadšeně a ideálné,
protože cítila, jak trpícímu třeba útéchy a lásky.

V Praze narodila se (24. února 1830 jako
Johana Rollová) a v Praze také skonala (7. září
1899). V srdci Čech bilo i srdce její pro národ
a vlasť, pro svobodu a humanitu, pro pravdu a
krásu.

Ženu statečnou kdo nalezne, jako byla ona?
Všecky skvosty, všecky perly, které ve svém

šlechetném srdci chovala, vysypala svému národu
na odiv, a když trpký los zbavil ji zraku, aby ne
viděla rozmach a sílu lidu, v jehož spící skráň tak
úchvatnými slovy bušila, naslouchala aspoň jako
u vytržení a tajíc dech, jak genius národa kráčí
zemí a rukou smělou a silnou vztahuje na vše
strany palmu vítěznou.

Viděla ovoce své práce, a to jen bylo jí od
měnou v trudném stáří, neboť trpký los nedopřál
jí, aby jako matka mohla všrípiti v srdce svých
dítek, čím překypovala její duše, proč horovela,
proč zápasila.

Rozuměla lidu svému jako nikdo druhý ato
snad jen proto, že srdce ženy vnikne hlouběji, že
vycítí, kde bol, kde rána, kde jizva, že pozná, kde
třeba útěchy, povzbuzení, rozplamenění.

A lid hltal téměř slova její. Byla mu rádcem,
vůdcem, byla jeho zastancem, harcovníkem, ano
byla mu neobroženým apoštolem.

Čím srdce překvpovalo a ústa hlásati všude
nemohla, to neunavná ruka psala a bleskem šiřilo
se po chaloupkách a dědinách. A. nejedna tvář
zesmušilá rozjasnila se, neboť cítila se tolik do
jatou, tolik nadšenou, tolik povzbuzenou.

Kdož by neznal úchvatný, tolik čtený Ves
nický román, Kantůrčici, První Češku,Frantinu,
Nemodlence, Zvonečkovou královnu, Poslední paní
Hlohovskou, Na úsvitě, Dvojí probuzení, Z vy
pravování staré babičky a kdož by byl nečetl aneb
aspoň na jevišti neviděl dojemný »Kříž u potoka«?

A jako granaty z naší půdy vykopané za
zářily tyto její spisy: +Z povahopisu našeho lidu,
Kresby z Ještědí, Pod sterými krovy, Prostá mysla.

Ženám pak čím Světlá byla, hlásá »Zenský
výrobní spolek« a ukazují spisy: »Konec a po
čátek, Zátiší, Okamžik, Rozcestí, Společnice.«

I k dětem dovedla mluviti úchvatně, i těm
dovedla řící, v čem spása národa vlastně leží, když
uveřejnila v «Dědictví Maličkých« povídku: »Škola
mé štěsti«.

A lak hřivnu, již Bůh ve veliké, horující
srdce její vložil, nezakopala, nýbrž těžila s ní a
vytěžila užitek překvapující, ohromný, obrovský.

Život její byl práce. Pracovala do úpadu a
když sama psáti již nemohla, spřádala duše její
snive obrazy dále a ústa bolestí se chvějící dikto
vala v péro, aby ukázala národu, že práce do



úpadu, že vzdělání, že horování a zápas pro šle
chetné a spravedlivé věci postaví jej v přední řady
civilisace a v průkopnky osvěty a vzdělanosti,

Duch její dovedl rozpoznati, co zachrání náš
bodrý lid, Ne nadarmo napsala »Nemodlence« a
ne nadarmo těmito slovy v něm horvje: O lide
náš, ty n še hradbo a chloubo, tys nám zachoval
posvátný poklad jazyka, zachováš nás i svobodě,
cbtěje nadál státi vždy a napořád jen při pravdě.«

Kdo zahloubá se nad řádky těmito, k hlu
bokým příjde výsledkům!

K svobodě tedy pravdou a ku pravdě . . .?
Inu jen vírou!
A protože srdce našeho lidu jest a zůstane

věřící, řeč naše nezabyne a svobodu si uchráníme.
A proto též, kdo víru ze srdce lidu vytrhává, jest
národa nepřítelem největším, jest jebo hrobařem.

Oči její pohasly, ruka umdlela, dech se zu
tajil, srdce přestalo bíti, tělo uložili k zaslouže
nému odpočinku na Volšanech, 1le duch její bude

anouti zemí českou, dokud se budou její spisy
vítati a dokud v srdci nevyhasne nadšení, zápal,
čdeál. A dokud se budou její kniby čísti, dotud
ibudou bojovníci za pravdu, právo, spravedlnost,
dotud nemusíme se o náš národ strachovati.

Tento pomník postavila si v srdci svého ná
roda Karolina Světlá sama a národ musí jí jen
žehnati, že pomník ten v srdci nositi jest mu
dopřáno.

Výkaz zazáří:
Členové družstva eplatilidle čísel:
Skuteční po 5 zl.: 48 (20—) 46. 122., 207.,
218., 437. úhrnem 50 zl.
Přispívající po 2 zl. 50 kr.: 21., 46., 210.,

344., 352 (150)., po 1 71.: 207., 211., 221., 339., 400
= 16 zl. 60 kr. 

Dary na Adalbertinum. Pl. t. pánové.Jan
Klein, papež. prelát a arcikněz 50 zl., Vinc. Erlebach,
farář v Bystrém 11 zl. 50 br.

Po 10 zl.: Jos. Teplý, vik. sekretář ve Vilimově
Ant. Dvofák, vik. sekretář © Nebovidech 20 zl,

Po 5 zl.: V. Rosecký v Zirči, Jos. Cvejn z Vi
limova, Ferd. lanousek, děkan v Třebechovicích, Fr.
Můller, prof. v Kutné Hoře 20 zl., Mat. Mára 3 zl.,
Ant. Knejsl 1 zl. 50 kr. — 4+ zl. 50 kr. celkem 172
zl. 50 kr.

213.,

Tržní zprávy.
V Aradcí Králové, dne 23. září 1899. 1 hl.

přenice zl. 6'55—720, žito zl. 600—540, ječmera
zl. 4*10—4:60, ovas zl. 2-30—2 50, proso zl. 4-50—5'00,
vikve el. 4:60—-4-70, hrachu zl. 7:75—650, jáhly zl.
9-00—000, krup 8'0U—21:00, bramhorů zl. 100—1 20,
jetelového semínka červeného zl. 4400—5200, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl, V0——00:00, máku zl. 16:20,
olejky zl. 4-25—d-5u, Iněného semene zl. 7:50—850,
190 kg. žitných otrub sl. 6-25, pšenič. otrub zl. 600,
1 kg. másla zl. 100—110, 1 kg. sádia vepřového zl.
72-—0'80, tvarohu zl. 0:12—0:14, 1 vejce 2"/, kr.JI

a cenné dárkyKrásné

VÁCLAV ŠoLO,
zlatník a etříbrník, přísežný soudní

v FHradoi Králové
(sv.-Janské nárněsti č. 77)

doporačuje ct. obecenstvu svůj hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní
náčiní z nového a čínského stříbra, ozdobné
stolní nádobí, veškeré zlaté a atříbrné hodinky
první jakosti; dále pendlové bodiny a budíčky
různých druhů se zárukou 1—3 roků za ceny

levnější než všude jinde,

Veškeré zboží jest úředné zkoušeno a značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za lovné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměnňují.

ZEIOICICIEEKOICICICIICACŘ.
NUKRKKKRKKNNKNNKNE

Dekorační malíř a pozlacovač

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,

ze jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 269

na malby kostelů vypracují naPlán
ání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.
po :

NANA0 JOJOIII IOIOICIIMOOOC

tiskem bisk. koih
tiskárny, nákla
dem bisk. konsi
stoře v Hradci

Králové,

rává VYŠE

Nejdůstojnějším bisk. Ordinariatem
nařizený

Střední

katechismus
Veliký

katechismus
katolického náboženetví

pro dlecesi královébradeckou.
Schválen na valné scbůzi biskupů rakouských ve

Vídni dne 9. dubna 1894.

wwwOba katechismy mají ministerské schválení, wg

Cena středního katechismu vázaného 64 hal.,
velkého 80 haléřů. Pp. knihkupcům poskytuje ae
jako z c. k. školního knihoskladu 18%, elevy při
hotovém zaplacení předem neb dobírkou. Bedna
účíuje se za cenu skutečnou. Zásilka děje se ne

vyplaceně neb s připočtením porta.

Upozornění.
Vydání, jehož v diecesl královéhradecké

užití lze, vyšlo je dině v biskupské knihtie
kárně v Hradci Králové.

V e. k. kniboskladu lze obdržetí pouze vy
dání německé pro naši diecesi a vydání české
pro diecese jiné.

Spolu vyšla:

Instrukce o katechismu a „Oltáři“
vydaná nejd. bisk. Ordinariatem, jež obsahuje
spolu i osnovu učebnon. — Stran 18—8“ Cena

bez porta 3 kr.

Objednávky obratem vyřídí
Biskupská knihtiskárna.

O0
JOSEF ŠTĚPÁN,

závod pozlacovačský v Pardubicich
opravuje jakož 1 nové slavá

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce vnejmodernějším pro

vedení a v cenáchvelmi levných.

Eoooouo

Zlaté a stříbrné hodinky, řetězy, ná
ramky, křížky, prsteny, brože, ná

ušnice, příbory. Velké hodiny
doporučuje ve velkém výběru při levných ce

náoh se zárukou

hodinářJAN KALIS zimni
přísežný znalec c. k. okr. soudu

v Rychnově nad Kněžnou.
RÁIKÁZŘAKÁÁŘRŘKŘE

Fr. Šanda,
(Eliška Šandová)

prvnía nejstarší výrobna

* sadové noĎy *
a šumivých limonád

v Hradci Králové,
(aaložena r. 1878.)

odporoučí své uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám i co nej

zdravější nápoj domácí.
»e|VOICEE FAA
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36 KOOKOOOKI KDR KOOOXXP. T. obecenstvu
odporučuji

db4 ,k dušičkám
svůj hojně zásobený sklad hotových
pomníků z pískovcea z různých druhů
mramorů, žuly, sienitu, vše v cenách níz

kých při solidní práci a obsluze.

Slavné patronátní a důstojné far
mí úřady dovoluji si upozorniti, že do- M

dám veškeré druhy práce sochařské a ka- čmenické pro kostely s hřbitovy a že mám
na skladézároveňntojatou gotickou E
kropenku z červenéhočeskéhomramoru.

Zdenko Ježek,
závod sochařský a kamenický

v Hradci Králové.,

KXKOKOKO
©VARHANY
a harmonia všech soustav

Iprovádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1859., rozšířil jsem za spolapůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varban v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhon
pnenmatických ve vlbkých kostelích jest mi nejlepší
zérvkou, že moha tyto el. patronátrm a farrím úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varbaay ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava 86 provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhvn i cenniky
harmonií na požádání zdarma a "'4nko,

0 další přízeň prosí

Antonin Móělzer.

900000000000000000000()

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský u vmělé trub! "ství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědrice,

lavice, mřížky a t. d.
© slohu čistě gothickém a remaissančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrzuje n“ležiton

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Bdenníma vrácení.

Plány a rospočty shotovuji sdirma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. mmmm

900000000000000000

(Gicht)
rbeumatismus vyléčí se zcela jistě po upolžebení
mého mazárí, jehož vyrábění jest v rodině mé
dědičným a kleré odpoméhá na vždy v době zcela
krátké od hostce, pakos'2ice, dny, loupání v těle,
tek že po upotřebení jeho osoby, které po léta na
lůžko upoutány byly, se úplně pozdravly. „Za
účinek ručím“. Zasýlá jej v lábvích i 8 návodem
Vilemína Suchá v Mladé Boleslavi č. 9. Statisíce

dopisů avěděí o jeho dobrém účinku.

X
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Vaše Blahorodí!

Nemohu opomenouti, bych Vým nevadal dík 24 zv
slané mi mazání 6 návodem, neboť nemyslel jsem více, že
budu zdráv. Trpěl jsem veliké bolesti v levé noze ak'fř:

o 1 a půl roku nemoba se po mnohob'íte postavit, tek
e jasem nucen byl po zemí se pl" i Uposlech! jsem

Vaší rady a díky Boha, jediná zásylka Vašeho m*xéní mne
úplně v hojila, pročež Vámvzdávém srdečný dik a Bůh

úm tebnej mnohokráte!
Ve Svítkově u Pardubic, 2. května 18993.

Fr. Buchta, rolník.

Ctěná paní!

Vaše mazání proti „Hostci«Gichlu“ se v naší rodině
jiš někol'kráte velmi dobře osrěděllo, +"čež přijměte naše
nejevdečnější díky. V hluboké úctě

Ant. Potužil, rolník.
V Peruci, 30. srpna 1804.



Jan Stoupa v Praze,
Václavské náměstí číslo 3%.

duporučaje

záolony krajkové bílé, zdolony krajkové creme, záclony krajkové barevné,
záclony muselinové, záolony tylové, záclony jednodílné (story) záolony lát
kové, záolony marokánské, záclony azminsterské, zdolonyžinilkové atd. v

nejbohatším výběru v továrních cenách.

Bug“Ilustr. cenníky zdarma a franko. “jij 359—4

—, Sladová KávaA

> Knelppova.

Osvěděila se již po léta jakožto nejvýbornější přísada ke kávě |

zrnkově. — Při chorobách nervových, srdečních, zaludečních,
při nedokrevnosti atd. lékařsky doporoučena. — Nejoblíbenější|
nemenenenene nápoj kávový ve statisících rodinách. st+++06retr+:c+

Pravé vyšlo4 I.ročnko|Já
KOOODEVYXXRKY

X
, i nedostižené bal.

„ČasovýchÚvah“, Z 26
přinášející časovou brožuru z péra n n Lomnickésuchary

osvědčeného katolického spisovatele | (BS 6 1 kg80kr., 1— zl.,1:20zl.Císařské suchary
|

ZÁKUSKY| ©ososms
1 kg 1'80zl., 1'8021., 210 zl.

©. |
„() otázce 5- |

= ženské“
Napsal Dr. Fr. Novák, C. SS. R.

9 Stran 26. Cena výtisku 4 kr., při ob- |
ojednávce aspoň 6 výtisků 20% slávy a,

franko. Celoroční předplatné“na oblíbený ;
tento měsíčník obnáší 1 s poštovným 50 kr. |
Během tří let rozšířeno bylo 120.000 .
brožur, které se téměř všecky hodí za po

pulárnípřednáškyv katolickýchspolcích. Karel Dlabač v Jičíně

Novinka! Guttreutes Pariseriz Novinka!
1 kg 260 zl.

Velkývýběrcukrovinek krabice1— zl.
až 450 zl. a výše.

Velký výběr dortů, cakrovinek ku
: hostinám a pod.

Poštovní sásilky krát denně od 5 sl. po
čínaje franko stanice. Zasílá

ROJICA
X
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"Objednávky vyřizujeme obratem. ,

Administrace „Časových Úvah“ | (Čechy).
XKXDOOXAXOXXXAJOGA

Máš literární týĎen.
Naše literární novinky:

Verne, IIra o dědictví, seš. 2,
Tůma, Z českých mlýnů, seš. 29., - - - „-—40Picka,Beguieu,©-++++* „W
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Veškoré tu uvedené, jakož i kdekoliv jinde ohlášené
knihy mé stále na skladě a na žádost akázkouposílá

36 'et stávající knihkupectví

B. E, TOLMANA
v Hradel Králové, Velkó nám. č. 26.

nově zřízené místnosti bliže lékárny.

OoDOODOOOvOOOOOOGOOO:

Jan Horák, :

|
:
Ď

|

soukeník v Rychnově n. 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 cb

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při bromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen! ĎoOoooooOoO06006000
ooooooooDOoooEGS
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latny.P
Penivopno.

Isolačn

||
Cognac pravý, z italského vína, tříletý, t

litr po 3 zl.

Co«znac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po Bokr.
Borovičku pálenouz tatránskýchjalovči

nek, 1 litr po Bo kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa 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, kdy
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Yzorky zasýlají se zdarma a franko.

WB> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.
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cena 50 kr.
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titulem 1 zl.
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a věčnost, cena 30 kr.

diky vyslovujeme.
příbuzenstvanejvřel:jší

Rodina
Komárkova a Kneprova.

WE- První česká
spocielně na amorická cottagoová harmonia zaří

zoné továrna

Rudolf Pajkr £ spol,
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské, Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnon konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Duleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
= vplátky od 4 zlatých. - Záruka

ka. 7 F L, pětiletá. — Illustrované cenníkyP frankoazdarma.
Pedálové harmonia

obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech
varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

Konkurs.
Při městských veřejných ja

tkách v Hradei Králové obsadí se
místo jateckého, jež nutno bude
dne 1. ledna 1900 nastoupiti.

Zadatel o místo toto musí býti
bezůhonný, zdravý, ne přes35 roků
starý a vyučený řezník.

Tomu, kdo se vykáže zkouškou
Úopiče parních kotlů, dá se před
nost.

S místem tímto je spojen roční
plat 365 zl., byt palivo a světlo.
Výpověď 14 denní,

Zádosti buďtež do 10. října t. r.
podány podepsanému úřadu purk
mistrovskému,

Starosta:
Ulrich.VOL

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Nové Pace (Erkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božíeh hrobů
a veškerých potřeb aměuí církevního; též xhoto
vuje sochy světoů ze dřeva i z kamene, — Starší
prácí, uměleckou cenu mající, bedlivě opravaje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky rlantní dílny

něšán i za řádnou práci při cenách nejmírnějších.
8 úctou veškerou

AntonínSucharda. i

8
C.ak.dvornivě dodavatel

Emanuel Bělský
v Chrudimi 8

má na skladě 3 doporučuje ©

© Vznačnělovnýchcenách Óvelký výběr modních látek na ob
jednávky jakož i hotových oděvů

a úřednických stejnokrojů. o

Hlavní sklad v Hoře Kutné. 85 o
©

Filiálk : w Chrudimi, Pardubicích, Králové radci, v Olomoucia Přerově na
Moravě.

O0000000000000000

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně ne umělé trahlářské i čslou=

nické sboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, derného a vyklá

daného

OW pérovky a žíněnky, U8
spony a sáslony do oken, hladké i sdrhorané dle

frane. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

LL Eb PT OBC DP L OPOTERI OCTLE LOTETE

Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
TTPROTENKNURYNNTNNANHOUSEUUNEHNNENNNNENUNNIOFUZUUNRO
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EDEbob

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovonstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a sotřibřenézačseruč
Vlastoí výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovnzlacení a stříbření atarňích věcí vykoná se rychlea
zašlou sv již svěcené se stvrsením Jeho biskupské MI
losti. Starý zárod můj může se vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje ge tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sr. oleje, lamp, luceren, lastrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co uejvíce,



První česká akciová společnosť
pro pojišťování na život.

Straně „svobodomyslná“, která se roku 1889.
zmocnila vedení národa, vytýká se, že nic positiv

„ního nevykonalu fčstování věd a umění ponechala
Staročechům a realistům, neboť vlastních eil nemá
a mládež k sobě připoutati nedovedla. Práve ná
rodohospodářská zůstala na bedrech Staročechů 8
v politice, nečítaje doby fautastických radikálních
a omladinovsko pokrokářských kotrmelců kopíro
vala špatně politiku staročeskou. Dnes je inlado
česká strana i se avou politikou v koncích. A jak
to stojí a její pokusy na poli národohospodářském?

O národopisné výstavě — potěšeni jsouce
úplným zdarem jubilejní výstavy — jsme jásali,
že český lid poznal Svou práci a zdatno+ta proto
pří oslavě 10Oletých narozenin Otce národa, Fran
tiška Palackého přísahal opět celý český národ oa
jeho heslo: „Svůj k svému a vědy dle pravdy“
Čech měl podporovati Čecha, cízácký průmysl,
obchod měl býti z měst a okresů českých vymý
těn, česká věda, Česká práce, česká zdatnost, vy
nalézavosí a podnikavosí měla slavití své triamfy.

Nuže, a jaký jsme učinili počinek? Před ně
kolika dny vstoupila v Praze v život prrní „česká“
všeobecná akciová společnost pro pojišťování na
život. Narození své oblušuvalu vehkými plakáty,
dobře placonými reklamami, jez čenní pražské listy
uvefejnily. Na venekjest hlavním „machrem“ nové
společnosti past dr. Cernohorský, který mimo to, že
se narodil a bohaté se oženil, proslavil se tim, že
soudům do Slezsku, kde naši krajané a právníci
obětavě bojají za docílení národní rovnoprávnosti,
posílal německé spesy ze své advokátní kanceláře,
že -v pružském. pivovuře a obrcním zastupitelstvu
se proslavuje zadáváním dodávek zapřisáhlým našim
odpůrcům národním a že chtěl mledligencí s aka
demickým vzděláním obmezit právo volební, že
chtěl intelligeuci jmenovitě odstranit z prvního a
drubého volebního sboru.

Panu d-u Černohorskému, synu pražského
Podskalí, česká intelligence patrně překáží a český
lid zajímá jej asi hlavně potud, pokud pije pivo
z pražského měšťanského pivovaru a pokud se dá
na ačm něco vydělat. K vydělávání peněz má
sloužiti také „první česká, akciová společnosťpro
pojišťování na živol“. Českost této firmy nalézá se
bohožel jen na firmě této apolečaosti a slova
„první česká“ mají „uvědomělé“našince lákati,
aby ee spěchali pojistit k nové firmě — „nčmecko
židovské“.

Myšlenka, založiti v Praze novou pojišťovnu,
vyšla od židovského udvokáta pana dra Melnika,
Němee L. Dietze a Hoschká z Můhihvimů, tedy
od lidí, kteří patří do tábora našich úblavních ne
přátel. Poněvadž německo židovská společnost měla
vydělávat především v krajích českých, tedy si
pánvi přibrali do společnosti českého žida pana dra
Žaluda, hoteliera Haunera a dra Medala. Pánové
dostali sice koncessi k založení společnosti, ale
německo-česká firma netáhla, a jak ae pan dr
Černohorský sám přiznal, česká veřejnost nebyla
s takovým „utrakvistickým“ ústavem spokojena.
Pánové si pomohli z rozpaků tím, že udělali z ně
mecko-židovakého ústavu na pohled „ryze českou“
Společnost © Dr. Melnik, L Dietze a R. Hoschek
vystoupili dle jména ze zařizujícího komitétu a na
místo vicb přibrány „české volavky“ pp. poslanec
dr. Černohorský,Heřman Janda, předseda českého
oddělení zemědě;ské rady, stavitel J. Rydrych, po
slavec, cakrovarský kartelář a chefredaktor „Če
ského Listá“, V. Sehnal u český velkostatkář, J.
Rydrych, B. Friedlánder a takto rozšířený komitét
ukončil to, co dřívější začal. Tak se stal z pod
niku „utrakvistického“ podník „ryze“ český a
nastalo upisování akcif. Jaký mělo postup a čí
záslabou je, že se provedlo nechceme povídati,
avšak to.ik jest jistv, že hlavním a největším akci
onářem jest — „Assecurazioni Gensrali“, německá
pojišťovna teratská,

Ta tedy bude míti 3 novém »českém“ pod
niku slovo rozhodujícíí — A že je míti bude,
uzná zajisté každý, kdo ví, že ve správě nové
„české“ pojišťovny zasedají „čtyii“ funkcionáři po
jišťovny „Generali“ dsou to pánové: 1. Vojta
Kahler, žid a sekretář „Generali“ jako člen správní
rady a placený tiditel nové pojišťovny. 2. Dr.
Tonder, právní zástupce „Generali“ jako člen ři
ditelstva a místopředseda nové pojišťovny. 3. Lud
vig Worel, vrchní inspektor „Generali“ jako člen
správní rady nové pojišťovny a 4. Em. Ehrentheů,
úředník «Generali“ a rovněž žid, jako člen do
zorčí rady uové pojišťovny a že veškeré přihlášky
jíti masí před vytízením pojistek do Vídně ku
„Goneruli“.

A tato „ryze Česká“ pojišťovna zřízena byla
prý proto, aby čelila pojišťovnám cizím. Tedy proto,
aby naše české peníze neplynuly do kapes cizích,
proto — pomůžeme je lam strkati sami !!

A nyní ještě několik slov o té naléliavé po
třebě a nutností zříditi „českou pojišťovnu akcio
vou!“ Proč máme míti pojišťovnuakciovou? Snad

proto, aby kapitalista — akcionář — těžil z tobo,
co právem náleží pojištěným?'

Obě naše stávající české pojišťovoy „Slavia“
a „Praha“ založeny jsou oa vzájemnosti část do
cíleného zlsko dostane se pojištěným a obě pracují
s úspěchem. Proč tedy zřizovati pojišťovnu „akcio
von“ 8 českým jménem a pro německesžidovské
zájmy?

U vzájemně ústavu pojišťovacího ukleží va
škeren zisk pojištěným, u akciového —-jen akcio
nářům. Namítne-li se, že u vzájemného ústavu
nese pojištěný také risiko možné ztráty, poukazu
jeme na domácí naše ústavy vzájemné, které již
přes 30 roků trvají u ještě ani jedinkráte nežá
daly od svých členů úhrady na ztráty, ale naopak
každoročně rozdělují jim Čistý zisk a to „Praha“
14 až 15 proc., „Slavie“ 10 proc. ročpí premie!
A reservní fondy těchto ústavů, jdoucí do mooba
milionů, poskytují zajisté dostatečné jistoty A gd
rancie všem jejich členům a to tím spíše, že ti
liooy ty jsou vlastnictvím jejich, ježto u ústavů
vzájemných veškeré jmění náleží pojišténým, kdežto
o akciových patří akcionářům!

Dodáme li konečné ještě, že také správa a
vedení ústavů vzájemných ie v rukách členů, L.j.
pojištěných, kdežto při akciovém podniku právo
to vyhrazeno jest zase pouze akcionářům -—pak
zujisté únulédne a pozná každý sám, zda bude
výbodnějším pro něho, pojistí li se u dosavadních
vzájemných pojišťoven českých či učinéli tak u
nové „německožidovské filiálky „Cieneráhi '“

„Svobodomyslní“ páni vůdcové v Praze za
ložením této nové pojišť vací banky ukázali opět
ně, jak rozumí prospěchu českého národa a heslu
jebo křísitele a Otce, Wrantiška Palackého: Svůj
k svému a vždy dle pravdy!

Ta „scobodomyslná pravda“ z Praby ukázala
se býti v poličice balamucením a na poli národo
hospodářském lží a erádou pravých prospěchů če
ského národu. S tou politikou, která vás vejde do
jařma našich úblavních národních i politických
odpůrců, musí český národ co nejdříve praštit,
pak-li má docíliti v politice i v hospodářském
svém stavu skutečných úspěchů,

Drobné zprávy.
Osvěta židů postavila se v čísle 39 v prv

ní diky obbájců usvědčeného epoluvraha křesťanské
dívky, Anežky Hrůzové. Židy hájí a láskou a vytrra
lostí podivohodnou, kdežto, jakmile zavadí o katolíky,
o papeže, biskupy a kněze, o chrámy a katolické bo
boslužby, trpí idiosinkraaií a posunčinou, slintá, po
dezřívá a banobí na všecky strany a počíná si tak
sprostě, že se za lakové jednání musí stydětí každý
sprostý pacholek. V čísle 40. ze dne 30) září zamlčnje
„Oavěta židů“ svým čtenářům naprosto, žo Leopold
Hilsner ze strachu před domněle stavěnou šibenicí a
bezprostředně hrozícím mu provazem příznal se nejen
ke všemu tomu, co žaloba o něm tvrdila, nýbrži
k tomu, co ee všeobecně jen tašilo A tu „Osvěta ži
dů“ drze vyčítá českému lidu, že dovede sice lapati
dychtivě všecky zprávy o Hilsnerovi a jeho upoluvin
nicích, klerá mu v tak vydatné míře přinášejí všecky
naše žarnály, mladočeské, i klerikální, ale pro politické
události dnešní prý nemá smyslu, Pro fantastickou,
červenou socialistickou » Židomilskou politiku Osvěty
hda nemá náš lid ově-m anyslu Ceský u křesťanský
lid si však chování Osvěly židů zapamataje. () ži
dovském vrahu z ohledu na židovské inserenty
a předpintitele míčí jako pařez, o židovekých od
sauzených švindleřích, kridatarech, upírech, kteří otra
vají náš hd čertovinou a vylichvaří na něta poslední
groš, nezmiňuje se (světa lidu v posledním čísle
ani jindy, naopováží na říci, jak živnostníci a ře
maslníci čeští jsou cízáckou konkurencí poškozováni.
Za to křesťanské vojenské vysloužilce a katolická to
varyše považnje za zbytečné a škodlivé prý ze stano
viska „občanského a pokrokového“, otíra se též 0 ji
né zdejší české spolky a láme si pak zbytečné blavu
jak organinovati různé hradecké spolky. Nejvíce Be
zamlouvá referenta „Oevěty židů“ ovšem spolek Ne
ruda. A bodejť by ne! Židomil byl v něm předsedou,
skutečný žid účetní Freiberk byl jebo jednatelem
a souvěrci p. MUDr. Ippen, Base a Munk json
jeho sloupy, pp. p. Mank a Tausig jsou revisory,
slečna Hermine Graf jest v Nerudě náhradníci a
místopředseda občan Herynk jest osvědčeným
červeným aocialiston a kommisem u žida Manka.
V Nerudě jsou mimo to přečetní židé nejhorlivějšími
členy a příznivci a co st tu může přáti více srdce
„Osvěty židů 7“ Nebožtík Jan Neruda by arci spráskl
race nad svými bradeckými ctiteli.

„Jiidisches Volkeblatt“ radížidům,aby
šli s processem Polenským — ven na ulicí. V tal
mudu prý Be vypraraje: „Vláda římská chtěla kdyvi
kroté pronásledovací zákony proti židům vydati. Na
otázku, 20 třeba dělati, dána byla židům od jejich
pohanských přátel rada: „Jděte! Kříčte a naříkejte
ne ulici. Což nejsme děti jednoho Otce, jednoho
Boha +- — A pomohlo prý to tenkrát a pomáhá to i
nyní, neboť utlačovaní vynášejí své spory a stižnoati
do schůzí a táborů, do demostračních průvodů na
ulici, Dnes prý (11) pouze židé mlčí (!II, jako putin
ky. Proto radí „Jůdisches Volksblatt“ k provádění
hesla: Ven na ulici! — Velké židovské schůze, li
dová uhromáždění masí prý býti pořádány, hromadné
depatace musí býti vysýlány. Celý židovský národ
musí jako jeden muž protestovati proti nařknutí anti

semitů, masí proti němu nejostřejšími prostředky vy
stoupiti, vůbec musí proti fádění antisemitů hlasité
a rázně protestovati „Jůdisches Volkeblatt“ vyzývá
židy v celém mocnáletví, aby ve veřejných echůzích
řvali ryčné protesty vládě do uší a volá: „Ven z pa
láců, ven za salonů a comptoirů, pryč s uzavřeností
a ostýchavostí, ven na nlici!“ — Že židé troubit, kři
čet a ječet umí, 0 tom víme z dob, kdy od židov
ských trub a řvanic jeryšské městeké hradby pukaly.
Až tedy z Polné ryčná polnice „Jůdieches Volkablat
tu“ zazní, tu v Hradci, Hořicích, Bydžově, Kolíně, v
Hořo, Čáslavi, Jeníkově a Brodě budou se stejně okna
třást, věže a zdí budou pukat jako v Jihlavě, Třebíči,
Moziříči, Prostějově, v Brně i v Praze. Obvinění anti
semitů upravuje 81 „Jůdivches Volksblatt“ velice po
hodlně. Kdo prý zná jen pončkad kriminaliatika, ten
prý ví, de v teskných okamžicích a deliriu udávají
na sebe kriminálníci i nepravdivé věci To prý učinil
téz Hilsnar. A proto prý musí býti ze židovstva sma
zána potupa, která prý se atala tím, že židovatvu ne
sice zřejmě, ule „zbiubělým, drzým, Istivým, bídáckým,
nepřímý“ epůsobem přisazován byl zločin, který prý
nebyl dokázán. nýbrž Hilsnerovi pouze od mass lidu
imputován a z něhož byl proto vinén. Hilsnar prý je
síce človék hluboce kleslý, zlotřilý, ale není prý vin
ným zločinu jemu přisuzovaného! — Důkaz to přímo
ženiální. Snad je) Čas, Osv. lidu a Právo židů doslova
otisknou 4 židé jim badon za to vděční. Pan dr. Her
ben snad ani neví, že „Cas“ jest v Grandbotelu nej
hledanějším židovským časopisem,

Jak se sbíraly peníze pro Droyfanet
Varšavský „Drevník“, úřadní věstník ruské vlády obla
šuje: Ve prospích Drevfase nebyly sbírány dobrovolné
příspěvky, nýbrž předepsána byla. židovskými nábo
ženskými obcemi zcela pravidelná daň a sice z 10
rublů důchodu 2 kopejky „ve prospěch svaté
věci“. Při organisaci, jaká jediné jest u náboženských
obcí židovských oproti nižším vrstvám, následkem
čehož obce o mmajelkových poměrech všech svých pří
slaňníků jsou co nejdůkladněji informovány, nepotkalo
se vymáhání této daně se žádnými obtížemi. Kdo se
vzpíral, byl jednoduše ke placení donucsn. Jak 60
jistá velmi dobře informovaná úsubn pronesla, byly ty
ohromné miliony, o nich venerál Mercier mlavil, tímto
způsobem z větší části vybrény polskými židy. Ži
dovští milionáři v Německu, Rakouska, Italii, Špa
nělsku, Belgii a ve Francii ovšem také přispěli. Na
obhájení „banebné urážky“ v Polné se ovšem také
sbírá :

Pan MUDr. Emanuel Engel, zemský
a říšskýposlanec,předseda mladočeského kln
bu, provozaje každoročně půl roko lékařskou praxi.
A tu jako „Badearzt“ vystavuje Čecháčkům na př.
i pro nemocenskou pokladnu v ryze českých Podě.
bradechněmecké vysvědčení!!!

Hradecký rornášeč úmrtních ozná
mení vyznamenává se tou největší nešetrností. Lec

komu rozdá, dva, tři parte, příbozným, známým anovinám však nedá nic A pak se lidé zlobí, že ne
zvěděli ničeho o úmrtí nebo pohřba! ;

BRoznášení novin děje se v Hradci Krá
lové ještě v říjnu roku 1899 namnoze čínským epů
sobem. Vídeňské nedělní ranní listy, které docházejí
do Hradce téhož dne o 5. hodině odpolední, roznášejí
se na př. v pondělí teprve o půl dvanáctá ho
dině polední. Na postě by se mohla díti expedice
novin také rychleji, než-li dosad a k vůli rychlejšímu
roztřídění by se měly na čtvrť hodinky při děliti síly
na př. od telegrafního úřadu. Od jednoho úředníka
nelze ovšem očekávati, aby všechno zmohl.

Z Kutné Hory. Po sensačnímprocessuHils
nerově zavládl u nás jíž zase obvyklý klid, a nebýti
popěvku dětí, který tu a tam zaslechneme na ulici,
ani bychom nevěděl, že se před nedávnem odehrála
zde nějaká zvláštní událost. Že popěvek jde jen od
plic a židům ani dost málo neškodí, patrno z toho,
že krámy jejich jsou tak navštěvovány, jako býval
dříve; zvláště venkované jdou rovnou cestou do krámů
židovských, ač všechno zhoží dostanou i u našinvů.
Pozorubodné je, jak balí nyní židé koupené zboží.
Každý má papír na obal, na němž tučnými píame
nami vytištěna je jeho lirma. Dříve již z dalaka každý
poznal, u koho zboží bylo koupena; nyní však balí
nápisem do vnitř; snad stydí se za své jméno“ Jinak
ale podrželi židé dotěrnost a amělost. Svou drzost
prozrazují různými výroky o vraždě polenské, o nichž
se v městě mluví. Mělo by se zjiatiti, co na tom
pravdy; neboť výruky ty křesťany provokujía dojista
neušel by trestu jejich původce v nynější pobnuté
době. Wassermann a Erbmann byli propuštění z vy
šetřovací vazby, protože dokázali evé alibi v čas po
lenské vraždy a protože polenští svědci v nich ony
podezřelé židy nepoznávali. Hilaner udal též, že to
není ten pravý Wasserman a Erbmann; jinak ale při
svém doznání viny setrval.

Před časem bylo také v tomto listě 8 nspo
kojením oznámeno, že zase přibude nám podnik kře
stanský; byla tím míněna mlékárna v Miskovicích
u Kutné Hory. Prodej mléka a másla z Miekovic
v Kutné Hoře je však v rakou židovských. Což nedal
by se v našem městě najíti ani jediný křesťanský
závod ve středu města, který by prodej mléka a ča
jového másla z Miskovice převzal“ — Město má po
stonpiti firmň Tellerové kas pozemku a to ovocné
školky, která s velikým nákladem byla založena ajiž
pro město a okolí tolik je zapotřebí, poněvadž ovocni
ctví je zde značně zanedbáno. Proslýchá se, že json
někteří pání z městského zastupitelstva ochotní vy
hověti této žádosti, ač i pro másto pozemek ten je
velmi důležitý a ač firma Tellerova podala tak nízkou
nabídku, že za peníze ty nekoupila by nikde ani nej
bídnější pastviště. Občanetvo čeká 4 toužebností, zda
r mřetském zastupitelstva najde se většina pánů, kteří
tam hledají svůj prospěch a nikoliv prospěch města.
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Oč se vede boj?
V páteční schůzi českých velkostatkářů ve

Vídni, které se účastnili všichni poslanci až na
barona Lilgenaua, hraběte Otu Serényiho, hraběte
Silva-Tarouecn a hraběte Ludvika Belcrediho, stalo
se po vážné a dlouhé poradě toto jednomyslné usnesení:

„l. Klub vítá a radostí usnesení výkonného
výboru většiny se dne ó. října t. r., kteréž vytklo
nesdolné trvání majority a projevilo určitý úmysl
ve příčině uskutečnění společného programu, a pro
hlašuje, že s veškerou rozhodností bude přispívati
k dalšímu zachování tohoto svazu, jenž jest štítem
a ochranou rovnoprávnosti všech národů rakouských.

2. Klub spatřuje v úmyslu bespodmínečného
srušení jazykových nařízení „bezpředchosí přiměřené
náhrady“ velikébezpráví na českémnárodě spáchané
a nesrovnalelné se základními zásadamí svého pro
gramu. Také v něm spatřuje ve svých následcích
Škodlivéupuštění odstanoviska rovnoprávnosti uznané
historickým vývojem království českého jakož 1 ne
avratnými zákony a státní nutnosti.

3. Od hájení, osvědčonání a provádění rovno
právnosti obou národů království České obývajících
a řečsjejich mikdy neupuslí české konservalivní vel
kostatkářstvo ve spolku se sástupci národa českého.

Klab bude se společné se stejně smýšlejícími stra
nami zasazovati o to, aby všecka opatření tomuto
stanovisku odporující byla zamezena, zejmena bude
se domáhati zákonitého ustanovení práv jednotli
vých národů a jejích jazyků dle zásady úplné rov
noprávnosti. Vedea svým kovservativním progra
mem domáhati se bude klub povolání vlády, kteráž
by zásadám většiny vyhovovala, a očekává, že také
zásada práva zachová, ochranu autority zase ob
noví a pro budoucnost zabezpečí.“

Projev tento jest vysoce vážný a jelikož se

slanců a před nedělní schůzí zemských důvěrníků
strany mladočeské, tedy přišel právě v Čas, aby
do zmatených a poděšených řad poslanců mlado
českých přivodil pořádek a klidnější rozvaho. Zola
čí v románě „Zkáza (le debacle)“ bezhlavost fran
couzských generálů a důstojníků, jak po prvních

rážkách nevědouce si rady ni pomoci, vodili
hladové, +křehlé. na smrť znavené francouzské vo
jáky na jatky, do nových porážek. Mladočeští ge
nerálové v době, co důvěrníci strany měli jednati
o dalším trvání neb rozbití pravice, byli v nemenší
koufusi. Místo, aby národ vedli za určitým, cest
svých vědomým cílem, šířili zmatek. Pan dr. Pacák
ohlásil důvěrníkům okresu, že se vzdává mandátu
a chtěl odbodit první flintu do žita, ačkoli jako hlavní
původce jazykových nařízení měl dítě své nejvíce
bájiti, ueboť jazyková nařízení byl prohlásil za 45
procentní splátku veškerých požadavků českého
národa a také dr. Kaizi prohlásil, že jazyková
nařízení jsou epochálního významu, což střízlivá
„Obnova“ ovšem popírala.

Dr. Engel hlásal, že vůdcové poražení ne
mobou činiti nárok na delší důvěru a chtěl, aby
jestě méně zkušení radikální zajíci vedli národ k
dalším poráčkám, dr. Herold hlásal v okresním
výboru vipobradekém nejostřejší oposici a po něm
dle z Praby zaslaných šimlů to opakovala četná
osvědčení měst a okresů, ač politika Heroldova by
byla nezbytně rozbila pravici, osamotnila Čechy
a byla by je vydala asi takové palbě armádním
sborům německé obstrukce, v jaké se octly ra
kouské sbory v kritické době r. 1866. u Chlumu,
Lipí a Rozběřic. Teprve rozhodné vystoupení ve
doucí teď českéšlechty přivedlo kolísající a zmatené
české šiky k větší rozvaze. A právě proto vrhá
se Neue freie Presse zuřivě na feudály.

Projev české šlechty rozzuřil hlavní židov
sko-německý orgán německé obstrakce tom měrou,
že zatracuje každého, kdoby věřil o „prostředko
vací úkol“ české feudální šlechty. Není prý ani
slova pravdy na mythu — báji — kterým by Be
dalo odůvodniti dominující postavení táto šlechty
v Rakousku, neboť tato prý nevyniká ani počtem,
ani svým významem, ani svou plodností na atát
nické talenty. Kdyby prý tato šlechta snažila se
prostřeckovati, konějšiti a vyrovnávati národní pro

S mezi uimiž žije, tedy teď prý by mělek tomu
PE ežitost. Koruna prý cítila, že stát jde vstříctastrofá a povolala prý proto ministerstvo, jehož

„hárodní nepředpojatosťje prý snáma“, appellovala
na soudnosť a vlastenectví všech stran, aby opět
nastaly pravidelné poměry. Feudální šlechta měla
prý teď ukázat, co umí. Jak prý všakprojevuje
tato providentieloí strana své tak vychvalované
poslání? Rasdmychuje prý oheň, který chce koruna
uhasit, přešla k Čechům, vypovídá nositelům míru,
t.j. vládě nynější — válku!

„Neue freie Presse“ libuje si pak v umírně
nosti usnesení mladočeského výkonného výboru,
které hlásá vládě pouze opostoš u váže tuto na 80
lidárnost s ostatní pravicí. Usnesení Mladočechů
je dle Prease umírněné; za to feudální šlechta
blásá českému lidu, že spatřuje ve zrušení jazy
kových nařízení těšké despráví, veliké křivdy na
českém lidu páchané | Volání koruny, aby půso
bila konějšívě a smírně, zodpovídá šlechta prohlá
šením, že spatřuje ve zrušení jazykových nařízení
v důsledcích svých škodlivé opuštění stanoviska
rovného práva, které se zakládá v bistorickém

vývojikrálovství Českého, nanepopíratelných usta
noreních státních základních zákonů. Dříve ještě,než-li Čechové sami promluvili, troubila feudální
šlechta na válečných roh a hřímá koruně, že od
hájení, uskutečňování a provádění tohoto stano
viska nikdy neupustíl Dle jedovatého trrzení ži
dovské „Nene freie Presse“ bouří prý šlechta český
lid proti koruně!

Ze soptění a podezřívání „Nene freie Presse“
nejlépe viděti, jak česká šlechta pomátla koncept
nové vládě a její trabantům ze židovsko-německé
obstrukce.

Na čem se vlastoě usnesla feudální česká
šlechta? Na hájení platného práva, spravedlnosti,
národní rovnocennostě a rovnoprávnosti. A toto její
důrazné právní stanovisko nejvíce rozčiluje ob
strukční násilníky, kteří ee neostýchají strhovati
do zápasu politických stran i korunu.

Koruna vyslovila zjevně tato přání: učiniti
parlament dělným, práce schopným, umožniti volbu
do delegací a upraviti otázku jazykovou zákonem.
Totéž chce nejen česká feudální Šlechta, nýbrě i
Čechové a celou pravicí.

O věci samé, není mezi koruuou a stranami
pravice sporu. Něco jiného však chtěla a chce
obstrakce. Tato svou obstrukcí mařila dělnost říš“
ské rady a jí při konečných cílech nejedná se ani
tak o jazyková nařízení, protože těmito se Něm
cům neubralo pražádných jasykových práv, kdežto
Slovanům se jich něco dostalo. Požadavek rovno
právnosti a rovnocennosti rakouských národů ozá
konili Něme samiv státních základních zákonech
bez součinnosti Čechů. V konečných důsledcích
jedná se německéobstrukí o panování nad Slovany.

Obstrakce svým bezobledným chováním do
dělala 8e nepopíratelných výhod, ona zvrátila plat
ný jednací řád říšské rady, ona dokázala, že tento
má platnost na nejvýš potud, pokud slavná ob
strukce bude chtít. Až dosud v konstitučních stá
tech rozhodovala parlamentární věřšína, byť by
tato i jediný jen hlas obnášela. Právo většiny,
právo majority — je dnes smrtelně sranéno, pak-li
není dokonce již mrtvo. Většíně rakouských národů
a poslanců popírá se dnes menšinou právo, utvořit
si většinudlevlastníhouvážení—a usnesenívětšiny
upírá se právo, že by Jejá hlasování — její votum
— bylo pro menšinu bezpodmínečně závazné. Po
gavadním chováním uchvátila si menšina právo na
parlamentární moc a nevážení 8i skutečné většiny.

Možno po těchto důsledcích očekávati spo
řádané poměry a schopnost k práci v říšeké radě?
Židovsko německé liberální noviny žádaji povolání
vojenských místodržitelů, zdeptání živlů protilibe
rálních, rozbití nynější většiny za každou cenu a
jakýmikoliv prostředky. Posavadní platné řády a
zákony jsou stranám obstrukce lbostejny; docílení
nadvlády za každou cenu jest jim hlavní věcí.
Takové jednání neučiní však parlament dělným, ne
uspokojí národy v Rakousku, ale rosštěpí je ještě
více, rozmnoší ematek a uvede říši v anarchti. A
kdo bude těžiti z těchto zmatků potom? Rakouští
národové, říše, dynastie? Co se stane pak? Pak...

Zabrániti anarchii všemi prostředky, zachrá
niti stát, přivésti zpupnou obstrukci k šetření
platných řádů a zákonů, toť úkolem posavadal
většiny z fad veškerých stran pravice. Obstrakce
spoléhala se dosud hlavně na ulici. Většina ra

V. Ročník.Inserty se počítají levně.
vychásí o pátek © poledne. ,

kouských náredů nebude počítatna luzu, ale na
pevnou organisaci pořádných občanů. O nás Če
chy se hlavně jedná, o naši kůži běží. Pracujme
proto spojenýme:.silami, svůj k svému a vědy dle
pravdy/ :

Pokoj a není pokoje.
V známé ctihodné prastaré knize vyčítá Re

„falešným prorokům“ jistého národa: Podváděli
lid můj řkouce: Pokoj a není pokoje. A podobní
falešu! proroci vyskytojí se v každém století v ná
rodech a říších. — Obzvláště náš český národ
jich měl a má mnoho. Od staletí volá 6e mu: Na
cestu, kterou já hlásám, se dejte, a budste míti
pokoj. Ale všecko přislo, jen ne pokoj. Nejaemot
něji nás aktamal protestantismna, Jeho hlasatelé
křičeli: Opusťte víru otců, k nám se přidejte a
budete míti pokoj. A co následovalo? Zbooření
proti zákonnému králi, bílá hora — a hrobový
pokoj národa.

Z protestantismu se vyvinul liberalismus. Ten
teprv volal: Nyní bude pokoj. A hlel Podvedl
národy — a není pokoje.

Smatným — i pro nás — důkazem, %e jen
z křesťanství plyne pokoj, jest ten nepokoj, který
nyní vře ve všech národech od křesťanetví
z velké části odpadlých. Na tuto pravdu zapom
nělo taky naše „katolické“ Rakousko Podvedli je
ti liberální proroci řkouce: Pokoj a není pokoje.
Schází křesťanství a z něbo plynoucí spravedlnost
— ten základ říší — a láska.

Napadá mi stará anekdota. Na jednom domě
bylo napsáno „Krásný byt, o třech pokojích“. Ne
opatrný jeden najal byt, a když se přistěhoval,
shledal jen dva pokoje. I pravil domácímu: Kde
pak jsou ty tři pokoje? „Tuhle máte dva a ten
třetí pokoj budede mít se mnou, budete-li platit,
nebudete-li na mně nic chtít, a budete li mi vů
bec vzdávat čest, jaká mi jako domácímu pánu
patří“.

Je to malý obrázek toho velikého činžáku,
jímž jest naše Rakousko. Dva pokoje tu jsou.
Jeden pro Maďary a druhý pro Němce. A ten
třetí „pokoj“ budou míti Čechové (s ostatními
Slovany) budou-li platit činži, daně z peněz 4
krve, budoo-li hezky mlčet, nebudou-li nicchtít
a'budou-li domácímu pánu — druhdy Schmerligovi
tvůrci ústavy rakouské, nyní pak Wolfovi, — čest,
úctu a poslušnost prokazovati.

Tak to je v politickém a národnostním ohle
du. V náboženském není lépe. Dva pokoje —
byrokratickou úslužnosti a zákonnou svobodou 8
ochranou vyzdobené — mají protestanté (ku kte
rým čítáme liberály) a židé. Katolíci mají „pokoj“,
jestliže platí, mlčí a autoritu — vážnost — vyš
ších nejen ctí, ale i Aúji. Jakmile se však hlásí,
že za své daně a elužby veřejnému pořádku pro
kazované chtí míti ten opravdový třetí pokoj, tu
se páni nahoře i dole na ně horší. To že jim ne
sluší, to že se 8 „láskou“ křest. nesrovnává. Zajíma
vý k tomu doklad jest jistá snad ještě známá udá
lost z jednoho biskupského města. Tam se kato
Ilei začali hlásiti, kde že je ten třetí pokoj pro
ně a zařídili si k vůli tomu „Obnova“. Ale do
toho pokoje nechtěla je pustiti známá „Osvěta“.
Poslintala katolickou víru, katolické obřady po
hřební, poslintala biskupa, kněze A trhá věřící
katolíky a vůbec každého, kdo na katolické ná
boženství drží. „Osvěta“ smí tupit všechno, ale
pakeli ji „Obnova“ klepne řádně přes prsty, pak-li
si posvítí na její Mecenáše z tábora israelského
a vůbec protikatolickóho, pak je Obnova „aggreg
siv.“ Jak je to na česko, ani dobře nevím Ale
asi snad tolik, že je dorážlivá. „Obnova“ hájí totiž
zájmy katolického, českého lidu, Osvěta pak hájí
ty ostatní dva. A proto ty dva pokoje jsou pro
Ósvětu, a ten třetí budou míti katolíci v tom bi
skupském městě, budou-li platit, mlčet, autoritu
církve nechat podkopávat, jinou však hájit, a vů
bec „lásku a snášenlivost“ jako „Kólnisch-Wasser“
— kolínskou vodičku — rozlévat.

Ano tak daleko to šlo před lety, že se z jisté
rakonsko-vlastenecké slavnosti, která se po služ
bách Božích děla tóž hostinou, veřejný posměch
učinil a ovšem kus bláta na samého biskupa ho
dil, — ale „stav zákonodárství“ nedovolilžádné



„dorážlivosti“ na Usvětu. Tak bylo vyložano od
kudsi s bůry. Ale je vidět, Ze ani pravé rakouské
vlastenectví nesmí do tobo třetího pokoje.

Jak to teď bude dále? Inu ta sterá koiba,
o níž jsem te na začátku smínil, bude míti zase
pravdu, fifko ji ará po tisíce let. Podráděňí lid
můj, říkajíce: Pokoj a není pokoje. Zdálo se, že
se skutečně slaví ten třetí — třebas trochu menší
— pokojíček pro Čechy a Slovany, ale sešlo z to
ho. Domácí pán — Wolf— nechce a nechce. A
aby tedy byl pokoj, stává se jemu po vůli. Opa
kujeme, je to falešný prorok. Pokoj plyne totiž
jen z křesťanekých zásad. A křesťanstvípraví:
Nebudeš sotročovati slabšího, nobof bratří jste. —
„Nebudeš zotročovati“ — to jest bůdeš konati
spravedlnost i k alabšímu, neboť bratří jste —
to jest, máte se milovali.

Ale právě s tou spravedlností a láskou to
nejde. Liberalismus rakouský, jako každý jiný, je
bezbožnický. U něj platí jen příroda — bmota.
A právě příroda hmotná nezná spravedlnosti, ní
Jásky. V přírodě všude rozhoduje síla. Silnější
tvor požírá slabšího bez milosrdenství a lásky. A

rávě proto vyhynula v Rakousku spravedlnost a
láska, že se vše postavilo na základ nověreckého
učení — o přírodě. Proto křesťanství zbavení Němci
znají jen svou sílu a bez lásky atojí o vyhubení
Čechů. A právě proto taky je ve Vídni ten atrach
před Prušákem. Ten se nestará o spravedlnost a
lásku. On je silnější.

Nám „klerikálům“ se tudíž zdá, že bude a
již jest Rskousko stíženo, čím břešilo. Příroda
dalo oa místo Boha, a přírodu — silnější, bos
lásky — dělá tu dílo avé.

Ale tak ovšem nebude pokoje. A proč? Inu
proto, že ten slabší neleze tak tiše do hnby vel
ryby prušácké, jak Wolf ei přeje. Ten slabší pra
ví: Chci žíti! Chci žíti v Rakousku spravedlivém,
v Rakousku, v němž národové jsou bratří.

Jest to tedy opět a opět marný pokus chtít
získat pokoj umlčením slabšího bratra. Tak se to
neděje v dobře spořádané křesťanské rodině. Tam
se totiž silnějšímu a proto slabším dětem ubližu
jícímu po marných napomenutích konečně metloa
nebo raději rákoskou nařeže. Z počátku ovšem
brečí a škaredí. Ale konečně tomu zvykne a pak
je pokoj. Moudrý a rázný otec zjednává konečně
pokoj. Tak bychom to byli radili i Rakousku.

Ale ani nám alabším nemohu nic jiného ra
diti, než úpaštění od liberalismu. Právě slabší
nemají na místo Boha dávati přírodu, ktorá má
jen sílu bez lásky.

Nedávno četl jsem, jak jeden Němec z říše
napsal v jisté své knižce: „Vzdělaný národ nelze
vyhubiti. Proto vymřeli Slované v uynějším Pru
nku a pošinula se hranice Německa za bývalé ze
mě slovanské, poněvadž Slované tamní odpíralí
vzdělanosti. Nyní to tak lehce již nepůjde. Čecho
vé jsou zajisté národem vzdělaným, a proto není

ani pomyšlení aby se hranice Němectva až zajejich území pošinula“.
Ovšem myslel Němec tento svou německou

„kultura“. Ale pravdy v tom je přece mnobo. Slo
vané polabětí zemřeli, že nechtěli křestanství, Če
chové — moudrostí sv. Václava — se udrželi svým
křesťanstvím.

A proto nespasí nás jedině politika sebe
moudřejší, ale tím méně spasí nás liberalismus,
nejméně pok radikalismus. Liberalismus ovšem
užívá bmotné síly, ale křesťanstvídává sílu mravní.
A ta to jest, která nedovolí ono posunutí hranic.

Chceme li trvalé vítězství a trvalý pokoj,
musíme pračovati o znovuzrození křesťanství.

Sehůze mladočeských poslanců
a důvěrníků.

Když v posledních dnech vůdce moravských li
dovců, p. dr. Stránský, odjížděl a dvěma kamarády
z Vídně domů, ptal se ho nádražní pokladník: „Kam
prosim?“ — „Tři lístky Jo odstrukce“ — odvětil
rodák německobrodský. — Pokladník, který morav
ského kandidáta bofrátství znal, dodal rychle: „Abych
snad dal také ihned — relour:* — Vypočítavý pan
dr. Stránský, který jako křtěný turaelita ví, že r
tonrka přijde trochu laciněji, slevil hned v obstruk
ční své náladě a dodal: „Třeba — ale 8 jeduoročuí
platností.“

Pan dr. Stránský počítal tedy trvání zamýšlené
obstraukce na rok, za to bývelý obstrokčník a vyná
lezce hesla: „Vy máte sekyry, ny máme pěstě“ —
roudnický pán Špindler, nechtěl o obstrokel slyšeti a
byl uanejvýš pro oposici, ale ve svazku 8e stranami
pravice. Ze své vinohradské obstrukční nálady vy
=třízlivěl teké velmi brzy nejvýmluvnější mladočeský
řečník, pan dr. Josef Herold, který byl v sobotu
již jen pro „nejostřejší opostcí“, ale ve spojení s pra
vicí, Slova tato znamensjí ve arozamitelnější češtině
„ostrý sokolský let, ale třeba s podvázanýmě křídly.*

Že pan dr. Herold nemyslil to s nejostřejší ob
strakcí příliš vážně, svědčila nejlépe okolnost, „že
o neděli náhle ochuravěl“*, u že obbajování mír
vější taktiky pod firmou pzejroshodněyší oposice“
ponechal dobráckému panu dra Pacákovi, Na sjezd
pozváni byli jen vybraní důvěrníci, mezi nimi 48 starostů
měst, 35 okresních eterostů, 56 poslanců a na 200
Jiuých důvěrolků. Čtyřbodinnéko rokování se úšastořli
většinou političtí nováčkové pp. dr Holweg ze Slaného,

Ar Mosil z Rakovníka, dr Váciny Škarda, dr Vejvar,
ředitel hospodářské školy Slabý r Volyně, slatitel
Boleček s Jičína, dr Šebor z Mnichova Hradlitě, do
brácký p. Petr Hanna = Domažlic, hospodský Ma
toulek « Mladé Boleslavi, dr Harapát = Litomyšle a
Jiní. „Chudí lidé vaří vodon“ — říkávámo v ách
— a v nedělních řečích důvěrníků neslyšeli jsme ani
Jediné duchaplné, uové, spásné myšlenky. Mlavill
staroznámé otřepané věcí. Na to byla Jednoklasně
přijata tato resoduce:

1. Sbor semských důvěrníků národní strany wo
bodomyslné schvaluje usnesení poslanců, aby poslenci
proti vládě hraběte Clara vstoupili do mejrozhod
nější opposlce. Klubu poslaneckému se ukládá, aby
spůsob a míra opposiční taktiky dle poměrů parlament
ních ustanovil.

II. Sbor důvěrníků uznává potřebu toho, aby
v boji proti nynějšímu kabinetu úřadnickému zacho
vána byla solidarita pravice boze vší újmy sássdy
rovnoprávnostní tvořící základ společného programu
jejího a ukládá poslancům říšským, by se o to přiči
pili, aby společný odpor všech stran pravice proti ny
nějšíma systému byl skutečně také prováděn.

III. Sbor důvěrníků zplnomocňuje výkonný výbor,
aby opposiční hnutí v národě organisoval způsobem
nejvhodnějším a vyslovuje, že jest přední povinností
korporací samosprávných a politických, aby poslance
v opporiční taktice co nejdůrazněji podporovaly.

(IV. Sbor důvěrníků uznává, že v nynější době
jest spolupůsobení veškerých vrstev národa a avorné
vystapování nad míra nutným a zplnomocňuje vý
konný výbor, aby nařídil, čebo třeba, by zabezpečeno
bylo spolupůsobení všech stran a frakcí, které hlásí
se ke společnému programa státoprávnímu a národ
nímu za účelem důrazného hájení zájmů národních
v každém směru.

O sdělení říšských poslanců učiněno bylo pak
všemi proti několika Llasům toto usnesení:

V. Sbor důvěrníků národní strany svobodo
myslnépřijímána vědomí,že poslanci říšští

dávají své mandáty kdispoeici, zároveňpak důvěrníků zplaomocňuje výkonný výbor
strany, by v bedlivém uvážení veškerých okolností
nám ustanovil onu chvíli, ve zteré složení mandátů
také fakticky by se provedlo. — —

Resoluce byla poslanci sestavena tak, aby vy
bověla všem proudům. Tak první věta prvního od
starce aby poslanci „vstoupili do nejostřejší Oppo
sice“, je vypočtena na upokojení radikálů. Druhá věta,
„aby poslanci samí volili způsod, a míru oppo
siční takiiky“ uspokojí zajisté stejně pány poslance
Vobanku, Špindlera, Němce, Formánka, Dvořáka
i Adámka. Drabý odstavec Lepokojuje asi všecky váž
nější občany. Co de týče třetího odetavce, aby samo
správné a politické korporace podporovali poslance
co nejdůraznéji v opposiční taktice, jest to požadavek
samozřejmý,avšak ponechali výkonnému výboru,
aby sám opposiční hnutí v národě organisoval, od
tobo si neslibujeme pranic. Páni za 10 let nkázali,
že tobo nedovedou, neboť co v tomto eměru dosud
prováděli, bylo provedeno spůsobem tím nejnešťast
nějším, Bodou-li chtit poslanci ve Vídni konati avě
domitě své povinnosti, nezbude jim na organisaci
národa ani časn Aa proio masí © popředí vstvupiti
všeobecná svápomoc. Čtvrtý odstavec resoluce vybíze
jlcí k spolupůsobení všech stran a frakcí, které so
hlásí ke společnému programu státoprávnímu a ná
rodnímu vítá zajisté každý poctivý Čech s úpřímnou
radostí a my jen litujeme, že tento odstavec progra
no neprováděl se jíž dle usnesení konference všech ná

K stran v zemíchčeskýchze dne 2. listopadu1892.
Poslední odstavec zamlouvá se snad massám

lido, ale soudným politikům nikoli. V Čechách ne
najdou četní lidé, kteří i přes všechno dnšovéní ne
budou věřiti v upřímnost ujištění, že mandáty po
slenců budou dány voličům k disposici; a usnesení
p-k, že výkonný výbor je splnomocněn, aby po bedli
vém uvážení veškerých okolností sám volil cbvíli
k faktickému složení mandátů, neodstraňoje veškerá
nebezpečí.

U nás i mezi akademicky vzdělanými kraby
Jest málo lidí, kteří znají kompetenci říšaké rady 8
zemských sněmů a kteří znají skutečnou mec a vliv
veškerých činitelů politických ve kruzích dvorských,
vojenských, byrokratických, vnitřních i zahraničních.
Neznalost skute*ných poměrů politických pannje vel
kou většinou i v krazích poslaneckých. Pádem hra
běte Thuna byly zrovna tak překvapeny jako pádem
Badena. Dne 16. září formulovaly panu braběti Thu
novi své požadavky a neměly ještě tušení, že jest
jiš vysokými kraby obětován. A když brabě Thon
padl, tu oblašoval výkonný výbor dne 2. října ej
ostřejší oposicí proti nové vládě, která má za úkol
srošiti jazyková nařízení. Den na to oznámil však
české veřejnosti, že oďvolání jazykových nařízení
nezaamená nic důležitého a významného, protože
úplná rovnoprávnost jazyka českého -a německého ne
spočívá na nějakém nařízení, nýbrž na platných zá
konech, na zákoně absolutní vlády z. r. 1848 a na
mnobem starším ještě zřízení zemském z r. 1627.
Dne 2. října radě k provádění nejostřejší oposice
usnesl se výkonný výbor, „aby delegáti poslaneckého
klubu ra říšské radě v exekutivním komitétu pravice
nalóbali na to, by zachována byla solidarita pravice
v oposičním postupu proti nynějšímu úřadníckému ka
bineta“.

Dne 5. října konal oýkozný výĎor pravice
schůzi, v které přijata byla jednomyslné resolace:
„Strany pravice setrvají na dále ve svazků D jsou
odhodlíny svůj společný program uskutečňovati, Budou
se domábati defioitivního uklizení jazykového sporu
na sákladě ústavní zaručené rovnoprávnosti všech

rakouských národů © sasasovati se beden se utvoření
Vlády, která by vyhovovala poměrům majority.“

V resolucí exekutirního výboru schází naprosto
al.vo oposloe, ale do resolace ne ajesdo nedělsím
přijaté aáns hned ne úvod věta: „Sbor zemských
důvěrníků národní strany svobodomyslné úchraluje
usnesení poslanců (ze dne 7. října), aby poslanci
Proti vládě hraběte Clara vstoupili do nejroz
hodnější oposloe.“ | následujícímma lo od
stavcí uznává se hned potřeba zachování solida

rilyspravichZo S zemských důvěrníkůa s výkonného ru pravice Dešposo
poval tohoto velikého rozdílu mesi reso
luoi výkonného výboru pravice a výkon
ného výboru a d věrníků národní strany
svobodomyslné ani jediný a to e

me zaohybu: Této nejasnosti měla se resoluoe jak českých tak moravakých dů
věrníků a poslanců vyhnoutí.

Na tyto nesrovnalosti a odpory v nedělní reso
Ja 4 u v chování mladočeských poslanců bedou uka
zovati realisté, radikálové i pokrokáři, budon pode
zřívati úmysly poslenců, výkonného výboru i zem
ských důvěrníků a badou tím důrazněji útočít na po
ulance, budou od nich žádat obstrakci i složení man
dátů,

My nechceme dělati v době tak kritické mla
dočeským poslancům nesnáze, složení mandátů pova
žojem za stejně osudné jako obstrukci, ponóvadá
obé by vedlo k osamocení českého poselstva a k na
demu poškozování snad i va delší dobu. Co po po
alencích a vedení mladočeské strany očekáváme, jest
větší opatrnost, větší prozíravost 8 prohlédavost,
větší apřímnost k lidu. I tak pyšný, hrdý a řízný
politik, jakým byl nebožtík kníže Carloz Auersperk
měl odvabu před 20 lety říci: „Paler peccaví —
otče, chybil a skřešil jseml“ | Jedině úplným do
znáním 8 zcela upřímvým odhalením naší neblahé ai
tuace zjednají si poslanci pevnější půda. Český ld vidí,
že jde teď o jeho kůži a ne pouze 0 maodáty a diety po
alanců a dá so přivósti k atřízlivé r zvaso a chladné
vypočítavosti. Aby český lid přišel k pravému po
unání politických věcí a aby v obraně práv českého
národa šel v jednom šiku s poslanci, 0 to přičiní se
rozvážní politikové snad všech českých stran. Upoko
jiti český lid bude arciť práce těžké, nikoli však ce
možná. Hledě k bouření českých radikálů, k proti
poslanecké reBoluci českobrodské a k ohrožení trvání
pravice, praví dobře „Elas Národe“: „Toto nebez
pečí trvá dále i přes klidně přijaté resolnce ns ajezda
důvěrníků a obrožoje příští polttiku poslanců mlado
českých ve Vídni dnes měrou ještě větší, nežli jí
bylo překážkou po vši to dobu, po kterouž klab mla
dočeský zastonpen byl v pravici. Po celou ta dobu
tisk etrany mladočeské a poslanci mladočeští sami
takřka soustavně udržovali a živili v lidu českém

proud radikální, ač přesvědčeníjej ch po zkušenostech
vídeňekých bylo dávno jiné. Teď těžko jest rázem
osvítiti mysli a vpraviti voličstvo přesvědčení, že síla
oposice české založena jest v solidaritě pravice a
zachování parlamentní majoriky, še bláhovéjest,
komandovatí 3 mladočeských schůzí voličských
v Čechách jednotný postup celé pravice ve Vídní
do nejkrajnější oposice, nýbrž že politika česká
stojí před rozřešením problému: »dělat oposicí a
nerosbít pravici.“

Vystoupili jsme nedárno proti nerosvášná Gré
grově řeči ne táboru české demokracie, alo souhla
níme s tímto nedělním Grégrovým výrokem, »že (u
nemůžemepodezřívati, svalovali vínu s jedněch na
druhé a spolu se rváti. Postup český byl ve Vídní
poražen, ale přes tulo porážku nesmíme zlráceli
nadějí v obrat a lepší budoucnost, aby nenastal
u Čechách rozklad a anarchie, což by přispělo
k vítězství našich nepřátel a bylo by neštěstím
národa.«

Kdyby byl p. dr. Edvard Grégr mlavil vždy tak
pravdivě, jako v této větě, nemusely dnes české věci
státi tak bídně jako nyní. Nenadarmo praví osvěd
čené staročesképřísloví: „S Pravdou nejdál dojdeš!“

Naše národopisné studium.
Všem upřímným Čechům na uváženou podává M.

Hezky začalo naše národopisné studium české,

Silou bujarého oře rozběhlo sepo nivách našich, vzmechem mohutného orla povsneslo se na vysoký stupeň
a vykoazlilo nám nezapomenutelnou výstava národo
isnou. V tom jeme byli cisinou obdivovánil Stará

Praha e ta roztomilá česká dědinke byly klenotem
naší výstavy. Než bohužel, jako se do chalap naší
výstavní dědinky zrádná houba zašírá a další její
trvání ohrožuje, tak — řekněme ei to otevřeně — je
ště horší houba, houba liknavosti, lhostejnosti, nevší
mavosti zasáhla vůbec cele naše studium národopisné
a — ohrožuje bo. Máme jediný časopis věnovaný
tomuto studiu „Český Lid“ vydávaný v Prozo panem
drem Zíbrtem, možno tedy právem dle životní síly
tohoto listu posuzovati naše národopisné studium.
Než co vidíme“ První sešit letošního ročníku „Českého
Lidu“ oznamuje docela vášně, že lhostejností, jakou
se chová česká veřejnost k „Českému Lida“, je další
vycházení tohoto časopisu nanejvýš ohroženo. Nedo
statek odběratelů! Hrozný deficit!! I dovolává se
„Český Lid“, tento jediný časopis věnovaný národo
pisnéma studiu, u české veřejnosti pomoci, nemá-li
úplnězajíti. Další oběťipřinášet nemožno. Němci, jek

řipomíná nakladatelství v provolání v prvním sešitu
etošního ročníku, mnohem lépe rozumějí stadiu ná

rodopisnému. Ti přičítají tomuto studiu důležitosti
praktické, politické. Jen my jeme nevšímaví. Němce



pro 9voa pěmecko-čsskoulidověda velkou svláštnípublikaci, pro Chebsko mají zvláštní list a mímo to

plstají národopiané studiem pilně ve avých krajinských listech. Tipilně roslišojí v lidovém podání ně
mecké živly ode věsho neněmeckého, jenom my chce
me perly mede nechati ležeti v prachu sapomenatí, —

tě se-nám úplně ztratí! Dovedemese ovšem tóž nadchnouti po lidové stodíum, alenadšení u nás je chvíl
kové. Za dob výstavy národopisné byli jeme samá
„sláva“, hymoy naše se rozléhaly po výstavišti, hluč

č slavností, velkolepé průvody musily i vlažnéhocha rosjafiti, nedminul jenom krátký čas, praktické
výsledky s výstavy národopisné nejsou skoro žádné —
úadšení se nám vykonřilo i z hlav 1 srdcí a „Český
Lid“, středisko našeho lidového studia, píše si na pra
bo IX. ročoíku bezmále ovůj nekrolog! Nedostatek
odběratelů, kteří by mu poskytli těch ročních čtyř
slatých, aby se mobl údršetí na literárním kolbišti
vedle „Pikantního avěta“ a m. j.! Politické poměry
jsou teď pro nás neutěšeny, dalo by se tudíž myslet,
že, jako člověk, který ve veřejném životě nenajde
úspěchu, aspoň u svého rodinného atolu, doma, hle
dé útěchu, že tak i my aspoň doma, ve svém lida

hledáme útěchy a posily, — neš — —?| Blousnímepo našem venkově, po našem českém lidu cizáctvím
ještě poměrně méně pokaženém, v letě stěhujeme
se mezi ten lid, teď jsme ukování k svému povolání,
nastávají dloubé večery | tu můšeme se pobavit na
ším lidem v „Českém Lidu“. Slovenský apieoratel

Holuby prosí o „ČeskémLida“: Jsou knihy, které po
oblídnu plosíme do police a více majitel se o něnestará. „Český Lid“ nejen rádi (každé číslo) pročte
me, alei k pročteným sešitům a ročníkům rádi se
navracojeme, tu pro poučení, tu pro porovnání, ta

zábavu — nebo co může býti již sábavnějšího,
nešli právě lid náš a jeho duševní život. — „Český
Lid“ právem by měl nalésti mnoho odběratelů v kru
sích našeho učitelstva a duchovenstva, aby tím více
mohli se vbloubat do duše našeho lida. Nesmíme opo
menouti ještě jinou praktickou stránku odebírání „Ce
ského Lidu“. Týká se to našich vlasteneckých dám.
V „Českém Lida“ podává se jim vedle našich národ

ních krojů mnobdy překrásné jemné vzory k vyšívání.
Bedakce proto také za tím účelem názorně předvádí
vzory ornamentiky lidové. Tak poučení i zábava pojí
ee tu s účely velmi praktickými. Nemysli si nikdo,
do národopisné studium je suchopárné! Není takovým
náš lid, není i časopis studující náš lid. Všimněme
si jen blíže prvního sešitu letošního 1X. ročníku „Če
ského Lida“. V předu jsou dva barvotisky, v sešitu
pak dále ještě dvě zvláštní přílohy. Text provází 28
ilustrací jemné provedených, s nichž některé celou
elrápka zaujímají Sešit má 80 stránek a obsah jeho

r bohatý. Uredu na ukásku některéčlánky:bota na Kojetínsku, Dymokursku, Československé
krajkářetví, Kroj z Klatovska, Kroj kozácký, Kroj
moravských Hrvatů, Malování štítů na Valašsku, Sva
tební obyčeje staročeské, Cburavá žena čarodějkou
(příběh z letošního roku', Povídky z Rohozné, Písně
a varianty s Chodske a mnoho jiného. Dr. Zíbert po
dává ném ta výklad pověr československých: O pou
štění žilou, O setí a sázení, Abeceda snářů, O pravdě
podobné povětrnosti, O víře v divé ženy, Pranostika
ze svátků vánočních, z dvanácti nocí vánočních, O le
tech postupných. — Všude se ti jeví ve všech těch
článcích vážných i žertovných duch našeho českého
lidu, který neztratil svůj humor a vtip i v dobách
zlých, ale aspoň plsní ai polevil:

Kojetští páni,
to json cigáni,

jó robota
až doklekání.

Kovalovský drábe
doma-li jsi, dome-li jsi?
Ptal se na té ďábel,
udravý-li jai, adravý-lí jei?

Že přijede pro tě
na jelitě, na jelitě,
žes bljévalchasu
na robotě, na robotě.

Což teprve kdyš nastala svoboda! To vuezpívalo:
Ubohá roboto,

ji nevatávejvíce,
neb bylae škaredá
jek stará opice.
Co pak, inu, ale jsk stará opice,
co pak, Inu, ale co?

O tom všem a ještě o „jinčích“ věcích jako o tom
starostovi a „takovém svířeti“, které tam „nepozů
stává“ dočteš se v tomto prvním sešitě letošního roč
níku „Českého Lidu“, které ti a pětdalších ještě za
čtyří slatky ročně zašle na požádání nakladateletví

bos, Šímáčka v Praze, Jeruzalémská ulice číslo 11.úvám ještě: Kdo má přístapu k obecním, školním,
farním a rozličným těm spolkovým knihovnám, přičiň
se svým vlivem, aby v ních místa našel i znamenitý
tento lidový časopis „Český Lid“. My pak všichni
jakéhokoliv jsme stavu a povolání přispějme tou svou

vou čtyř zlatých ročně, aby mnohoslibný „Český

Lid“ znovu se vamohl a utěšeně vzkvétal! Ano po
český lid/ Pognávejme nejdříve samy sebe,
ještě čas!

Anebo:

Politický přehled.
Císně nařídil dne 1o.září uzavření XV.

zasedání říšské rady, Říšská rada svolána byla
na den 18. října. Následkem uzavření říšské
rady musí se zvoliti nové předsednictvo a pozbý
vají tím platnosti veškeré obželoby na ministry,
dotazy, návrby, žádosti atd. Vláda chce tím levici
usnedniti, aby se stala vládní stranou. Jak známo
vystupují poslanci jinak v oposici a jinak ve vládní
straně. Co bylo v oposici strašlivě černéa špatné,
to je při vládním žlabe bílé, růžové a výtečné.
Lavice přece nemůže žalovati ministerstvo Thu
navo, v němž zasedali Welsersheimb, Wittek, a
setrvají-Ji na žalobě Schěnerer a Wolf, pak to

vláda i levice zamachlují tak, aby z toho nic ne
bylo, Vláda z ochoty k levici odstraňuje vůbec
všeliký obstrukční materiál. Z předsednictva má
odstraněn býti Slovinec dr. Ferjančič. V majorité jeví
k levici velikou ochotu a nekladou na předšed
nictvo patřičnou váhu. Ponechá-li si pravice jako
většina předsednické místo v rukou, bude moci
vládě lépe čeliti a nevítané choutky její parsly
sovati.

Prince Alfred Liechtemstelm, kterýměl
býti nástupcem Thunovým, vzdal se mandátu ve
sněmu štyrském. V panské sněmovně ujme prý
se vůdcovství po + hrsběti Hohenwartovi.

V bavorské směmovně vládnou nyní
svou absolutní většinou klerikálové, t. j. de „Osv.
lidu« tmáři s zpátečníci, ale maloživnostnící na
lezli v nich vydatné ochrance a bavorští rolníci
mají příčiny býti s nimi spokojeni, neboť poslanci
katolického středu pracují velice čile a prvním
jejich činem ve prospěch zemědělců byl návrh,
aby stát půjčil na 15 let nezúročitelně 3 miliony
povodní postíženým. Přijat byl jednoblasné. Druhý,
aby se stát postaral co nejdříve o regulaci řek a
potoků a o prostředky k zamezení povodní, rov
něž přijat a přikazán zrčlenné komisi Debaty
súčastníli se skoro výhradně poslanci středu a to
velmi účinně a důstojně. Liberálové upustili od
zamýšlené oposice a pracují, to jest hlasují se
středem. Snad je to prospěšnější činnost, nežli
uvalování neslýchaných břemen a braní diet sc
strany léčby i práv doktorů a různých výdělků,
hodností i vyznamenání chtivých Ižiliberálních po
slanců,

Říšská rada je svolána na středu,dne
18. října. Dvanácté, třinácté a čtrnácté zasedání
skonalo na rychlé souchotiny; bude patnácté za
sedání šťastnější? Sotva, ačkoli mu prorokujeme
delší zasedání, nežli byli celkem čtyři schůze tr
náctého zasedání. Za posledních 8 měsíců mnoho
se v Rakousku změnilo; obstrukci se zjevně drží
polec, to však Wolfa a Schěnerera neuspokojuje.
Schonerer, bude li s houfcem svým osamocen,
arcit mnoho nezmůže. Pak-li se však Čechům a
Jiboslovanům bude křivditi, pak zůstane patnácté
zasedání v neblahé paměti. Prvním úkolem říšské
rady bude zvoliti předsednictvo. Presidentem zů
stale asi Fux, místo prvního místopředsedy do
stene patrně levičák a místo druhého místopřed
sedy dostane asi Polák, Slovinec nebo antisemita.
Čechové v předsednictvu zastoupení | nebudou.
Druhým úkolem říšské rady bude volba do dele
gací, které mají schváliti říšský společný rozpočet
a zvýšení důstojnických platů. Pak se má jednati
o jazykovém zákoně, jelikož jazyková nařízení
budou prý již 17. října zrušena; jedná se tedy o
459/, všech požadavků českého národa, jak je oce
nil p. dr Pacák, a o velikou vymoženost, jak. ji
před rokem nazval p. dr. Kaizi.

Srbská skupštima zasedá v Niši. Ne
pokoje a nespokojenost v Srbsku dle tvrzení před
sedy Popoviče zavinily prý ruské, pak srbské noviny
v Uhrách. Milan je tedy nevinnen jak lilium.

Mjezd důvěrníků strany márední.
Přiblížeje k vážnosti nynější doby a k potřebě
slyšeti o věcech celého národa těžce se dotýka
jících důvěrníky své, snesl se výkonný výbor
v poradě dne 22. září konané svolati sjezd dů

polední do velké dvorany Měšťanskébesedy v Praze.
S rozesýláním pozvánek a legitimací právě zapo“
čato, i žádají se pp. důvěrníci, aby se četné do
stavili.

Boerové transválští dali Anglii do
středy večer ultimatum; žádali na Anglii odvolání
vojska od hranic transválských a zastavení do
pravy dalšího vojska. Boeři chtějí využitkovati
svou přesilu. Anglie se připravuje celý rok k válce
celý měsíc mobilisuje svou armádu a nedovedla
dosud na příští bojišté dopravit ani celou divisi.
To nebudí právě respekt boerů před Anglil. Anglie
ultimáta neposlechli, válka tedy začala.

Drobné zprávy.
Poeta. Obecní zastupiteletvo v Častolovicích

jmenoao jednohlasnýmusnesenímvysokorodéhopanapolda hr. Sternberga, c. a k. komořího, majitele
velkostatků v Čecbách a na Moravě atd., pro zásluhy,
kterých si o 1ačatečkoČastolovice získal, Čestným svým
měšťanem. Dne 11. října t. r. odevzdala mu deputace
obecního zastopitelstva skládající se z obecního sta
rosty p. Vác. ky okr. starosty p. Jos. Bchůtsze,
radního p. Frant. Tichéhoa H. Korába, diplom čest
ného měšťanství. Diplom ten jest stkvostnon prací
uměleckou záležející z alba o šesti listech obsahují

cích příslušné jmenování a zdobených korunou svatováclavskou, rodinným arbem Sternbergovakým m zna
kem městským. Album opatřeno jest nádhernými de
skami z radého plache,krášlenými etříbrným štítkem
a městským znakem.

Marasmus „Osvěty Lidu“. Samozraný
strášce východočeské mravnosti, košerovaná „Osvěta“,
upravila sí ne základě původního dopisu v „Case“
šťavnatý článek o přednášce dp. Dr. Reyla veSkrov
nici a ku „upravenémn“ článku přičinila ku ušlech
tění „lidu“ veršované sprostáctví, které dle tvrsení
redaktora Hajna našlo prý hojnost „obliby“ u jeho
čtenářatva, což rádi věříme, znajíce mravní výši stou
penců „Osvěty“. Než radost těchto ušlechtilých daší

zkalila zaslaná oprava, kterou byly vyvráceny všecky
fekroucené výroky, na nichž zbudoval jakýci básní

cký zvěrolékař z „Osvěty“ nízký útok na osobu dp.
Dr. Reyla. Každý slušný člověk by uznal svou chytu
a odvolal by sám bezdůvodné osobní urážky, ale „fi
losof“ Hajn má jíné pojmy o mravnosti, s prototejen
neodvolal, nýbrá ještě Ide a překracuje dále, dovolá
vaje se docela svědectví — c. k. soudního úředníka,
jenž prý si činil „doslovné“ zápisky během řeči. In'el
ligentaf muf v právnické olušbě nemohl by zapore
nouti jména Beblova a Bíichnerova. proto útočiště k
c. k. osobnosti jest shola nešťastným pokasem, ale to
nic nevadí. Čtenářetvo „Osvěty“ nesmí věděti, če je
jich „filosofický“ redaktor má „zvláštní“ názory ne
jenom o úidovaké otázce (srovnej ta nápadnou Z+tul

lost o procesu polenském), ale i o mravnosti (6r+v
nej pořekadlo: pomlouvej statečné, vědy něco z teho
uvízne) a proto masil vyrakovati docela k zachránění
pošramocené reputace pokrok. ně — prý c. k.
soudní úředník „na letním bytě“. Hozklad,hotový
rozklad číše = nešťastného bojovníka proti klerikelis
mu a s vyloženého marasmu nevyléčí „Osvěta“ ani
ten nejšikovnější doktor medicíny. —Xx

Králevé-hradecký župní odborZem
ské jednoty společenstev ve své výborové
uchůsi odbývané dne S. října t. r..v Kuklenách usnesl
se pořádati příštího roku 1900. v měsící března nebo
dubnu výstava prací učedníckých a dělníků mladších
všech odborů řemeslných s celého obroda župního v
sídle čapním v Hradci Králové v „Tržnici“ nebo v
Sokolovně. Za účast jakož i za odměny na tato vý
stavu usnešeno dožádati sl. městskou obec Králové
bradeckou, Průmyslové museum pro severovýchodní
část královatví našeho v Hradcí Králové jakož i zů
častněnái v odbora žapním zdražená společenstva,
a Zemskou jednotu. Dotazy jakož i přihlášky adreso
vány baďtež na čapního jednatele, p. Jos. Huňáčka
v Hradci Králové s udáním předměta výstavního. Příští
schůze za tím účelem se konati bude na Novém Krá
lové Hradci a přednáška v Plotištích dne 2%.října t.
r. Žapní odbor Zemské jednoty společenstev v Hradci
Králové,

Bary „Adalbertina". Anonymns 100 zl., dp.
Fr. Křírohlávek, farář v Jetříchové 10 zl., vdp. Fr.
Sychra, farář v Čenkovicích 5 zl. Zapleť Pán Bůb! —
SlečnaBohumila Stefanová, industriálníačitelka
měšťanské dívčí školy věnovala pro školní kaplí krásné
vlastnoručně malované a vyšívané antipendinm, za
něž dostalo se jí od městské rady písemného poděko
vání. — Antipendiam na oltář darovala též pí. Frant

laufová z Malšovic. — O další milodary prosí Jen
rný, kutecheta; každý, sebe menší příspěrek bude

vítaný.
Svěcení nové školní budovy Ústavu

hrab. Pěttinga v Olomomel konatise budo
v neděli dne 15. říjne 1899. Program: 1. O 9. hodině
ranní slavná mše sv. v ústavní kapli. 2. Obřad svě
cení. 3. Slavnostní řeč promlaví přísedící zemské.o
výboru, zemský a Fišeký poslanec Dr. Jan Žáček
4. Závěreční slavnostní sbor. K slavnosti dostaví te
zajisté l6ž bývalé chovanky ústava z ch a všichni
příznivci tohoto vlasteneckého ústavu.

Přesídlení advokátů. Pan JUDr.Matěj
Kukla, advokét v Žamberku, přesídlí do Hradce Krá
lové a p. JUDr. Karel Doubrava, advokát vČeském
Dabě, přeloší sídlo avé do Žamberka.

František Řehoř rodákze Stěžer,zemřel
6. října v Praze, stár jse 42 let. Zvěčnělý byl ideslní

racovník, Čechs Slovan s duší, 8 tělem. Pronikaut
yl jako pravý Slovan hlubokým náboženským pře

avědčením. Miloval poctivoať, apřímnosť, spravedlnost
a pravdu Hovořili jeme apolu nejednou 0 nynějším
stevu a úkolech Slovanstva. Cizácká Ižisvobodomysl
nosť byla odporna citlivé, ryze slovaneké jeho duši.
Obnovu čítával rád a nejednou pravil, že 8 námi
úplně souhlasí. Český národ miloval nade vče 8 vedle
toho vroucí láskou objímal haličské a bukovinské Ruey
a vůbec Maloruey, národ nešťastný, jemuž nevalně 60
vede v Rakousku a jeho řeč a spisy jsou zapovězeny
ve vědeckých a školekých krazích v Rosku, jak se ne
dávno opět ukázalo na sjezda slovanských archaeologů
v Kyjově, kde velikých nesnázích a telegrafickém
jednání s Petrohradem bylo baličekému Rusovi dovo
leno malorasky mluviti — ale pouze při uzavřených
dveřích a nikoli ve veřejném shromáždění. Práce Re
hořovy o Malorusích, které uveřejňoval po 20 let ve
Světozoru, Zlaté Praze, Květech, Slovanském sborníku,
Slov. Přehledu, Musejníka, Otově Naučném slovníku

atd., pak v listech maloraských, budou vždy přebo
net národopisným materiálem. FrantišekŘehoř 80bral také velkou sbírku maloraských výrobků, výšivek
a krojů a byl jmenovitě horlivým sběratelem pro Ná
pretkovo Museum. Po léta | těžkou chorobou, v
posledních letech též chrlením krve.Každoročně travil
několik neděl mezi Maloruaý, rád měškal též na našem
Králové Hradecku a v rodné své obci. František Řehoř

racoval mnoho, velice mnoho, byl v posledníchletech

ibliothekářem král. hlav. měste Prahy, ale královský

placen nebyl; nemělai takový plat, jako magietrátnísluha. Veliký tento Čecha Slovan zemřel opuštěn a

chud,trpěl prý i nonzi. Pro hlava našeho království,
pro máti českých měst není to ani chloabou, aniat
testem pravého pokroku s avobodomyalnosti. Paní Ná
pratková, dr. Chodomeký a kustos Měšťanské besedy
věnovali mu péči poslední.Při jeho kona nebyl pří
tomen nikdo, nikdo mu neratlačil ty poctivé, české
oči. Za to byl pohřeb jeho v neděli čestný; konal se
v neděli o 9. hodině z kostela Panny Marie Sněšné.
Chrám byl přeplněnctiteli zesnulého,kteří8 tradnými
myšlenkami ned předčasným skonem milého přítele
nledovali církevní obřady, které vykonal dp. farář
Ekert. Mezi přítomnými pozorovali jsme: řid. Národ
ního divadla Šuberta, městského radního Brože, prof.
Horbazcewskéh, spisovatele prof. Jiráska, prof. A.
Černého, spisovatele Heritesa, dálebyli přítomníposl.
Hořica, spisovatel Holeček, ředitel Turnovský, kníž.
arcib. notář redaktor Kopal, bibliotekář Patera, spi
sovatel Primus Sobotka, adjunkttheolog. fakulty Zítek,
dr. Kopryňski, dr. Klíma, dr. Šefčuk, básník Sova,
městětí úřadníci a m. j. Po církevních obřadech vlo
žena rakev do čtyřspřežního pohřebního vozu aprů



vod bral se Ovocnou ulicí s Václavským náměstím na
hřbitov olšanský, kde rakev vložena byla do hrobn.
Soustrastné projevy nad m Fr. ushoře zaslaly
tlubové tovarylstva jmena Ševčenkave Lvově, vyda
vatel Ruské rady Micbal Biloue atd, Došel též tento
telegrafický pozdrav ze Lvova: „Tovaryšstvo Pro
avita dyznavšis pro smert počesnoho členaFrantiška
Řehořa poresyleje imenemruskoho národu ščyreapiv
čatje brafjam Čecham“.— Přátelé zvěčnělého Fran
tiška Řehoře vyzývají jebo ctilele k příspěvkům sa
příčinou postavení slněného pomníku zvěčnělému, vy
soce zaslonžilému spisovateli, jemuž budiž česťa sláva
věčná!

Národní děluietve bylovlastnímdítkem
„Národních Listů“ a mladočeských předáků, kteří na
ně platili jako morovatí. Národní socialisté měli „N.
Listy“ a poslance mladočeské brániti proti meziná
rodním socialistům. Velice čilý mladý redaktor „N,

Listů“, pan Klofáč, který prokázaí mladočeské straněvýtečné složby agitační a který udržoval také důvěr
né styky s mladými kněžími,u nichž vyzvídal, co by
se mu k agitaci hodilo, vystoupil na počátku tohoto
měsíce z redakce „Nár. Listů“ a v čele s národními
socialisty postavil se proti Mladočecbům. V pondělní
schůzi národního dělnictva na pražském Žofíně, prud
ce napadal mladočeskou politiku, poslance mladočeské
nazval zbabělci, šplhavci, rdonsiteli svobody atd. Há

jil politiku činů; český lid prý musí dokázati, že jeto národ mužů a nikoli zbabělců. Mladočeši zradili
demokratický svobodomy-lný program a bývalý jejich
ministr nesmí prý 8e dnes nkázati v žádné slušné če
ské společnosti. (Hanba ma!) Němec nezapírá avé ná
rodnosti, ověem ale Čech, pak li prý ae výše došplhá.
Lid prý se štve k pouličním demonstracím, kdežto
poslanci v hospodě hrají s okresními hejtmany a soudci
v karty. Pryč s takovými poslanci, pryč « takovými
důvěrníky, kteří takovým poslancům projevují důrě
ra — to prý musí býti hlavním a předním heslem
českého lidu! Českému lidu musí prý ee vymoci za
držované právo mocí a trvalými skandály, a každý
musí prý býti potrestán jako Mrva, kdyby hnutí ve
dené ústředním výborem prozradil.Čeští poslanci prý
se stali policajty a proto prý muel český lid vyhle
dávati nejlitější boj, chce li Čest svou zachrániti, Od
bitvy běloborské líná česká krev musí prý přivedena
býti do varu atd. Bývalý anarchista, a nyní agitator
národních dělníků Fárek vytýkal, MladočechůmHils
nera a horoval pro heslo: „Pryč od Římal“ Staroka
tolický farář Dr. Iška, který má za ženu němkyni,
horovel pro státní právo. V resoluci, navržené panem
Klofáčem a s bouřlivou jednomyslností přijaté, vybízel
české poslance, aby zmaříli volbu do delegací, anebo
aby složili mandáty. Pan Klofáč, Fárek, iška, trochu
divná trojice! Možná, že pan Klofáč kvalitu mladoče
ských poslanců a důvěrníků zná dobře z vlastního
názoru. Leč on je znal již před volbami roku 1889,
1891., 1895. a 1897. a proč tytéž lidi tehdy národu
velebil jako vzor národní statečnosti, uvědomělosti a
znalosti“ Kdy pan Klofáč mluvil pravdu nebo klam,
tehdy nebo teď? Jakou cenu mají pak nynější jeho
demonstrace? Jedná se panu Klofáčovi o mandát či
o prospěch národa? Pak-li se mu jedná o poslednější,
pak ho obživením omiladiny a pokrokářatví sotva docílí.

Topíl se. V sobotu vytažen byl z Labi jistý
Reinhard, který tvrdil, že byl do vody hozen dvěma
neznámými muži. Pravdě podobněji jest, že přebral,
že musil néati kocoura 8 opicí a že pod těžkým ná
kladem zavrávoral a spadl do Labe. Studená voda
přivedla jej ovšem k rozumu, takže volal o pomoc.
Opilosť svou vymlouval pak amýšleným přepadnutím.

Konfiskovaná pohlednice. P. redaktor
Gustav Toužil vydal 19 pohlednic, na nichž byly fo
totypicky zobrazeny rozmanité partie a scény, vzta
hující se k polenské vraždě. Státní návlalnictví,
jemuž byl povinný exemplář každé předložen, neshle
dalo v nich nic závadného a tak se od léta po celých

echách a po celém avětě rozesílaly; možná že se mno
hým lidem nelíbily. Tu se stalo dne 11. září z čísla
jasna, že jedna z pohlednic byla zabavena a skonfi
skován u vydatele celý její zbylý náklad. Byl to lístek
a fotografickým pohledem na „pytvu mrtvoly Anežky
Hrůzové v umrlíčí komoře v Polné“. Obrázek znázor
ňoval obnašené tělo zavražděné ee zející řeznou rano
na hrdle, položené na plechové sekční desce, kolem
něhož shromážděna byla soudní komise a okresní soudce

. Reichenbach, starosta p. Sadil, městeký radní pan
Sedláček, lékaři pp. dr. Michálek a dr. Prokeš a hrob
ník p. Krotina. Konfiskační nález výslovně se zmiňo
val, že ilustrace ta se příčí $30%. trest. zákona, ježto
prý popouzí k nenávisti a zášti proti náboženskému
vyznání státem uznanému. Proti konfiskaci podány
byly námitky a v pondělí se jednalo o nich před ti
skovým senátem zemského trestního soudu v Preze.
„Hlas Národa v tom píše: Vydavatel p. Toužil uká
zal k tomu, že illustrace jest věrnou reprodukcí ska
tečné události, odvolal se na svědectví všech osob na
ní zobrazených i učitele pana Pištory, jenž byl amu
térsky zhotovil původní anímek fotografický a odmítl,
pokud ee týká vydání pohlednice, jakýkoli úmysl
štváčaký. Právní zástupce námitek p. dr. ryt. Nejedlý
předložil soudu k nahlednutí řada německých listů
illastrovaných, jež se byly v obrazcích svých mnohem
křiklavěji zabývaly polenskou vraždou a uvedl pak,
že pohlednice postrádá každého rázu podobného, vzpo
mněl, že půltřetího měsíce obrázek bez závady byl
kolportovan a vytknuv, že reprodukce skutečné udá
losti nemůže být v odporu s intencí zákona, žádal za
zrašení konfiskace. Sabetitut p. Haller mínil, že na
ilustraci zřejmě vyznačen jest košerácký řez a ježto
prý okolnost ta sama jest epůsobilou vzbudit zášt
proti vyznavačům mojížského náboženství, navrhl po
tvrzení zájmu. Soud za předsednictví rady p. Nagyho
ve smyslu námitek zrušil konfiskaci, ježto pohlednice
zobrazuje skutečnou událost ze zjištěné a za notori
ckou pokládané vraždy polenské, z jejíž obrázkové re
produkce nikterak není vidno, če by musila poponzet
proti nějaké společenské neb náboženské třídě. Sub
stitut pan Haller oblásil odvolání z tohoto výroku.

25leté Jubilenm pana JUC. Jos. To

máška ve Vysokém Mýtě. K čelnýmmušůmnárodní svópomoci a prospéšné vlastenecké práce ná
leží pan JUC. Tomášek. Jako delegát zemědělské rady

podporoval kašiý hospodářský pokroka zavedl aj jiš
Bed©maoha lety sávod masměitkování ovo00; j

Řošaky, slivovice, borovičky atd. předčí daleko po
dobné výrobky oberské a židovské, neboť rovnají se

jemným fabrikátům onnnký. Pan JUC. Tomášekzelošil před6 lety také velkolepý závod ciblářeký s

keramický ve Vysokém Mý, terý patřil a patří kprvním toho drahu v Čechách. Pan Tomášek jest
otoovským přítelem a štědrým podporovatelem svých
dělníků i úředníků. Jako veřejný fankcionář konal
všecky své hodnosti a fanhce úplně zdarma, Remune
race a diety daroval vždy lidem potřebným, neb úče
lům veřejným. Jako Staročech « plného přesvědčení,
zůstal věren praporu Riegrovu a straně staročeské.
Právě proto byl od mnohých křiklounů tupen a blá
tem smýkán, neboť lidé tito, nazývojíce se neprávem
svobodomyslnými, nedovedli uznávat a ctít poctivé
přesvědčení jinsk smýšlejících. Dne posledního září
oslavilo dělnictvo a úřednictvo T. 25ti leté jabilenm
závodu pana JUČ. Tomáška přednesením ardečných a
tklivých blahopřání, načež společně a oslavencem úča
utnilo se slavných alužeb Božích v děkanském chrámu
Páně. Pan JUČ. Tomášek jsa mužem všestraně vzdě
laným, praktickým hospodářem a průmyelníkem, zůstal
též zbožným katolíkem. Po akončení boboslnžby ode
bral se pan JUC. Tomášek se svými úředníky a dlou
holetými dělníky do hostince u Koruny, kdež byla
uspořádána malá hostina, při které účinkovala kapela
Riesenfeldova. Dne 1. října oslaveno jabilenm p. JUC.
Tomáška věnečkem. Oslavenci dostalo se od jeho pře
četných přátel upřímných blahopřání. Jako starosta
města Vysokého Mýta ziskal si p. JUC. Tomášek ve
liké zásluhy. VYposledních třech letech byl však od
různých obskorních individní v šornálech pana Dab
ského a Kučery tak hrubě a neslušně napadán, že se
ze starostenství poděkoval. Škoda tak osvědčenéhoná
rodního pracovníka. Bohužel jistí lidé anaží se vzdě
laným, slnšným a poctivým lidem veškerou veřejnou
práci znecbutit a proto to tak smutně dopadá a naší
samosprávou, hospodářskou a národní organisací —
i a politickou, které so schopní lidé většinou již dávno
straní, nechtějíce evé osoby a rodiny vydati v šane
různým revolverovým individuím.

, Ftí. V Praze zemřelpřední krajinář český,
Jujfus Mařák. VČechách a na Moravě není
koáta, který by byl neprošel, Mařák prošel křížem
křážem celé naše mocnářství a mnohou krajinko tužkou
neb štětcem malířským zvěčnil. Ve Vídni i v Praze
nalézají se převzácné jeho malby. Mařák narodil se
r. 1835. v Litomyšli, pak se vzdělával na malířaké
akademii v Praze a ve Vídni a poznal přední abírky
malířeké v Evropě. Nejoblíbenější jeho práce jsou:
Čtvero ročních počasí, Čtverodenních dob, Lesní sa
mota, Kongres pod jílmy. 6r u Sádové 1866.,a j.
Od r. 1878 byl profeasorelů pražské malířské akade
mie, jejíž krajinářské oddělení pak řídil. Mařák byl

ve středu pochován na posvátnémVyšehradě, >
Zima se blíží, noci jsou velmi chladné a ráno

panuje mráz. Na oknech objevují se ledové ramponchy.
V Rudohoří a v Krušných Horách objevil se již sníh.

nd Hradecku json dopolední a odpolední hodiny velmipěkné.

Množství myší ukazuje so v severovýchod
ních Čechách a na Holicku hrozí četným obcím pravá
myší zaplava. Morové bacilly se příliš neosvěděují.
Školní mládež by mohla snaď dosti vydatně při ubí
jení myší spolapůsobiti. Hlavním nepřítelem myší zů
stanou ovšem vilná deště a mrázy.

Rostlin užitkových čítá se na světěasi
12.000. Z 2.500 se připravují potraviny, z 200 se při
pravují vinné nápoje, z 300 aromatické, z 50 kávové
přípravky, z 140 třísloviny, ze 100 kančuk, ze 7 gu
tapeřča, ze 400 gummi a pryskyřice, z 10 vosk, ze 880
tučné a etherické oleje, z 88 draelo, soda a jod, z 650
barevné látky, ze 47 mýdla,z 500 vlákara na tkanina,
z 41 papír, z 200 pletiva atd. Nejdůležitější pro lid
stvo jest rýže, kterou 8e živí polovice lid=*va, dále se
průměrně urodí 777 mil hektol. pšenice, 461 milionů
hektolitrů žita, 276 mil. hl, ječmene, 836 m. hl ovsa,
807 m. hl. kukařice, kterou ee žíví hlavně Amerika a
jižní Evropa a mimo to ee narodí 80 milionů hekto
litrů jiných obilin.

Jednota divadelních ochotníků v
Hradel Králové sehraje v neděli ve prospěch
fondu Českého domu ve Vídni novinku: Ve víra
života od A. Havránka a Součkovu veselohru Blu
dička.

Hrabětl Kimnskému majitelipanetvíChu
meckého byl ustanoven za kuratora kníže František
Josef Auersperg ze Slatiňan.

Špicar, který oprchl opět z pražského blá
gince stane se zase postrachem Kutnohorska.

Prozatímeí správce předsednictví
ministerstva, hrabě Clary, ujistil prý moravské
poslancepp. dra. Žáčka a Stránského svýmisym
patiemi pro pravici a vyslovil prý své přesvědčení,
Že ee situace ustáliti může jenom povoláním mini
sterstva pravice. Jazyková nařízení zrušit s jazykový
zákon uskutečnit, dovede prý ale jen úřednické mini
sterstvo. Clarymu prý je osobně nemilo, že právě on
tyto věci musí provésti. Moravští poslanci vylíčili
braběti rozhořčení českého lidu nad tím, že se uston
pilo obstrokčnímu terroru; český lid se od myšlenky
rovnoprávnosti nikdy odvrátit nedá. Hrabě Clary dádal
dále Sasteršice, aby se Slovinci mírnili. Dři. Engel,
Herold, Kramář a Pacák jednali a hr. Clarym včera.
Vláda neví dosnd, jak otázku jazykovou npraviti, Za
to prý dr. Bilinaki vypracoval jazykový zákon a po
jednal o něm s hr. Vojt, Dzieduezyckim, Kozlovskim,

erjančičem, Povšem, Dipaulim, princem Schwarzen

bergem a drem. Pacákem. Pravice prý se chopí samainiciativy za příčinou upravení jezykozé otázky říš
akým zákonem.

Obrat ve věci Hilsnerově oznamuje
„N. Fr. Prease“, Hilsner prý je nerinnen jako lilium,
eoud prý zavedl vyšetřování « matkou a bratrem
Anežky Hrůsové pro vraždu na ni spáchanou. Jan
Hrůra prý Anežku proto sabil, že měl své sestře vy
latit 4.000 gl. N. Fr, Presse a N. W. Tagblatt ze
ošerácky řízly, Celý barák Hrůzových nemá cenu

Dev prošský arcibi
skup barem Lov Ý navětívils0g
kromně Prahu a ubytoral se u vys. dp. kap. děkan
dr Hrádka a navštívil vys. důst. církevní hodnostáře
probošta dra Horu, vadp. gea. vikáře dra Brusáka,

[oobošta dr Lenze a j., dále stařičkou máti svěčněého arcibiskupa hr. Schónborna, místodržitele, nejv.
sem. maršálka a jiné vynikající osobnosti. Ve středu
slouží) za J. Em. svěčnělého kardinála Schůnborna
v kapli pornětýnské měi sv. Za arcibiskupa bude prae
canonisorán v papežské konsistoři snad až v. pro
sinci, načež slaviti bude slavný vjezd do Praby.

Zprávy dlécesní: VPápazesnal:p. Ignač
Matouě, farář v Hradišti, + dne 9. října 18908; naroz.
1642; vysvěcen1807. Vyznamenán jest: pan Dr.
Ferd. Beneš, b. notář, profesor theologie, jmenován
prosynodálním examinatorem; p. Fr. Frydrych, pro
fesor a katecheta na paedagogiu v Kutné Hoře, ob
držel farní synodalie. Ustanovení jeou; p. Ant.
Vík, kaplan Hostinský, za faráře do Chodovic; p. VL.
Hornof, za katecheta do Dobrušky; p, Stanisl. Do
bruský, kaplan za administr. v Dašicích; p, Karel
Janský, kaplun Morašícký, sa admin. do Dol, Újezda;
p. Václ. Vaško, kaplan za admin. v Starých Bukách;
p. Jan Štefánek, kaplan Heřm. Městecký, za admin.
ve Váp. Podole; p. Jan Vašíček, koop Švarcentalský,
za kaplana do Sejf; p. Josef Teplý, kaplan Borohrá
decký, za koop. do Kaňka; p. Alois Horák, koop.
Olešnický, za kaplana do Borohbrádku;p. Frant. [óter,
kaplan Lanovský za kaplana do Hostinné; p. Benj.
Kerner, koop. Harrachovský, za kaplana do Lanova;
p. Boh. Kulbánek, kapl. Opatorský, za kaplana do
Harrachova; p. Václ. Vaněk, neomysta, za kop. do
Olešnice. Uprázněnáfara: Hradiště (Gradlitz, patron.
Fundace Knkueské, od 10. října 1699,

Cvičení v šermu. Odbordermířeký„Spor
tovního klubu“ pořádati bude jako roku lonského
cvičení v šermu v Sokolovně dnem 1. listopadu počí
naje. Cvičení ta říditi budou p. inž. Stejskal a p. prof,
Bronec. Kdo je přítelem šermu, přihlásiš se za člena
„Sportovního klabu“.

Koneert Jana Kubelíka konatisebu
de letos po čtvrté v královéhradeckém městekém
divadle dne 18. října. Na programu jsou tato čísla:
1. Bizet-Sarasate: Fantasie ne motivy z opery „Čar
men“. 2. Joachim: Romance. 3. Vieuxtamps: Polonai
te. 4. Bach Šeb.: Ciacona, 6. Nešvera: Ukolébavka.
6, Smetana-Ondříček: Fantasie na motivy z opery
„Prodaná nevěsta“. Koncertní klavír zapůjčila c. a k.
dvorní torárna Ant. Petrof v Hradci Králové. Začátek
o půl 8. hodin večer. Otevření kasy v 7 hodin večer,
Ceny míst: Lože 5 zl. Křeslo zl. 180. I. balkon a
sedadla v přízemí 80 kr. II. balkon 40 kr. Parket 40
kr., studentský a garnisonní lístek 20 kr. Parterre
20 kr., studentský a garnisonní lístek 10 kr. Před
prodej lístků obstará knihkupectví p. Jar. Peřiny.

Vyrovnaný spor. P.Havelec, bratrzvěč
nělého poslance dra. Havelce v Kolíně, získal si ve
liké zásluhy o zvelebení vzájemně pojišťujícího rol
nického ústavu v Plaňanech. Když byl bývalý staro
český poslanec p. J. A. Prokůpek následkem agi
tace evangelicko radikální vyštván z předsednictví a
v plaňanské pojišťovně opanovala strana radikálně,
svobodomysiná, byl jí p. Havelec, který zůstal Staro
čecbem, velice nepohodlným. Následkem dlouholetých
pletich byl konečně £ pojišťovny vystraadén. Pan Ha
velec hájil ovšem své hmotné zájmy. Konečně byl
dlouholetý spor před c. k. krajským soudem v Kutné
Hoře šťastně vyrovnán a pojišťovací společnost dala
panu Havelcovi věru zasloužené odbytné 15.000 zl.

Kolik Jest přiblížně domácích zví
řat ma nvětě? VAcii jest koní a mezků1,045.000,
ekotů 77,290.000, ovcí a koz 60,564.00", prasat 932.000,
V Americe jest 26,416.000 konf a mezků, 111.843.000
hovězího dobytka, 134,761.000 ovcí a koz, 47,923.000
prasat. V Australii jest 213.000 koní a mezků,
913.000 skotů, 20,247.000 ovcí, 225.000 prasat, V Afri
ce jest 1,912.000 koní a mezků, 5,918.000 ekotů,
46,731.000 koz a ovcí, 635.000 prasat. V Evropě
jest 42,724.000 koní a mesků, 114,032.000 kusů hově
zího dobytka, 206,448.000 koz a ovcí a 56,819.000
prasat. V Německu jest dle ečítáníz r. 1897 na
4,948.000 konf, 18,490.000 skotů, 14,274.657 prasat a
10,866.772 ovcí.

Ze soudní síně. František Fettrjeat
častokrát trestaný tulák a miluje proto dobrodružství.
Když se v noci na den 17, srpna kancelista okresního
soudu v Jaroměři, pan Jaroslav Matějovský ubíral s
noční výpravy na Pácaltce domů a došelk hostinci
„na Chudobce“, vyšel z hospody proti němu František

Fettr, chytil jej pod kabátem kolem paen a vysvalho, aby e ním del do hostince „na Vyšebrad“. Aby
byla výzva důraznější, sevřel p. Matějovského stejným
spůsobem z drahé strany známý rváč a postrach okolí
jaroměřekého, rovněž často trestaný František Vože
nílek. Panu Jaroslavovi bylo mezi oběma Franty
trochu nevolno, neboť tito byli by ho samou láskou
umačkali a Franta Voženílek řekl vrpouzejícímu se
p. kancelistovi s důrazem: „Tak tě eeknu, že se nepo
znáš“, Panu Matějovskému, který si del v noci po
hlédnout hvězdičky na nebi, dělaly se nyní milliardy
hvězdiček v očích. Z nenadání se objevila však panu
Matějovakémuspásav podobě ponocného Vagnera. Pan
kancelieta by byl snad stračního anděla zulíba), když
vskřikl na pobudy hlasem hromovým, takže Voženílek

prehl a Fettrse octnul vobjetí ramena spravedlnosti. Panancelista dostal se šťastně domů a talák Fottr octl
se na lavici obžalovaných. Soud uznal jej vinným
sločinu veřejného násilí na návrh panastátního ná
vládního Matouše a předseda soudního senátu, pan
rada z lenkovičů oznámil Fettrovi, že je odsouzen do
žaláře na šest měsíců a že bude míti měsíčně jeden
půst. Na Voženílka je vydán zatykač. — Dne 6. srpna
žádal 19letý čeledín Vác. Pavel stařičkou hostinskou
Bajcbrtovou v Rychnovku, u níž dříve sloužil, aby pro
chasníky vyvalila půl hektolitra piva. Když to neučí



mila, rosbíl půllitr a Okey rostěískal tří tácky, poMariiRajchrtovémrštílpůllítrem,alenetrefiljí a pak
uačal konějšejícím jej nuusedům rozdávat facky v
v Jero a dopastil se při tom urážky Veličenstva.
sa všecky tyto delikty 4 měsíce faláře a 8 posty.

Jildisches Velksbintt vytýkásjezdura
kouských aloranských furnalistů, še se nezabýval

otázkou židovskou mto „prý je výsnamné aspoňprovládní kruhy vídeňské, pro finanční kruhy Ivovské a
ro pozadí záležitosti polenské. Všecky polské listy

Joou antisemitaké, všichni Slované jsou antisemity“.
Což se měl ajezd slovanských novinářů sabývati
v prvnířadě Hilenerem a pak „vědeckým dobrosdáním

didorského fezníka a uzenáře Karla Fiechers a ko
nečně dobrordáním židovského lékaře Salomona Korn
felda a židovského advokáte Kleinera ze Lvova? Na
dobrozdání Fischerova bi ostatně poavítíme. Dle „Já
diecher Volkoblsttu“ svolal valný sjezd veškerých židů
s Černovicžidovský advokát dr Straucher. Dle „Jůdi
sohbesVolkeblatt“ tepal jadrnými, řsnými slory spro
sťáctví antisemitů a jejich časopieectva. Porovnal po
lenský process u tissa eszlarekým a myslil: „kdežto
však v processu tissa-esslárském úřady proti infám
nímu tvrzení ostře zakročíli a dokonce i státní ná
vladní sproštění obžalovaného žádal, přešly nyní úřady
mlčky přes tuto nestydaton štvanici“. Za bouřlivé po
chvaly končil dr Straacher: Musíme plamenný protest

roti tomuto infámnímu tvrzení anisemitů hlasitě roz
řičati.Citajeme doslovně.

Obuvslcky kurs konatisebudevPrazeod
8/11 do 12/12 s celodenním vyučováním v Prům. museu.

Otakar Bass, absolventpráv nám píše, že
není sonvěrcem „ekutečného žida Freiberga“, nýbrž
že pravdou jest, že jím není a býti nemůže a to,
jednak proto, že sám je katolickým křesťanem.
My pana Freiberga neznáme; že je židem pověděli
nám jiní a na náš dotaz nám bylo skutečně bylo po
tvrzeno, že židem není. O panu Bassovi víme, že je
žid rodem i vychováním, o jeho křesťansko-katolickém
jednání není nic) známo a na něm katolické kře
aťanetví není také vidět. A podívá-li se do-zrcadla p.
Otakar Bass doma, zasměje ne, své křesťanské kato
lietví tam neuvidí, ale uvidí tam — pravdu.

Z naší pošty. (Byl si podobný) Tytodny
přišel na pošta polský žid a pravil k úředníkovi:

Phan Phikeles thu nemá nic. — Úředník: „Má tu
dvě psaní.“ — Žid: „Thak prosím, jách ai je vezmn!"
— Úředník: „A jste vy pan Pikeles?“ — Žid:
„Áno, jách jsem phan Phikeles.“ — Uředník: „Ale
jak to mám vědět, že vy jste pan Pikeles, vykažte se
něčím“ — Žid: „Vykházat, nač vykbázat, což psk
nejsem jách phan Phikeles, na sebe, phana Phikelesa,
podobný ?"

Pány vojáky, kteří teď chodí na posvícení
anebo budou chodit na masopust upozorňujeme vůči
jejích pánům kaprálům na chyba jaternic. Tyto dny

ravil aspoň jeden pan kaprál k nováčkovi: „Víte,
Vendo, ty jaternice, co jste mně z bodů donesl, byly
výtečné, jen škoda, že každá měla ty špejle tak blízko
sebe.“ :

Rolníci, vzchopte se!
Na Králové Hradecku a jinde v Čechách jednalo

Bejiš o uskutečnění mnohého rolnického podniku,
avšak uvázla akce pivovarská, cakrovarská, zřízení
arní mlékárny, zřízení obilních skladišť atd. atd.
šechno se vede hodně diplomaticky, tajně, pouze mezi

několika málo zasvěcenci a pak utone zase skoro vše
cko v moři zapomenutí.

Pro upravení úvěru rolnictva, pro organisaci
prodeje jeho výrobků a nákup jeho potřeb nestalo se
téměř ničeho, vše zůstává jen při pouhém pokusu a
roto rolnictvo z velké části kupuje na úvěr strojená

ojiva, mouku, oser — s prodává dobytek, obilí i
ovoce za těch nejnepřízn.vějších poměrů. Dnes jsme
na skoku do nejostřejší oposice a bez cizáckého úvě
ru a živlu se neobejdeme. :

0 organisací národní práce, lidového obchoda a
průmyslu mloví se v politických a táborových schůzích
jiš po 10 let plnou hubou — a co 86 vykonalo?

mětí důvěrníci a výkonný výbor se mají teď o tu
naši organisaci postarati.

Deset let pro lid drobné národní práceaž na
četná výjimky se nechopili a teď, kdy důvěra v jejich
uchopnosti je otřesena anebo pohřbena, kdy jim po
nechány mandáty na neurčitou výpověď, kdy poslanci
mají vynaložiti veškeren svůj nm a důvtip, veškerou
snahu a práci svou, všechen Čas svůj veVídní na
odstranění všech politických pohrom, kterábuď jich
vlastní neb cizí vinou českému národu hrozí, teď se
od nich očekává vážná a všestranná Činnost ve všech
českých městech a okresích, teď se očekává od nich,
že organisují veškerou drobnou práci v Čechách a
zmohou za několik měsíců, co pronedbáno a prome
škáno bylo za mnoho let? Stačí na to síly a Čas ny
nějších poslanců, z nichž velké většině vlastní jejich
strana opírá náležité schopnosti? m

Před 10 lety se dalo české rolnictvo ukonějšit
frásí, že veškeré buspodářeké zájmy ae mají podřítiti
vyšším (?!) snahám politickým Dnew, když (v sobotu)
předseda klubu českých poslanců, p. dr. Engel zcela

poctivě úplný neúspěch mladočeské politiky na záklač své rozmlavy s císařem a své znalosti poměrů do
znal a když poslanec mladočeský, pon dr. ryt. Plaček
zdreající obžalobu a výpočst chyb mladočeských před
nesl, kdyš v klubu mladočeském byly slyšány vyčit.
ky proti nejbystřejšímu a nejschopnějšímu politikovi
mladočeskéma, p. dra Kaislovi, dnes kdy mnozí na
tohoto propuštěného ministra neprávem všechna vinu
uvalají, dnes má české rolnictvo ponechatí starost o
své sájmy zase jen poslancům a jen poslancům?

Je to možné, můře to míti zdárné výsledky?
Myslíme, že české rolnictvo nemá čekati, aš si spad
někdo jiný vsyomemene na jebo zájmy. Dnes — bez
ohledu, patří-li k té neboud straně politické— musí
každý pracovati dle síl svých a schopností ve pro
spěch jednotlivců i celku. Rolnictvo nezspomínalo ní
kdy na zájmy celého národa a o zájmy vlastního ata

covníkpoctivý, Ýanesištný,musímu
ovšemrniké Ukásalí jeme včláasich minul v

opěohy zemědělců « tamních ú b,opvích a prodejních v Německu.
Kam to může rolnictvo svépomocí a vlastní si

lou přivésti, dokaxuje téš malé Dánsko, kdež rolníci
se povsnesli na první rozbodojící stav v říši. Výtečně
spracovaná pole, žírné pastviny, neobvyklé bohstství
snamenitého dobytka, dobré zpeněžení všech výrobků
polního hospodářetví a dobytčího chovu, prostranné,
úhledné, alušně utavěné selské dvorce to dokazují.
Pro vzdělání rolnictva jsou tam četné rolnické školy
a ve svláštních vyšších karsech vzdělávají se dospělí
rolničtí syokové v samosprávě, zemědělství, ve vědách
přírodních a socialních, seznamojí se tam s dějinami
vlasti a utvrzují své vědomosti náboženské. Dánský
rolník zná, co pro svůj stav a veřejný divot potře
buje. Ve sváteční dny hovoří rolníci o svých potře
bách, starší a skučenější poučojí mladší a méně vy
školené. Dánský rolník učí se zkrátka a dobře atáti

us vlastních nohou, př ravuje sa pro život veřejný ana sněmu mé rosbodojící větětmuykterá se stará má

něo právnickéAoskulea více oprakticképotřebylidu.Dánské rolnictvo ví, co chce, proč to chce a jak má
své potřeby provésti Dánská apolečenstva činí ob
vyklé překupníky, dohazovače a obilní didy sbyteč
nými.

i Kdy docílí těchto výsledků rolnictvo u nás, kdy
se vymaní z kurately různých povolaných i vnucova
ných poručníků? Dánský rolnický lid lpí na víře,
kroji a zvycích otců svých, je poctivý, pracovitý a
etřídmý, nedává ae kantorovati růanými „osvětáři“,
pochybnou evobodomyslnost taxíruje dle skatečných
výsledků, nedá se balamatit, svádět a vyssávat,

Pomocí pevně organisovaných společenstev do
vedou tamní rolníci též čeliti mezinárodnímu socia
liemn a avůdcům alužebné čeledi, o jejíž hmotné za
opatření i mravné povznesení na základě křesťanské
víry se také starají. Dánský rolník ví, že ten, kdo dává
seti, růsti, zráti, žnouti a skliditi, kdo dává vláhu
i počasí, úrodu i neúrodu, jest jeho Pánem, a nikoli
ti, kdož by jej samým „osvěcováním“ chtěli sobě
podrobiti. Dáneký rolník dbá přísloví: Člověče pomá
hej si sám a Hůb ti pomůže! Tak musí činiti i český
rolník. Skutky ho spasí a nikoli plané politisování a
kašičkování,

Zvěsti z východních Čech.
Z Prahy. Volbypražské se blíží s tu sepo

drobuje hospodářství na pražeké radnici nejpřísnější
kytice. Máti českých měst zadává největší dodávky
Němcům a židům, kteří proti nám vystupují národně
i politicky nepřátelským spůsobem, kdežto snaživí prů
myslníci a živnostníci čeští jsou odatrkování. Při obsa
zování různých míst a hodností hledí se v poalední
řadě k duševním schopnostem kandidátů a rozhodu
jícím jest obyčejně příslušnost ke straně. Zvláštní
přízní těší ve ještě přátelé přátel akcionářů pražekého
pivovaru. Známkou nezdravých poměrů jsou různé ža
loby pro nrážku na cti. Pražský pravovárečný pivovar
brává pří nich obyčejně smutnou úlohu. Ohled na
akcionáře tohoto podniku, kteří vládnou na pražské
radnici, hraie prý vůbec hlavní úlobu. Minulý týden
byla zave affaira pivovarská před měst. okres — delego
vaným soudem pro přestupky. Inženýr a městský rada
Neubert a bývalý městský rada Kar. Vendulák žalo
vali člena městské rady Ladu a nájemce měst
ského pivovaru Šolce pro urážka na cti, protože ža
lovaní tvrdilí, že žalojící pachtýře sládka Šolce uji
čťovali, že pražsko-holešovický pivovar nebude se úchá
zeti o nájem libeňského pivovaru, aby tedy p. Šolc
podal nízkou offertu. Tennabízel "následkem toho
pouze 800 zl. pachtovného, ale pivovar pachtem ne
dostal, neboť pražský pivovar nabídl 2.700 zl. pachto
vého. Pan Šolc nabízel teprve dodatečně 2800 zl.
pachtu, ale marně. Následkem škandálu rozhodla se
pražská městeká rada vypsati nové offertní řízení, pi
vover teď zruší a hostinetví, eklepy a různé místnosti
pronajme zvlášť. Zrošením obecního pivóvaru v Libni
ziská ovňem pražsko-holešovický pivovar také. Páni
Neubert a Vendulák popírají, co tvrdí pp. Šolc a Lada,
neradili prý k poškození zájmů obecních. Pan Šolc
prohlášením choulostivou záležitost v sobotu urovnal;
s panem Ladou bylo líčení opět odtočena. Sotva se
v Praze jedna mrzutost urovná, vypukne nová. Spolek
českých architektů a inženýrů činil v páleční své echůzi
pražskému obecnímu zastupitelstva trpké výčitky.
Zvláště professor architekt Kouba pradce vytýkal mě
stské radě, že těch několik málo techniků, kteří v
obecním zastupitelstva zasedají, posud vždy ztrpělo,
že v technických otázkách rozhodují vědy neodborníci.
Práce umělecké komise zastupitelatvo úplně ignorovalo,
vičilo umělecký a historický ráz staré Prahy, otázky
bourací, kanalisační, tramwayové, mostové řešily se

prapodivným spůsobem. Pan professor Kouba ostřeritiaovul elektrické pražské podniky, elektrické trana
formatory byzdí pražské alice a jak ae proslýchá,
budou po dvou letech opět odstraněny, protože jsou
naprosto pochybeny. Techníci žádali důrazně, aby se
jim dostalo v rastupiteletvu přiměřenéhozastoupení,
pak-li má Praha před velkými finančními ztrátami
chráněna býti, které dosud ntrpěla následkem rozho
dování neodborníků Zdá se, že letošní volby do prag
ského obecního zastupitelstva badou poskytovati obraz
úplné desorganisace, Staročeší a Mladočeší kompromia
neuzavřeli,. realisté broji proti Starým.i Mladým, četní
professoři vysokých i oatředních škol odvrátili ae od
Mladočechů a kokotují s radikály, zrovna tak jako z
mladočeských peněz vydršování národní socialisté spo
jojí se pořad více se stranon dra Baxy, Rašína a So
ola. Ukázalo se to v sobotu před schůzí mladoče

ských říšských a zemských poslanců. Radikálové —
činíce narážky, jak mladočeští poslanci za Badena
prali se s Wolfovci a vyhazovali z říšské rady aocia
listy, a jak za Badena i Thuna sloužili vládě, dali
do „České Politiky“ inserát: Přijmou se ibned eluba
a domovník. Kauce se nežádá. Osobní předetavení a
sice přesně o půl třetí hodiny nezbytně nutné v Jan
gmannové ulicí č. 7467, V tomto domě nalézá se mla

—

chtělo se opravdu hlásit o místo slaby a domovníka.
Avšakve spiknutízasvěcenípokrokářianárodnís0
ciellstě v asi 800 sešli se před místnostmi mla
dočeského klubu, aby aráželi přicházející poslance,
ktaré vítalí posměšnými pokřiky:„političtí bankro
táři, vládní lokajové atd. Policejníkomisař p. Fahoun
dal policií výtržníky rozehnati. Do schůze nedostavíli
se poslanci dr. Kaisl, dr. Kramář a j., na něž
se nyní avaloje všecka vina. Radikálové dr. Šíl, dr.
Moravec a dr. Klonček šádali, aby poslanci složili
ihned mendáty a otázali se voličů, požívají-li dosud
jejich důvěry. Proti tomu byl hlavně dr. Herold, který
časem ohání se nejradikálnějšími frásemi.

Z Čeraflova. (Přednáškap. řed.J. Dumka.)
Katol. Nár. Jednota nade pořádá v neděli dne 15. října
t. r. o 2. hod. odpol. ve svých místnostech u p. V.
Jindry v Černilově svoji valnou schůzi. Na programu
jest zajímavá přednáška slovutuého řečníka p. Josefa

umka, řed. z Prahy: „Ze stadijních cest po Něme
oka“. Vstup členům i hostům volný.

Z Třebechevie. Po 18Jetechkonala ze zde
vzácná a řídká elavnoat sr. miauie. Dne 30. září t, r.
byla alavnvet tato vzýváním Dacha sv. a úvodním
kázáním započata a treala včetně až do 9. t. m. Pp.
miseionáři z řádu redemptoristů: P, Nováček, P. Sou
koník a P. Schroler snažili se svými promyšlenými a
přesvědčivími řečmi připontati k eobě lid, což se jim
také v plné míře podahln. Neboť vzdor nalébavé v
ten čas polní práci, lid v zástupech apěchal do chrá
ma Fáně, takže prostory chrámové čím dále tím více
byly naplněny, ovšem k velikému zármutku „Práva
lidn“. PříjaloL po Čas mienie uv. svátosti 2000 věří
cích. K povýšení této slavnosti nemálo přispěl sám
arcipastýř náš, nejdůst. pan biekap Ednard Jan Nep.
Brynych, který v pátek dne 6. t. m. k nám zavítal a
zde oběť mše sv. konal a nejsy. Svátost Oltářní kře
stanským mužům vám podával, a všecky ku věrnéma
konání náboženských porioností v pravdě otcovskýmmi
a jímuvými slovy povzbozoval; škoda jen, že déle'ue
zde zdržeti nemohl, Dovršením pak sv. míssie byla
slavnoet Marianská, při níž nevinné dítky, jako drů
čičky přioděné, nesly skvostný obraz P. Marie, matky
ustavičné pomoci, av. Olcem Lvem XIII. posvěcený,
k postranímu oltáři, kdež byl zavěšen. Taktéž s ne
všední okázalosti rozvinal se v neděli odpoledne prů
vod k missionárnímu kříži, kterýž nesen byl mládenci
zdejšími, před nimiž kráčeli drůžičky, do chrámu Pá
ně, kdež slavnostním spůsobem P. Nováčkem byl po
svěcen a na trvalou památku sv. missif v chrámu
Páně zavěšen, V pondělí na večer dne 9. t. m. roz
loučil se s námi jménem svých spolubratří P. Nová
ček tklivon řečí. Že slova pp. minsionářů nevyzněla
nadarmo a že váží ci missionářů, ukázaly zdejší ve
lectěné dámy, které až na nádraží pp. missionáře do

provodily a zde ardečnými slovy 8 nimi se rozloučily.y uplynulé dny v milé zůstanou každému paměti, a
marné jsou všeliké starosti a nářky „Práva lidu“;
neboť ono svět nepředělá, ale kdo jest 8 to obroditi
společnost lidskou, to jest ten jimi obávaný a nená
viděný klerikalismua t. j. vrácení se ke Kristu a zá
sadám Jeho. Proto vzdáváme pp. miasionářům veřejné
a srdečné díky, že nás v katolictví čili v tom kleri
kaliemu, jak „Právo lidu“ ei naříká, utvrdili a dej
Bůh, uby věnde nalezli půdu tak úrodnou jako n nás.

Ze Sobětuš u Nechamie. Již oddávných
dob byla péče občanů míti školu v obci, a když nyní
badova školní nepostačovala, opět a opět rozšířily jí
obce Sobětně a Tůň společně svým nákladem. Však
se tu a tam už ozívaly hlasy: „Sobětuš ztratí školu,
bude přiškolena jinam“. A Sobětuš a Tůň školu ne
ztratila — nýbrž školu rošířila a v neděli ane B. t.
m. slavnostně posvětiti dala. Bylo to radostí a jásání
těch Sobětuěských mládenců, když stavěli slavobránu
s nápisem „Vítáme Vásl“ Jakoby řekli, pojďte a hleďte
máme slušnou školu. A což fa mládež školní očí jí
radostí zářily, když krásně a velice dojemně předná
šely vítání a poděkování žákyně nadaná Emilie Tajch
manova, dceruška p. Jos. Tajcbmana, šaoldozorce a
Haškova Anna dceraška p. předsedy místní školní
rady. A dodám-li, že družičky slavnostně oděné, ha
sičský sbor plně zastvupený a vedený velitelem p. Jos.
Tajehmanem, rolníkem a školdozorzem zde a zástapy
rolníků z okolí zúčastnily se slavnosti ještě jsem vše
novylíčil. Pro nedostatek místa sdílím jen tolik, že
péčí p. řídícího Frant. Hrdiny necvičeny sbory s mlá
deží školní „Svatý Václave a Hospodine pomilnj ny!l“
Světitel, důstejný p. J. Hlavata, duch. správce Necha
nický, promlavil o otázce: „Rodina připravuje půdu

kněz a učitel! Po té vnem vzdáno díky, kteřío školu
záslahy mají, zapěna rak. hymna — a průvod hnul
se před budovu p. předsedy místní školní rady. Tím
končímu správa = dodatkem „Škola Sobětušské blává
čest a slávu celé obce Sobětušské a jest chlonbou
mládež její obce ve všem okolí“,

Z Čáslavi. Již dávno naše dávné krajské
město nedalo o sobě ničeho věděti v těchto listech:
Nebylo tabé věru, co. Mrtvá letní parna všechen ži
vot veřejný jakoby sprábla a nebýti „Sokolů“, kteří
na konec vzpručili se ku podařené zábavě ve prospěch
stavby vlastní Sokolovny, bylo by to hůře než na
vesnici. Teď zase ten život začíná býti trochu hluč
nější, živější. Ochotníci začali novou sezonu, ač zájem
obecenstva tentokráto se jakai tříští, protože „a prin
ce“ pardon po jazykovýchnařízeních „u králevice“
rozbila stánek svůj kočovná Thalie pod ředitelstvým
Hanušovým. Představení ochotníků bývají totiž slabě
proti jindy navštěvována, ač volí kasey pěkné, venelé
a hrají se vší chatí, Ostatní pak spolky hodlají pře
tramfnooti ochotníky řadou připravovaných večírků,
dýcháuků, akademií, produkcí, věnečků a pod, takže
bode tu hločněji než kdykoliv. Všecko by bylo hezké,
jen koyby nějaký neznámý kanonýr nebyl spustil
ukratnou kaponádů do zad panstva Čáslavského z
luhů Kolínských. Lonizaložený mladočesko-realistický
„Ohlas doby“ v KolíněPelantem redigovaný otevřel
rubriku pro Čáslav a okolí a tu, aby zjednal si hodně
čtenářů a předplatitelů, šťourá do kde koho. Není
před ním jist ani nejvyšší městský majestát ani ten
ubohý nejmenší bratr Sokol. Mele všecko na jednu
hromadu Mladočechy (panstvo i kmány) Staročechy,
klerikály, mažské, ženské; nic tohoto kolínského Mo



locha nemůže zasytit, polýká všeokó ze . Jen že
se povídá, že mu přijde po té stravě jistě na mic.
Hltá totiž i často stará a nezáživná sousta a stalo
se mu, že slupnul i nedošené, nevyzrálé zmetky, takže
est vážná obava, že to a ním bídně skončí. Nepřáli
ychom sí toho, protože někdy štika jest velmi uši

tečné, kdyš pro nic jiného aspoň pro stojatou vodu,
že ní pohne. No a těch stojatých vod jest i ta dosti.
Na př.: volební babno uč i některým pánům zdá
přece jen trochu dlouho ležet a mohlo by se jím prý
skoropo roce pohnouti. Takových jest dost ale o tom
zase příště,

BESÍDKA.
Dolorosa.

Napsal J. Čáslavský.

Už ani neslzela, bleděla jen tupě před sebe,
Oči hluboko zapadlé svítily mdle, vyhasle a ko“
lem úst usídlil se bol. Rty se chvěly křečovitým
cukáním a zuby časem drkotaly jako pod záchvě
vem nejprudší zimy. A ploužila se podél stěny
jako stín a vlekla se s námahou pochodem hle
mýždím v před. Každý krok dělal jí obtíže, pů
sobil jí bolesti, ale ona neustala.

Oh jak krutý to cíl této trudné její cesty!
Muž jí skonal, zavřel oči na vždy. Umyli

ho, ustrojili a položilido rakve...
A ona, jeho žena, jeho manželka?
Slyšela jen, že se něco děje, cítila, že shon

po celém domě — ale nemohla jíti se podívat,
nemohla běžet a se přesvědčit, co se stalo —
vždyť byla bez vlády v nohou již deset let dlou
hých, dlouhých let, ač jí bylo teprve necelých tři
cet šestlet... i

Ó jak krutý bol jí svíral srdce v těch hroz
ných, v těch strašných posledních dnech. Ten, je
muž přísahala na stupních oltáře věrnost a lásku
až do hrobu, sténal na lůžku, úpěl, svíjel se bo
lestmi a ona —? Pomoci nemohla, byla bez vlády.
Slyšela jeho nářek a nemohla jíti a rukou vlasy
mu pohladiti. Viděla křečovité zachvívání jeho údů
a nemohla přiložiti chladící obklad. Cítila rychlý,
horký, žhavý jeho dech a nemohla přistoupili a
krůpěj chladivého léku vpustiti na spráhlé rty.

A duší jí to zatřáslo, až se zarazila a srd
cem jí to zaburácelo, až ji mdloba obcházela. A
studený pot jí vyvstal na čele a mžitky dělaly se
před očima. Uši jí zelehly, mozkem probíhaly
obrazy jeden fantastičtější než druhý — a již kle
sla bez vlády na zem...

A když jí vzkřísil, musila slyšeti zdrcující
zvěst, že jest vdovou, že manžel mrtev.

A nyní jako stín, jako náměsíčnice šourá se
podél stěny, aby se přesvědčils, že ji neklamali,
že pravdou ono hrozné slovo: mrtev. Při každém
kroku se zachvěla, jako by jí noha stoupala po
samých trnech, při koždém pohybu se zatřásla,
jako by se před ní otvírala propast a ona do ní
měla padnouti. A za ní vleklo se pět dět, jedno
menší než druhé. Divně dívaly se na ztrýzněnou
matku a nemohly pochopiti, kam jde. Vždyt přece
vídaly, že se své stolice nikam nechodila. Chlapci
drželi se v pozadí, ale čtyrleté děvčátko přiběhlo
a chytila maminku za sukně,

«Kam jdeš, maminko, já chci s tebou!«
»Pojď, dítě, pojď, půjdem k tatínkovi“
"A kde je tatínek ?“
»Tamble v pokoji napřed.«
»A co tam dělá, proč není tady u nás, u tebe ča
»Spi tam, děvečko má a nesmíš křičeti, abys

ho neprobudila.«
A matka $ourala se s námahou dál a dále a

děvčátko stále v sukních za ní.
»Je, je, maminko, tatínek má divnou postel«,

zvolalo náhle děvčátko a skokem bylo u rakve,
A ručičkou začalo do ní bouchat a tlouci.

„Tatínku vstaň a vezmi mne k sobě. Já
půjdu s tebou hajat. Slyšíš tatínkuře

Najednou se děvčátko zarazilo a udiveně si
problíželo pozlacené ozdoby na rakvi. Zapomělo
na tatínka, začalo běhati kolem rakve a prstíčkem
brázdilo v ozdobách a květech zlacených.

»Maminko, to je činaná postel, viď? Koupíš
mi taky takovou, jako má tatínek ?«

»Mlč, dítě, a nesmíš křičeti, abys tatínka
neprobudila. Pojď raději a sepni ručičky a po
modli se se mnou, aby si tatínek hezky edpočinul.«
Děvčátko sepjalo ruce, modré oči pozvedlo
k ústům matčiným a růžovými, malými rty za

násnyní...
A matka dítko neopravovala, jako činívala

jindy. Oči vpila v zsinalou mužovu tvář, ruce
křečovitě sepjala, hlavu sklonila a zmrzačilým tě
lem zalomcoval ji bol veliký jak moře, hluboký
jak propast, divoký jak meluzína v pralesích a
zuřivý jak rozlícenýoceán...

-Zapěli smuteční zpěv, svíce pohasli, věnce
sundali a rakev nakládali na vůz. Zvony na vížce
se rozechvěly a trudné zvuky »miserere« zazněly
zlichlou vesnicí. Davy posmekly a smutný průvod
ubíral se rozmoklou cestou. A za rakví kráčeli
dítky, přátelé a příbuzní, jen ona nemobla. Stála
mezi dveřmi v síni, zraky strhané, ústa křečovitě
skřivená a držela se veřejí, aby neklesla. Třepo
tela se bolem A úzkostí jako vtělená holubice
chvěla se, chtěls běžet, letět, chtěla dál, za ním,
ale nemohla... Utišili ji a dovedli do tmavé ko

. De

slyšela. Jako zraněná a spoutaná Ivice musile se po
drobiti, ale zraky její we při tom zakalily krví a
shroucené tělo chvělo se jsk třtina.

O jak krutý to los, jak strašný život tako
výhle! Nedopřáno jí ani státi u hrobu jeho, je
muž přísehala věrnost, lásku a poslušnost zacho
vati a jej nikdy neopouštěti. A neopustile ho, sž
teď v okemžiku nejposlednějším. Cizí jdou za ním
a ona ne, protože nemůže, protože mrzákem, pro
tože má nohy bezvládné, och-omené .. 

Čí jest bol na světě, jsko byl jeji?!1
Dolorosa!1!

"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 7. října 1890.1bl.

přenice sl. 6:40—780, Bito sl. 620 —6-36, jedmara
sl. 400—5 75, oves zl. 320——146,proso 2|. 4 68—4*90,
vikve sl. 4:15—1-60, brachu al. 810—8-50, jáhly zl.
900—0 00, krup 800—31-00, brarhorá zl. 1-10—120,
jetelového semínka červeného sl. 48'00—54:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) z/. 00-40—00'00, méku ul. 18-50,
olejky zl. 0'00—0-00, Iněného semene zl. 7-80—8'00,
100 kg. žitných otrab sl. 5-20, pšenic, otrub sl. 5:00,
1 bg. másla sl. 105—1-10, 1 kg. sádia vepřového al.
72-—0-80, tvarohu zl. 0-18—0-14, 1 vejce 21/, kr.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bade

vo středu dno 18.října 1899, o2. hod.odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinn“, Jihková tří

da č. 800 I. v Hradci Králové.

Dr.Jam Soukup, | Dr.František Reyl,
předseda. iednatei.

:Zasláno.)

Všem upřimným Čechům, peněžním ústavům,
korporacím a spolkům vlasteneckým!

Čechové trutnovětí volají veškerou veřejnost če
skou, by jím nápomocnou bylave -kzocích právě uči

něných, k řiupěla břivnou svojí ka vzpražení a zae8 bo divlajíštění č u Trutnově.
V neděli dne 1. října evolána prozatímním druž

utvem pro vystavění „národního doma“ v fratnově
ustavující schůze, jejiž výsledekpotěšil každého zpří
tomných.

Předseda zakládajícího komitéta p. JUDr. Ota
kar Kouteký, zemský advokát z Pardubic, podalzprá
vu o vykonaných přípravách ku založen družstva,
vylíčiv vznik myšlenky, aby menšiny České v něme
ckých městech královetví českého usazené byly ze
strany národa a všech členů jeho, kteří v lepších po
měrech žijí, hmotně podporovány, Mčí dále jak toto
volání o pomoc utiskovaných českých menšin našlo
ohlasu « krajích českých a zejména v Pardubicích,
kdež k návrhu již zesnalého městského rady p. Fr.
Kerharta, četné vlastenecké korporace se u-neely na
lom, aby Pardubice vzaly ve svoji ochranu českou
menšinu Tratnovskou.

Vlastenci Pardubičtí, elavré rada královského
komorního města Pardubic má tedy největší a první
zásluhy, že základ pro stánek Čechův Tratnově po
ložen a dnes, kdy zvoleno stálé družstvo, jehož sta
rostí jest sebrati potřebný obnos ku stavbě té, na
stává. české vořejností úloha, přispěti hmotně Če
chům Trutnovskými!

Stavba, jež konkursem zadána staviteli p. Janu
Blaškovi v Tratnově, vystupuje jiš ze základu a v
nedalekém čase dospěje avého vrcholn. — Za rok má
monumentální budova tato odevzdána býti evému
účelu; k tomu však notná potřeba ka itálu, kterého
česká menšina trutnovaká sama o sobě zajistiti ne

může. .Od mnoha let sice sbírá se krejcar po krejcara
k účelu tomu, avšak mělo-Ji by se Čekati ač ku do
sahu potřebného obnosu, tu modno směle říci, že by

dříve poslední Čech = Tratnova vyštván byl než byzákladní kámen „národního domu“ na žhavé půdě
zavíraného území toho byl položen|

To uznali dobře vlastenečtí mužové královského
komorního města Pardubic, neohrožení bojovníci pro
blaho a zdar práce naší, jichž příčinou jedině v Par
dubicích upsán až do dnešního dne obnos přes jede
náct tisíc zlatých.

Obnos to v skutku veliký, avěsk ku dosažení

potřebného kapitálu, jenž páčí se přes 50.000 zl. je
třeba obětavosti více měst a míst českých, a proto
voláme do všech kraju českých, upřímným chům a
spolkům vlasteneckým, by přispělico jích síly stačí
ku podniku tomu, by ukásali protivníkům našim, že
nejsme osemoréni, nýbrž do za námi stojí celý národ,
který nedopustí, by h v Trutnově ponechán byl
bes vlastního přístřeší.

V nejblifší době rozlétnou se po celém světě
českém podíly po z0ti zlatých na „národní dům v
Tratnově“, o ida laskavé přijetí jiš dnemprosíme,

Veškeré dotazy, přiblášky o podíly a peněžní
příspěvky zaaflány buďtež na předseda správní rady

pana Čeňko Hančila, obchodaíka a majitele doma
v Trutnově. m

Obětavá česká veřejnosti

Hapěj na „národní dům v Trutnově“ co majetku ce
6ho českého národa, vspruž síly a utvrď budoucnost

čaského živlu v Trutnově. — Ze dražatvo českého
národního domu v Tratnově jsou mesi jinýmipode

sání s Pardnbic: p. dr. Formánek advokát, p. Joa.
Odkolek mlynář, p. K. Verner obchodník, Za správní
radu v Trutnově předseda p. Č. Hančil, obchodník.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. 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.

Těž ma splátky boz rvýšení cen!oo00000000
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Č esk 6 Lomnickésuchary

zákusky

1 kg80 kr., 1:— zl., 120 al.

Glsařské suchary

Novinka! Gatfreutes Pariserin Novinka!
1 kg 460 zl.

1 kg 150 zl.

Gajové zákosky

Velkývýběremkrorimek krabice— zl
až 4'50 zl. a výše.

tkg 15081., 180 zl., 210 al.

Velký výběr dortů, cakrovimek ku
hostinám a pod.

Poštovní sásilky Zkrátdenně od 5 s. po
činaje franko stanice. Zasílá

Karel Dlabačv Jičíně
(Čechy).

XKXAXXXXXAXXXX
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erické karmoniazaří
pne
Rudolf Pajkr © spol,

v Hradci Králové,
toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

%

Tatáž nabízí též harmonis son
stavy evropské. Brilliantní ton,
vyloaděný důmyslnon konstrukcí
americké soustavy se doporučnje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegagse 8.

Cena od 60 sl. výle. — Na
splátky od 4 slatých. —Záruka
pětileté. — Illnstrované cenníky

franko s zdarma.

| Pedálové harmonia
obou soustar v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

©++0000000009000000000

FRANTIŠEK JIROUÝ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lasice, mřížky a £. d.
© slohu čistě gothickém a renaisančním.

Velké množství podobných prací shotovených v mém závodu dotvrzujenálešitoa
znalost v obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. dacho
venstva a sl. úřadům proti Sdenníma vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
mmmNejstarší závod v oboru tomto. sm
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Hradec Králové.
Jilustrované cenniky na

požádání franko.“fiiLADISLAV KNYFL,

V,Vacek, Josef Krejčíkv Praze,
kkdibářský umělecký závod sochařský a řezbářský.
v Pamět Pisárna a duny„na Letné, ©.612-VIL" 1 i a č. 24.

níku pro domácnost a živnostníky | Bind Eliščinané
u Chlumce

nabízí pro zimní a. jarní
sazování | stromy ovocné
soké i kráky,sazenice pro

živé ploty, křoviny ozdobné
konifery, divoké stromy

stromořadí, pláňata atd. Cenníky zdarma

ehvalněmání: Sochy. oltáře, křížové cesty,
né

jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpovědo0!

tatisíce sazenic v
Lerné ceny.

l ty, svícny,lustry,A Tbert F.Stťourač, 8|"7"7%K PAe5
Renovace starých oltářů a kostelních

ve Svitavech. zařízení.
Cestojící se přijímajína stálý plat a ne provizi. Původní nákresy, ony *" rozpočty bezplatně

A.
OOO0000000 Dlouholetá

doporučuje a vzorky na požádání ihned zašle

V.J.Spalek v Hradci Kr.
Sukna a lodeny pro dámy.

OOO000000000000

C.ak.dvorní vý dodavatel

Emanuel Bělský
v Hradci Králové

má na skladě a doporučuje

vanačnělevnýchcenách
velký výběr modních látek na ob
jednávky jakož i hotových oděvů

a úřednických stejnokrojů.
Hlavní sklad v Hoře Kutné.

Filiálky:w Chrudimi, Pardubicích, Krá
tové Hradci,v Olomouci a Přerově na

Moravě.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířvChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebnóho
se stříbra, bronzu a jiných kovů

-věe alině v ohni zlacené a stříbřené začseruč
"Ylaetní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sLevněji vyříditi. Platit možno tóž ve IhůtácL. Opravy
„anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle©
„zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskups é Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochral

"nými příplsy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
-koupení a opravě kalíchů, monstrancí, oiborií, relikriářů
uádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen

-tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě
tější, patenek atd. co nejvíce.

A
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Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Nelkudly, faráře ve VYýprachticich)

doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenniky, rzorky, i roucha botová na u'ázku

se na požádání frauko zašlou.
PL LE K A A EB E DOTDTITT EE 70I

PLLDEC
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Rady Z

Náš literární týben.
Tento týden vyjde:

Národní album, deš. 21., <- + + + +- * a). —40 .
Tůma,Z českýchmlýnů,seš.30...- - - - 4 —16 přísadou
Letem čes. světem, kolor. vydání, serie YIIL „ 5—

Malýčtenářč. 3, < < < « + © + +: „—6 ydrovyNový Robinson, seš. 8. 9.. « - - < - po „ —% ře :

May, Po stopé slého činu, seš. 46., . „+ — | ,
May, Z Bagdadu do Stambalu -< -+ + - „ 980 a
Macanlay, Úvahy hlstor. a literární „ 1
Heyduk, Spisy, seš. 71., © © « © + +++ * „ m2
Ottova laciná knihorna, seš. 41, < - -+ + * 10
Anglickáknihovna, seš. 1x4< <- ++- * „hu
Lunfr,č.34.©-< + +++. „ -16
Světlá, Spisy, Beš. 18,- -< © * * « + + * A —'ló

Vrchlický,Spisy, seš. 174, < < + ++ + * « —16
Ottův slovník naučný, seš. 386, . - « - + - 1-6
Pfleger,Romány,seš.40.. < -+ + „ —13
Zlatá Praha, č 49, + © © „=
Shakespeare,Hamlet,váz.,- -©+ -+ + * „n 100

Kořenský,Žaponsko,váz. ee ... . HB
Konopnická,novelly,ráz, < © + + ++ + * „ 20
Heyduk, Dumy a dojmy, Váz, -+ -+ + * A 120 r .

» Zpěvypořum.dudákaII., váz, - - + 120 , (Gicht)

Borčiška, Ntšpor. Pobstaice, IL, UL. váz.,. . , 188 rheumatismus vyléčí de zcela jistě po upotřebení
Libuše,seš.6, - - - « 17721019 20 | méhomazání, jehož vyráběníjest v rodině mě
Hrady s zámky, Beš.821., < < -< ©- -+ * „ —5 | dědičným a které odpomáhá na vždy v době zcela
Česká mládež,seš. 2... © © © +++ + + * „ —-20| krátké od hostce, pakostnice, dny, loupání v těle,
Rais, Výminkaři, seš, 2.,. - . © + « © + * » -018 | tak že po upotřebení jeho osuby, Které po léta na

Veškeré tu uvedené, jakož i kdekoliv jinde oblášené
spisy mé stále na skladě a na požádání ukázkouzašlo

36 let stávající knihkupectví

B, E TOLKANÁ
v Hradci Králové, Velké nám. č. 20.

nové zřízené obchodní mistnosti blíže lékárny.

P. T. obecenstvu
odporučuji

k dušičkám
svůj hojně zásobený sklad hotových
pomuiků z pískovcea z různých druhů
mramorů, žuly, sienitu, vše v cenách níz

kých při solidní práci a obsluze,

Slavmépatronátní a důstojné far
ní úřady dovoluji si upozorniti, že do
dám veškeré druhy práce sochařské a ka
menické pro kostely s hřbitovy a že mám
na skladězároveňstojatou gotickou
kropenku z červenéhočeskéhomramoru.

Zdenko Ježek,
závod sochařský a kamenicoký

v Hradci Králové.n
KOKOOOOKXXKINO

lůžko upontány byly, se úplně pozdravily. „Za
účinek ručím“. Zasýlá jej v lábvlch i s návodem
Vilemína Suchá v Mladé Boleglavi č. 9. Statisíce

dopisů svědčí o jeho dobrém úč.nku.

Vaše Blahorodí!

Nemohu opomenonti, bych Vám nevzdal dík za za
slané mi mazání s návodem, neboť nemyslel jsem více, že
budu zdráv. Trpěl jsem veliké bolesti v levé noze akříži

po 1 a půl roku nemoba se po mnohokráte postavit, take jsem nucen byl pozemi se plaziti. Uposlechl jsem
Vaší rady a díky Bohu, jediná zásylka Vašeho mazání mne

úplně výboji, pročež Vámvzdávám srdečný dík a Bůhúm žehnej mnohokrátel
Ve Svítkově u Pardubic, 2. května 1893,

Fr. Buchta, rolník.

Cténá paní!

Vaše mazání proti „Hostci«Gichtu“ ne v naší rodině
jiá několikráte velmi dobře ogvědčilo, začež přijměte naše
uejsrdečnější díky. V hluboké úctě

Ant. Potužil, rolník.
V Peruci, 30. srpna 1493.

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění církerníhoj též zhotovuje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší

PulliG

práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravuje,
pozlacuje a polycbromuje. Za výrobky vlastní dílny

ručí, jakož i zu řádnou práci při cenách uejmir
ooo9 úctou večkeron

Antenín Sucharda.BoB r BrBBor
%



trvání závodu.
Závod cihlářský a továrna na zboží blíněné

jubilea laskavě zaslaná.

Varbanové

rovSoctavové, 3'/, hry
14 rejstř, se zvlášt
ním, 2okt, pedálem
překrásného ohlasu,
úplně nové, jest za

|příčinou *stěbování
jj na prodej. Nabídkydot

Naidnnů
—

menen EDI
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iR ve:Záložní
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úvěrní Ústav
v Hradci Králové

přijímá od «. října 1899 počínaje

w vklady %
na úrok 4%%

na pokladní ponkázky s 6o denní
výpovědí.

Správní rada,EEEE,
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k sňatku,

M (Mladý, státní úřed
Ě |ník s ročním platem
1000 zl. hledá intel
ligentní dívku do 24
let, velké postavy,
která nehledí na krá
su, nýbrž dává před

| nost spokojenému
životu. Peněz nevy
žaduji. Leskavé na
bídky s podobiznou
buďtež zaslány do
adm!nistrace tohoto
listu pod značkou

(BF. L. 26.

"VŠUBY K BOSTÁNÍ

SK[AD-PRAHAFERDINANDOVA

TŘÍDA
e PROTI CHODÉROVŮM ©

E000
JEAIT STOUTPA

v Praze Václavské náměstí č. 32nabízí

WHAVĚLOKYE
zjem1yohnepromokavý3 iátek

DE$ po zl. 750, Gn
dále havéloky

z jemného, nepromokavého štyrskýho lodenu v barvě tma
vošedé, šedohnědé, tmavoolivové zhotovené přesně dle zde
uvedeného výkresu

Sokolské haveloky nejlepší jakosti přesně dle
předpisu

BF po zl. 1250Sy
emamePřictěných objednávkách vyprošuji si udání potřebné

délky haveloku. «mmm 259.60%- O006
Žručnéhodělníka| š7es/Asi

na zručnou Gamskou práci přij me ihned 40 kusů30 kr.
Václav Beneš, nabízí

damský krejčí v Hradci Králové. Bisk.knihtiskárna.

první moravskánk věžníchhodin
=) FR, MORAVUSA v BRNĚ,Velké nám. č. :

vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho-|
letou zárukou v dokonelé jakosti. i

Rozpočty zdarma.

Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1
litr po 3 zl.

VÍBÍTKY
nezlacené dlejakosti

montvíplk 70hn Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
až 1 zl., po 1 zl. 75 kr.

zlacené od 90 kr. až Slivovici starou 1 litr po 80 kr.
1 zl. 20 kr.

ky vbodné Borovičku pálenouz tatránskýchjalovči.
Obálky vbo " nek, 1 litr po 80 kr. vše jakosti výborné

Nabízíbisk.knihtiskárna:| avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

00 M B MM M 0 0 MM1 1 M 0 DD 1 0
Hrettětýté tí Hi : (© bížšs six 3 3 JUC.Josefa Tomáškas Me Ž“;s 75"40 "z

i 0 U M bič 38 3.čís o- 35, M veVysokémMýtě.
4 A M 9 © Br JE E 3 j Cognac,který se z uherskýchtováren 1A s M5538 3:3 u litr po 80 až « zl. ve velkémprodáváa do Prahy

č. 15. v Starém Městě v Náchodě ( m — S -P u FE < > v značnémmnožství dováží,nemůžebýti a není
s 8 korci role a 4 korců luk, pa- AG Bír3 «34> cognacpravý,nýbrž pedělaný; neboť1 litr pra
třící dědicům Šrůtkovým po zemře- « A342, *? R vého prima cognacu stojí výrobcesamého, kdy

- lém Janu Šrůtkoviseprodáz volné = A = vYwo==vevv= z apparátuteče,1 zl. 50kr.
ruky pod výhodnýmipodmínkami. WV VVV5 Cenyrozumějíse franconádražíVys.Mýto,

Upozorňujese zvláště, že místo "0 JOSEF ŠTĚP ÁN, obalneb soudkyúčtujíse v cenáchvlastních.
toto hodí se dobře ku stavbě to- Pard h Vzerkyzasýlají so zdarma a franko.

várny. —- Bližší podmínky podá £ závod BR n soví ublolo . po Prodejjen za hotové beze srážky.— Při
+< požádání kancelář Dra. J. Ryby oltáře kazatelna váehodraha sochya v “ rání v soudkunejméně 25 litrů sleva 1$pro=

v Hradoř Králové. © Oboratoho upadající práce vnejmodernějšímpro- cent.
rřřěk vedenía v cenáchvelmilevných



Předpiatné na čtort roku 125 Ji. |
» na půl roku 250 si. i
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Číslo4. :

První čin vlády hraběte Claryho.
Prozatímní správce předsednictví ministeretva,

který porady s předáky všech stran již uk-nčil,
neví, co prozatím chce. K Jeho Velirepstvu volán
byl několikrát, místo však, aby předložil svůj
vlastní vládat program, čekal prozatím, co mu
našeptají jiní. Mluvili jeme s čelným politikem a
tázali 3e, co soudí o prozatímním správci rakouské
vlády. Odvětil nám, že hrabě Clary nezná ani
českých ani rakonských poměrů. že ueví kudy
kam, že je naprosto nesamostatný. Hrabě Clary
bude tedy dělat, co mu ministr vnitra Kórber a
baron Chlnmecký napovědí.

Ti mo především napověděli, aby zrašil
Gautechova jazyková nařízení pro Čechy a Mo
ravu Hrabě Clary to učinil v úterý o svátku sv.
apoštola Lakáše, který svá evangelia začal zuln
kou o oběti Zachariaáově. Při obětích starozá
konných se obětoval býk. Hrabě Clary obětoval
tedy také ohět, kterou ovšem na oltář německý
wá přinésti uárod český. Chlumecký, centralistická
byrokracie a spřízněné 8 ní kruhy chtějí rozbiti
pravici a vyloučiti z vříští parlumentární většiny
Čechy. Poláci i kutoličtí Němci nesedli však ba
ronovi Chlumeckémn nu lep a český býk se ne
chce také sám zařezat a obětovat. Býk se musí
tedy uapřed bladit a ochočit, po případě dráždit,
aby pak tím jistěji obětován býti mohl.

Mádří a zchytralí rádcové hraběte Claryho
začali tedy český oárod především hladit, mají
prý český národ rádi, nechtějí prý nám ublížit,
ano mluví dokonce o možném dohodnutí mezí 8vo
bodomyslvými Čechy a Němci. Tuze chytrý plán.
Ten má nasadit do hlavy i srdce německých kle
rikálů i Poláků červa, aby tito k nám Čechům
pojali nedůvěru 4 snadněji se od nás odvrátili.
Dále přišli můdří a opatrní rádcové hraběte Cla
rybo tomu na kloub, že cesta nařízení v atazce
jazykové nevede vlastné k cíli, jak prý ae hořký
mi zkušenostmi posledních let ukázalo.

Od nuhé zásady o vělšiní prý se musí upu
států a. zásada tato prý musí býti nahražena
sásadou volného dohodnutá súčustněnych stran. Ni
komu k voli a nikomu k libosti, nýbrž prý jediné
v zájmu jazykového smíru odklizeno bylo jablko
nesváru, Gauluchova jazyková nařízení, a proto v
Čechách hned dne 18. ledna začaly soudy psáti
opět německé protokoly atd. přestalo vaitřní če
ské úřadování a ua Moravě vyřizují České věci
opět po německu, o Slezsku ani nemluvě,

Český národ oficiosním vykladačům národ
níbo siníru však nevěří a proto protestojí řízuě
čeští Slezané společně 8 polským: Slezany, mo
ravětí katolíci i Staročeši a protestuje konečné i
sbor zemských důvěrníků národní strany svobo
domyslné v Čechách, který vydal v úterý k ná
rodu českému dosti krotký manifest, v němž se
několikrát opakuje slovo: protestujeme, protestujeme,
protestujeme ! Protest tento je čtenářům znám z den
ních listů a proto bo ueuveřejňujeme. Ostatně pa
pírové protesty považujeme za méně vydatné. Na
první čin prozatímního Bprávce ministerstva hra
běte Claryho odpovězme především činy dle hesla
Palackého: „Svůj k svému a vědy dle pravdy.“

O svátku patrona zemé české, přišly i „Ná
rodní Listy“ do sebe a ve stísněnosti naši, kterou
nemálo samy zavinily, vzývaly také sv. Václava
jako patrona země české, by stál při uás a oro
doval za nás. V nynější kriei musí vystřízlivěti i
jiní Čechové z cizácké svobodomyslnosti a musí
Re vrátiti na půdu staročeskou, křesťanskou, v prav
dě slovanskou, musí trochu více než dosud uvažo
vati o bsslu Nerudově:

bude Ji každý z křemene,
je celý národ z kvádrů.

Nemluvíme ovšem o královéhradeckém Ne
rudovi, který je odkojen cizáckým duchem ně
meckých a židovských internacionálních filosofů.
Mluvíme o českém básníkovi Janu Nerudovi,
který i přes avé kosmické pleně zůstal celým Če
chem a přál si českého člověka zbaviti cizáctví,
pokud toto považoval českému národa za škodlivé,

My jsme Nerudův výrok básnický, vyslovu
jící avlášť lapidárně, co méně, či více jasně v růz
ných toninách bylo ode dávoa opakováno, brávali

nejraději jen ve smyslu politickém, ve křemenovátuhosti karakteru politického. A Jest to také zna

V Hradci Králové, dne 22. října 1899

mením větší naší vyspělosti, jestliže nyní až skoro
obecně poznáváme (až na p. dra. Černohorského
et comp.). že by toto pojímání bylo příliš úzkým. Mo
hutoým svazkem snah a konání jest život národa
Jejich výsledníci je vždy celý dočasný kulturní
stav národní.

Řekněme to kratkými slovy: ta křemenovitá
tuhost jako podmínka kvádrovité nezdolnosti celku,
jako požadavek, povinnost jednotlivce stanovící,
musí platiti nejen o politickém osvědčování Be, ný
byž o všelikých směrech národní práce. Vidíme to
stále jasněji, že každý její článek — práce vý
robní, tvorba umělecká i vědecká, vychování, BA
inospráva, zákonodárství, práce v službě vořejnéi
jakýkoliv jiný obor v povolání — musí býti pevný,
v mezích možnosti dokonalý, aby celek byl zdár
ný, živoucí a silný. Každý stůj na svém místě
s celou rázností, oeochable a pevně, každý buď
celým Čechem, podporuj Čecha, pomábej a poraď
mu poctivě a dle možnosti i nezištně. České páže,
české mysle se musí spojiti, musí se vymagití z
područí cizáctví, musí 86 podporovati. Ty české
kvádry musí svými spárami do sebe zasahovati,
žádný slabý, při prvnim nárazu se trolící článek
nesmí býti mezi nimi, aby klenba byla pevná a
vzdorovati uohla přívalům zbouby. Až uskuteč
níme na poli hospodářském a kulturním básoický
výrok Neradův:

bude-li každý z křemene,
je celý národ z kvádrů,

pak nás bude Vídeň respektovati a pak su neod
váží nikdo první čin ministerstva Claryho opa
kovati. .

Triviálnost.
Nedávno přínesla „Obnova“ článek o intelli

genci, — o vzdělanosti ducha lidského. Dnes pí
šeme o triviálnosti, Číruž se často rozummíváasi
tolik jako nevzdělunost, ba až i sprosťáctví.

Ale jak jen tohle slovo k tomu přišlo, že se
tak nehezké věcí jim jimenují? To jest asi takto:
Stará národní — lidová — škola kladla základ ku
vzdělanosti — pokud se týká znalosti věcí k to
mato životu potřebných — třemí jen věcmi. A tři
tyto věci se nazývaly: Čtení, psaní a počítání.
Byly to jakési tři cesty, po latinsku tres víae —
kterými se šlo k vyššímu vzdělání; a proto se
národní Škola uazývala též triviální, jakobychom
řekli „trojcestná“. — Avšak, kdo jen tyto tři ce
sty přešel, nečital s ku vzdělaným, k iptelligenci.
A tak se stalo, že to slovo „triviální“ naznačovalo
pak tolik, jako nevzdělanost, ba až i sprostáctví.

Ale co platno. Ani nejslavnější učenec ne
vyšinul ge na výši své intelligence, svého vzdělání
jinak, než že nejdřívo byl žákem triviálním. Sla
bikář a tabulka 8 kaménkem ku psaní písmenek
a číslic na uí, nyní „čítanka“ a „pisánka“ — to
jest ten počátek moudrosti čili intelligence každé
ho z nás. Bez těch tří cestiček nikam se nedojde.
AC se školství zvelebuje jakkoliv, ty tres viae —
ty tři cesty — číst, psáť a počítat budou, dokud
avět státi bude, základem tntelligence, základem
vzdělanosti.

Nechcí pomlouvati, a povídám jen tak, co
čta jinde, ale právě číst, psát a počítat za dnů
našich prý lidé neumí. Inu jakmile toto tré, čilí
ta triviálnoat je tolik jako nevzdělanost, nebo
sprosfáctví, je to snad dobrá věc, že lidé tohoto
sprosťáctví neznají a tndíž jen vzdělaností se stkví.

A jak už Obnova vůbec jest „aggressiv“, —
dorážlivá, — tak už jinak nedá a povídá, že velká
čásť těch, kteří sebe k inteligenci počítají a tri
viálními býti nechtí, pořádně číst, psát a počítat
neumí neb nechce. — „Je to velké slovo“ — ří
kával starý jeden výměník, — když někdo něco
smělého nebo dorážlivého řekl a už tím bo vyzý
val k důkazům. A tak i to, co jsem nyní právě
napssl, je snad „velké slovo“ a musím dokazovat.

Tak tedy nejprv o tom čtení. — Stará Vod
várková byla velice pokoruá osoba. Nosila do ko
stela veliký „nebeklíč“. A povídám: Pozdrav Pán
Bůb, babíčko. Z tobchle se dobře čte, není li prav
da? — Ba právě. Ale prosím, člověk jako já, je
rád, když to aspoň z těch modliteb „dohromady

sesadí“. "

Inserty se počítají levně.
Obnovavycházío pátek v poledne. V. Ročník.

A takových Vodvárkových ale taky Vad
várků je u násinobo. Takový pan Vodvárka má
taky veliký nebeklíč. Je to veliký národní list.
A jiného nečte nic. Je rád, že to tak z těch „Ná.
rodních“ dobromady Besadí. — Ale nebývaly jen
velké nebeklíče. Má babička si to „dobromady
sesgz0vula“ jeu z malého nebeklíče. A tak to dělá
f maobý velikán z aašich měst, městeček a ves
nic. Om si to „dohromady sesazuje“ jen z tyden
níka — Stráže, — Obzoru atd. Ten malý nebe
klíč mu postačuje, otvírá mu cestu na radnici atd.
a třebaa až do anémovny, nebo vůbec bránu slá
vy v celé krajině. — Ale bohužel, že to je 8 naší
intelligencí u veliké její části podobně, jedná-li
se o poznání katolicismu. Muozí jsou rádi, když
si o náboženství vůbec nic „dohromady nesazují“,

A teď o psaní, — Jak známo máme v Če
cbách a oa Moravě mnobo zvláštních |- uěkdy
taky nebezkých — příjmění čili rodných jmén.
Jedno z nejzvláštnějších příjmění na Moravě je
„Katolický“, I stalo se, že byli na faře ženich a
nověsta „se svědky“, to jest u protokolu. Nejprv
podepsal se ženich, potom podepsala se uevěnta.
Pan farář povídá. Ale vida, jak umíš hezky paát,
ani bych byl nemyslel; posýlali te málo do školy.
„Pontženě prosím, lo já umím napsat jen to naše
(jméno), až se budu jménovat po něm, to se budu
muset teprva učit. —

Až bude mít býti „Katolickeu“, to se bude
muset teprv učit. A je tomu tak skutečně. O všem
možném se nyní píše v naších knibách a novinách,
ale jak se zavadí — i při dobré vůlí — o věci
katolické, tu je to znát, že by se tomu měl pán
teprv učit; „posýlali ho málo do školy“ — to jest:
O katolicismu důkladného neví nic, a měl by mno
hý jiti ještě mezi žáčky do školy.

V posledním čísle evanjelického Časopisu
„Hus“ so vytýká novinám českým, že téměř nic
nepřispívají k tomu, aby národ náš poznal kře
stanství. A v tom má „Hus“ pravdu. Než ty po
mluvy a klepy, kterých obzvláště plny jsou naše
venkovské listy, byl by zajisté článeček — o bře
stanství poučující — lepší Ale viau je na obou
stranách. Redakce by se tomu musely teprv učit,
a čtenářstvo by nesmělo takové listy jako moc
pobožné, kazatelské a „klerikální“ zahazovat, —
I katolické listy prý málo poučují o křesťanství.
[ to je pravda. Ale kdyby „Hus“ věděl, v kterých
krazích se raději čtou a platí listy plny zpráv o
besedách, vénečelch, o oběšených, o svatbách, ba
i o tom, jaké nověsta měla šaty, nedivil by se.
Na uaší straně by se třebas dovedlo psát, kdyby
obecenstvo umělo číst. Ale snad by se uaučilo,
kdybychom to 8 ním zkusili.

Konečně přicházím k počítání. — V jednom
hostinci povídal kdosi: Nejšpatnější počtáři jsou
etavitelové. — To snad ne, namítl mu drubý. „Jak
pok ne? To jsem, holenku zkusil. Dal jsem si po
stavit malý jednopatráček. Vypočítal mi jej na
dvanáct tisíc A potom? Potom, že se nenadál, že
budou základy blabší, že se muaclo přidat dělní
kům atd, « přišel mi na osmnáct“. — Příteli!
odvětil na to ten drubý — přece jen já mám
pravdu. Stavitel „počítal“ dobře, ale vy jste špat
ně „počítal“. Vy jste měl — jak se dle němčiny
říká — „na to počítat“, že ee potom ukáže to,
čemu říkají — zase po německu —-.vícepráce“.
Kdybyste byl oté vícepráci věděl bneu, byl by
ste nic nesravěl. A tak vidíte; že on „počítal“
dobře, ale vy Špatně.

A podobně je to i jinde v životě našem. Zdá
se mi, že my vůbec počítáme špatně. Tak o. př.
V subotu dostane dělník mzdu a staví de v hu
spodě napůl litřík. Ale když je tam, zpotřebuje
se těch půlek vlce a přijdou i karty. Nenadál se,
že bude tolik „vicepráce“. Ženě to potom doma
nevychází, počty vypadají špatně. A tak jest to
a námi vůbec. Zdá se mi, že 86 v rozmařilosti u
požívavosti až mnoho vícepráce dělé, a tak se po
tom stává, že počty nevycházejí a při všem křiku
o národní síle nemůžeme si pomoci ani k slušné
mu „jednopatráčku“, kdežto jiní přebývají v pa
lácích. Křesťan,Čecb je bohužel velmi často špatný
počtář. Toho důkazem jsou jedno — dvou - až
třipatrové — domy na našich náměstích, v rukon
nekřesťanů s Čechy nikdy upřímně neamýšlejících.
Ale pročto tal je? Z velké části proto, že jsme

sice křesťany dle křta, ale vlivu křesťanství na



párodní blahobyt, ochranu, jež křesťanství posky
tuje slebým a dobráckým oproti chytrákům, De
zuáme. Jen když jeme „uvobodomyalní“, jame rá
di, ale právě ta „svobodomyslnost“ učí špatně

čitat.
P Nále jděte“ — řekne smad kdosi — „právě
klerikálové nejšpatněji počítají. V jednom městě
— nechci ho jmenovat — přeplácejí domy o tisí
ce“. — „Inu je to pravda“ — praví zlerikál —

ale or! Kde so počílá cena vyšších lidských
statků, „de se počítá cena náboženství a mravnosti,
tam není na místě ozavírání peněz do truhlic.
Právě proto, že naše střední třídy v tomhle špat
ném počítání neudsledují klerikálů čili katolsků
pro vyšší věci opravdu zanícemých, právě proto
ztrácí majetek, práva i jazyk — křesťan, Čech.

A tak již spěcbám ku konci. Je patrno, že
se v těch třech cestách — v těch „tres vime“
Špatně známe. Neumíme zajisté dobře číst, psát
a počítat. To by mělo být snahou pravých vla
stenců a lidumilů, abychom, jak inteliigentní tak i
lid, tuhle triviální školu si pořádně odbyli. Pak
by ovšem ubylo taky té „triviálnosti“ v tom ne
hezkém smyslu slova tobo — totiž — sprosté: tví,
které se bohužel čim dále tím více šíří.

Ale něco mi přece napadá. Jeden sprostý
člověk nebyl „tr.viální“. Pravil: Můj hoch vycho
dil škola jen doma. Co pak taky takový člověk
jako my potřebuje. Číst, psát, počítat a Pána Boha
znát — a má dost. — Ten tedy přidal k těm třem
cestám ještě jednu, držel oa cesty čtyry, byl gua
driviální.

A to jest právě to, čeho potřebujeme. Ra
kousko naše má svrchovaný čas „učit se znát Pá
na Boha“.

Nebudu dnes opakovati, co v Obnově více
kráte bylo řečeno, že potřebujeme Boha, pramen
práva a spravedlnosti.

Píšu tento článek v den zrošení jazykových
nařízení. Zdá se nám, že i v tom ohledu uchyluje
se Rakousko od té čtvrté cesty, která učí Pána
Boha znát; Boha, o něm? psáno jest: Bůh láska

jest. .
Národ český jest zrušením jazykových naří

zení rozbolestněn až do nejhlubších útrob srdce
svého.

Jestliže je základem říší spravedlnost, jest
jím ještě více láska. Ale jestliže neblshou politi
kou vytlouká se národu ze ardce láska, pak jest
to chyba přeosudná, A ta se nedá napraviti ni
žádným chlácholením a přislibováním. Lásku bndí
zase jen láska. A proto opakujeme: Rakousko
má-li se zachovati, má avrchovaný Čas „učit se
znát Pána Boha“, jenž láska jest. :

Krvavá bájka z dvorany hudeb
ního spolku.

Konservativní „Vaterland“, orgán šlechtických
a dvorních krohů, přinesl v čísle Z80 ze dne 11.
října pozoruhodný článek „Das Blutmůrchen im
Musikvereinssuale“. | Jest to odpověď na zprávu
„Nene freie Presse“ o protestní schůzi vídeňské
náboženské obce israelitské, do které prý se do
stavilo přes 3000 židů a takovou monstrosní elitní
schůzi prý od konstitučních dob v Rakousku ještě
nikdo neviděl.

Ve schůzi té pozdravil shromážděné vídeň
ský židovský městský rada dr. Stern, který mlu
vil o temném středověku, který prý statisíce ne
viuných obětí přivedl na aranici. To prý byly ty
ritualní vraždy. Vídeňský vrchní rabín dr. Gůde
mann přísahal, že židé neprolili ani kapky krve
křesťanské; k obraně thory, která jest židům nej
světějším palladiem, neprolita dle tvrzení vrchního
rabína Gůdemanna ani kapka krve křesťanské,
ovšem prý ale tekly proudy židovské krve Rýnem
a Dunajem. Pověře křesťanské prý padlo za oběť
sta životů židovských. „To byla pravá rilualní
vražda, ne kterou spáchalt židé, nýbrá kterou utrpě
li“. Tak volal za potlesku abromáždění dr. Gůde
mann, který posléze nazval antisemitismus hnoji
štěm, „kdeš zastaralé a sesurovělé předsudky se vy
kopávají, mezi idem šíří a jejichě jedovatý dech,
vzduch 1 smýšlení morem otravuje“,

Na tyto útoky odpovídá Vaterland následu
jíchn článkem, který citujeme doslovně:

„V protestní schůzi“ sobotní „duchovní vrch
ní správec vídeňské obce židoveké“, jak ho „Nene
Freie Presse“ jmenuje, vrchní rabín dr. Gůdemano,
zvedl ruku k přísaze „nejsvětější přísahou před
Bohem“ ujišťuje, že ve všech našich náboženských
knihách nenalezl ani nejmenší oprávnění pro 0b=
vinění, že by někdy židé anebo některá židovská
sekta nebo jednotliví židé křesťanské krve, lidské
krve byli k ritnelním účelům užívali anebo že jí
užívají a že jsem nikdy ani o žádném židu dávno
věku nebo doby přítomné vědomosti nenabyl, která
by k tomuto obvinění důvodnou příčinu zavdala“,
Tato přísaha jest velice opatrně sestavena. Jest
zcela správno, že ve všech židovských nábožen
ských šbolách. ani do starého zákona patřících,
ani do pozdějších čistě lidských ustanovení o ri
tualním užívání křesťanské krve není řeči; může
býti také zcela správno, že dr. Giidemann nena
byl o žádném židovi vědomosti, který k tomu
účelu křesťanské krve užíval. Chtěl by však pan

vrchní rabín touže „nejsvětější přísahu před Ba
bem“ přisabati, že v talmudu nopřichází dádné
ani jediné místo, které dosti srozumitolně k za

ční „Akuma“ a „goje“ a podobně nevyzývá?“
A chtěl by, kdyby on nikdy takového židabyl
pezpal, rovněž tak přísuhati,že skutečně nikdy a
nikde žid křes é krve rituelně neužil anebo
dokonce, že nikdy a nikde žíd křesťana s nábo
ženské nenávistí nezavraždíl? Osdělaje se dr. G4
demann svou přísabu i ma poslednější zmíněné
bedy rozšiřiti?

Nebyli bychom si ostatněpřísahy vrebníhorabíss sni všimli, kdyby mebyl proti „krvavé
bájce takovým spůsobem vystoupil, která uráško
nejvyšší elrkerní autority, vyssce vážených katol
ckých spisovatelů, ano veškerého katolického lidu
mioulosti i přítomnosti obsahuje. On napsal pob
vinění z ritualní vraždy“ šinahem „dídným, testy
datlým falšováním prardy“. Proli tomuto tvrzení
musíme scela rozhodně vystoupiti: příčí ae křiklavé
nepopáratelným událostem dějin a sluvným aktům
nejvyšších církecní h úřadů. Jak praveno, nebyli
bychom se E tomuto předmětu vrátili, avšak vy
zývavé chování dr. Gidemanna nás k toma natí.

Nechceme jistá nifsta talmoda přísně vyklá
dati, ačkoli zol tak prazvláštně; chceme je nechati
tak, jak jsou, pokládajíce možným, že 80 mohou
různě vykládati a že nesmí se jim rozuměti du
slovně. Necbceme sem také, co zvláště +itualní
vraždy se týče, zatabovati knihu bývalého
moldavského rabína a řecko-sjednoceného mnicha
Tbeofilu (nebo Neophyta), nedotýkajíce se jeho
věrohodnosti. Tvrdíme ale: Nalézá se však počí
naje od 12. století aš po novou dobu — abychom
udali co nejmenší etanovenvu číslici — nejméně
60 historicky dokásaných případů savrašdění kře
sťfanů (nikoli dítek) od šidů ze sášli náboženské
Uvážíme li, že tyto případy se udály za nejrůz
nějších dob a v nejrůznějších zemích (v Italii, Ti
rolsku, Uhrách, Čechách, Polsko, Německa, Fran:
cii, Španělsku, Anglicko atd.) a že 86 o mich zmí
ňojí zcela věrohodní svědkové, a že mnohé nejpo
drobnějším soudním řádem zjištěny jsou: jsk je
tu možno odbýti je frásí, že to je všecko „bídá
ckým, neslydatým falšováním pravdy?“ Kdo toto
tvrdi, musí to přece také dokásat. Ať o tento dů
kaz se dr. Gidemann jen pokusil

My nemůžeme ovšem do časopisu vepsati
knihu, vytáhneme si proto jen ten případ, který
se neodehrával v šedém starověku, nýbrž v 15.
století, tedy v plném světle dějin a který je do
kázán takovým spůsobem, který přestojí každou
kritiku. Také dr. Gůdemann uvedi tento příped,
aby jej odbyl poukázáním, co románopisec Freytag
— 0 Mmonu Abelesovi píše. Tedy Simon Abeles
má vyvrátiti Šimona s Trientu! To dokazuje, že
dr. Gůdemann akta procešen 0 Šimonu Trieutekém
ani neviděl a že vůbec celý případ ani v nejmenál
míře nezná.

Authentické dokumenty o Šimonu z Trientu
jsou následující:

1. Soudní processualní akta, jejichž authenti
cký opis se nalázá ve vatikánském archivu. Pro
cess byl veden a takovou podrobností a skrupulo
sitou, če, když vražda na Šimonovi Trientském
pojmenovanými tam židy není soudně dokázana,
vůbec každý soudní důkaz přestává. V Řírně byla,
toť se rozumí samo sebou, tato aktu co nejpřes
něji zkoumána, dříve než Ji se stalo rozhodnutí.

2. Bulla papeže Sixta V. z r. 1688, kteron
Be slavení evátku sv. Šimoca officiem a mši sv.
povoluje — což uzavírá v sobě uznání mučeného
chlapce za svatého.

8. Zanesení do řím-kého martyrologia, která
se stalo na rozkaz Řehoře XIII.. kdež se dne 24.
března čte: „V Trientu umučení sv. Šimona, ne
vinného, od židů ze zášti proti Kristu nejukrut
nějším spůsobem zavraždění chlapečka, které po
zději mnoba zázraky se proslavilo“. Toto zanesení
rovná Se kanonisaci, při čemž dlužno podotknouti,
že tehdy teprve.od Urbana VIII. vydané nařízení
o kanonisaci ještě nebylo. Hořejší text se zpívá
24. března vo všech kapitulách, klášteřích a jiných
společnostech, kde se koná chor, a možno jej
snad nazvati „bídáckým, nestydatým falšováním
pravdy?“

4. V officium av. Šimona, od Říma appro
bovaném, které na jeho svátek od veškerého kle
ru trientské diecése každoročně se recituje, zní
lekce druhého nocturna v matutinu v předkladu:
„Šimon, v Trientu ze zbožných rodičů narozený,
když nedokončil ještě 29 měsíců svého věku, byl
od žida Tobiáše, klerý od jiných židů byl pod
placen, ode dveří otcovakého domu tajně unesen.
Onino totiž uzavřeli, při blížící Be jejich pascha,
zabiti křesťanského hocha, aby jeho krve (což Bohu
považovali za nanejvýš příjemné) nekvašenému při
míchali. Uloupené dítě bylo do domu Samuela od
vedeno, kdež se sešlo velice mnoho židů. Odtud
bylo v tichosti v noci do Bynagogy přeneseno, tam
mu svlékli šaty, zašaěrovali naříkajícímu krk lně
nou páskou, roztáhli jeho race po spůsobu ukří
žovanébo, drželi jej pevně a zuřili proti útlému
jeho tělu s neslýchanou ukrutností, takže i hladoví
vlci byli by jeho pohledem usmíření býti mohli.

Jeden z nich, divokého pobledu, uřísl špičku
údu chlapcova nožem (který po dnešní den, krví
sbrocený se ukazuje) drubý kleštěmi vytrhl kus
masa z jeho líce, taktéž jiný z jeho lýtka. Mezi
tím zachycovali z ran kapající krev pro jejich

ošklivé účely A nevdnů Uábka, Jiný ta
byl De a muka

skrkcena bytů aaěy jeho nářeknebyl hla
sjtý, zatáhl brzy usal inéné , bržy S68 Utol

ali. TakovýmtozabíjenímAeee Pepichovali všichol o 0á-ku mesčetným picháním j
polomrtvé údy a tolali: fe to činí Ješíšori na
potupu, kterého křesťanéjako Boha ctí, aby, jakož
Jejich otcové Ješito na kříš uvázali, taktéž
chlapei zořili. Redovala se tato nelidské svířata

s eslého těla mékající pokěey kýžené krve vidětia byli chtiví, aby zasažení byli hrůzyploým polsro
pením, až tento po jednohodisných m mesi
ovými krvavými katy svou daši Bohu odevsdal
dne 94. března 147Ď. Když však bezbožní dle
prudkého nařku lidu pozorovali, že jsou v pode
zření, zabalili jeho mrtné tělo ustraženi do jebo
šatů a bodili je do mimo tekoucího potoka. Pak
oznámili biskupovi Janovi, že vodou odplavené tělo
bylo u nich brlením zastaveno. Pak tem byl po
slán městský sudí, který je — kdyš byl po tři dny
ablížel tělo, jež zůstalo neporušeno, (neboť byla
velikonoční neděle), tuše, že byl spáchán zločín —
dal uvrhnouti do věsení, podrobil je ú'rpnému vý
slechu, a když se byli dosnalí, k úplné spravedlí
vémy tresiu odsoušu.

Pak byl bezbožnému národu veřejným de
kretem pobyt v městě a kraji trientském sakázán.
Tělo však nevinného chlapce bylo za velikého aběha
lidu v kostele sr. Petra pochováno. Nejen Trieut
ští, ale tóž cizí měli zázraky oslaveného chlapce
u vysoké vážnosti“.

Officium tmusl se pokládati za stejnocenné
s aothentickou listinou; jest to officielní, od olr
kevní autority echrálená, po případě předepsaná
modlitební formule; hořejší jest od 300 let v Trient

ské diecósi v užívání. Opovážíse dr. Gudemsnn,
tuto „bídáckým, nestydatým falšováním pravdy
nazvati! — —

To jeat doslovný překlad článka s „Vater
landa“.

Papežské bullyo židech a p. Bondy.
Z pondělních „Ratol. Listů“ uvádíme článek

pod tímto jménem uveřejněný, vynechárajíce latinský
text většině čtenářů beztoho nesrozumitelný. —

„Pravdou jest, še národ židovský po srém roz
ptýlení následkem pádu Jerusalema zvléšť mesi kře
stany uškdy a nikde oblíben nebyl; ano čas od Času
na mnobých místech židé i krutě pronásledování bý
valí. Židé ale semi často jaké smutné zachárení
zavinili.

Opustivše zákon Mojžíšův, přidrželi ce svéh>
„telmodu“, jemuž v hrozné zasjepenosti a pověře své
větší váhu přidávali, nežli zákonu Mojžíšova. Tak
stalo se, že židé na orudná bezcestí se dostali, a
blavně na křesťavech velikých nepravostí páchali.
V čase pak, když opět židé krutě pronáslodováni
byli, brávali svó útočiště ku římským papelům. Ne
jedeu pak římský papež vzel skutečně Zidy v ochranu,
a to tím ochotněji, poněvadž víra křesťanské každé
pronásledování blíšního svébo, jímě jest každý člověk,
zapovídá,

Pan Bondy jmenoje v „Hlasu Národa“ ze dne
4. října 1899 č. 276 tyto bully papežské, na obranu
židů vydané.

U. Innocence IV. z r. 1247. Ballu tato hájí
židy proti tvrzení, jako by šídó ve svátku veliko
nočním srdoe zabitého chlepce přijímali a odvolává
se k toma cíli na písmo svaté, kdež mesi jinými
přikázaními jest „nezabiješ“, a kde se židům zaka
zoje o slavnosti velikonoční mrtvoly nějaké uo do
tknouti. Innocenc IV. v této bulle dále si stěžuje, de

„Pro to a pro přemnobé jiné myšlenky prott židům
se zuří, ač nebyli ami obžalování, ani se nepři
znali, aní usvědčení nebyli. Nařisuje pak Innovenc
IV.: nedovolie, aby oni (totiž židé) budoucně pro
takové a podobné od někoho nenáležitě znepokojo
vání byli. — S bullou touto všickní katolíci 5a
jisté srozumění jsvu. Před krvavými násilnostmi
nemají totiž katolíci žádné obavy se strany židů,
pokud se věrně a upřímně řídí zákonem Mojšíšo
vým, jak jest v písmě svatém obsažen,

©. Pan Bondy cituje jinou balln Innocence IV.,
kterou předeslal Otakar II, král český, ve svém
„Lex Jadaeoram“, 1254. Vlastně jsou to dvě bully.
Y první bule, kteráž nemá žádného datam, praví se
bned pod č. 1.: „čak jato židé nesmějí se ve svých
modlitebnách odvášiti něčeho více, neš O0 zů
konem dovoleno jest, /ak i v t?ch věcech,
které jim povolenyjsou, nesmějí býti zkracování.
Pak pod číslem 6. stojí: „Nikdo jim též nepředhasuj,
že při svém obřada užívají lidské krve, kdežto ve
starém sákoní jim se nakazuje, abychom o Jídské
krvi pomlčeli, aby žádné krve neužívali . « +
Ovšem že starý zákon požívání krve zakazuje; s ka
tolíci něco takového aui by nepřipustit ne židy,
kteřít starý zákon zachovávají.

Nejen ale dosti význačná jsou olovatéto latiny
pod č. 1.: „tak jsko židé nesmějí se vo svých modii
tebnách odvášiti něčeho více, než co zákonem dovo
leno jest, nýbrž i dodatečná slova její jsou velice
pozoruhodná: „My ale chceme, aby jedině 16 sášíí
tou touto ochrany ohrazení byli, již se neodvašují
něco k podvrácení víry křesťanské osnovali. —
Tato začátečná slova této knihy mluví tak zřejmě,
je k nim nic více není třeba podotknouti, leda <o,
že těško dalo by se dokásati, še tato listina ješt



outLentické,jakožI ta druhá,kteráale ulčehoo
vrašdách a krvi neobsahuje.

Však týš papežvydal. ostrou balla o šidech,
kterou tuto klademe:

Bulla Innocence TY. ku kváli francouzskému,
(Oberubini, Ball. L £ 85.)

„Bezbožné židů věrolomnost, s jicht. srdcí Spa
oltel náš nesůal závoj pro nesmírné jich zločiny, ale
trpí, aby zůstali ve avé olepotě, v níž část lsrasle
dosnd trvá, zapomínajíc, le z pombého milosrdenství,
je křesťanská láska přijímá a spolubydlení jejich sáší
trpělivě, dopouští se věcí ohromných, které poslu
chače děsí a vypravovatele brozí, Oni norděční Pánu
Ježíši Kristo, jenž obrácení jejich dle obvyklé ahoví
vavosti trpělivě očekává, neznajíce studu za ové viny,
8ni nemajíce úcty ku víře křesťanské a nedbajíce
aneb povrhujíce zákonem Jojšíčovým | proroky, ja
kýchal tradic svých atarších následají. Pro kteréž jim
Pán v Evavgeliu výtku číní řka: „Proč přestapojete
zákon Boží a vyprázdňojete pro tradice vaše, učíce
učení s příkazy lidské.

$ 1. V těchto tradicích (Iteré se heberejsky
Talmud nazývají a velikou koihou daleko Písmo sv.
převyšující Jsou, v němě jsou sjerné roubání Bohu,
Krista a blahoslavené Panně, spletité bájky, blndné
slosvyky a neslýchané Llonposti) uyny uvé vyučují
a vychovávají a odcizují je učení zákona a proroků.
Bojice se, aby posnavše v tomto zákoně o prorocich
obsažena svědectví, která jasně o jednorozeném Bynu
Božím, jenž se vtělí, mluví, aby se neobrátili ku víře
křesťanské a pokorně k Spasiteli svému se nemodlili.

$ 2. Tím nejsouce spokojeni, kesťanky kojnými
synů avých činí ne potopu víry křesťanské a a nimi
rozličné hanebnosti činí, Pročež jest se věřícím obá
vati, aby bošskému bněru nepropedli, když dovolí,
aby oni nehodné tropili, co víru naši haní.“

6 3. praví, še kniby ony židovské zkoumali
kancléř pařížský a doktoři a že je před lidem a kněž=
stvem spálili.

8 4. „Protole však douud znenšívání nepřestalo,
a týráví jim rozamu nedoďalo, prosím snažně Výsost
Tvou v Páv Ježíši Krista, abys započna chvalitebně
pronásledovati podobné ohavně a nesmírné výstřed
nosti pácbanó na potupu Strořitele a na henu jména
křesťanského dokonal se zraslouženou přísností. Rozkaš
po celém království k-lekoliv, by se nalezly, ohněm
uničíti jek jmenované kniby odsouzené od doktorů,
tak vůbec všechny s dodatky svými, které od nich
byly zkonmány a odsonteny“.

6 5. znovu klade na srdce, aby kojné u židů
nesloužily.

Balla dutována v Lateránu 7. máje, prvního
roka pontifikátu.

8. Bulla Řeboře X, jejíž kop'e, jak p. Bondy
udává, nachází ge v urcbivu c. k. místodržitelství
v Inšpraka, zdá so býti tobo samého obsubu, jsko
bolla Innocence IV. naboře sub I. ovedená. Aspoň
v díle: M-uumenta Gernaniae bistorica, Epistolae
eaecal: XIII tom, II, pag 297 vydavatel Karl R+
denberg přičinil k bulle Innocence IV. poznámko, že
mnosí křesťané svého dominujícího postavení nad židy
od nich odvlslými zneužili. Nejecnou též přemuozí
křesťané, aby jmenoracé židy ku vykoupení se do
natiti, o jejich toajetek je oloupiti a kamením bíti
mobli, pou smýšlenými příležitostmi a záminkami tvrdí.
že v časech úwrtnosti a jiných pohrom židi sami jed
do pramenů házeli o do svých nekvasů lidskou krev
míchali . . .“ Vším prárem zakazuje papež židů pro
náslodovati, a neprávem je podezřívatí s hrosných
zločinů, a to pod těžkými treaty, Vším právem vzul
je v ochranu a udělil jim onen papež Martin V. v té
samé bulle rozličné výsady. Předpokládá ale, že se
v +yuagogách svých ničeho nedopoaštěji, co by zákou
zakazoval, a pak ustanovuje, že ona ochrana a ony
výsady platiti mají jen tenkráte šidům, dokud by se
ničeho nedopouětěli, čím by ae víra řečená, t. j. ka
tolická podrývala.

Čeho ale si p. Bondy nevšími, jest ta pro židy
semó »mutná okolnost, že již papež Eogenius IV.,
který Martina V. oa stolci papežském následoval a
balle své d. Florentiae anno incarnationis dominicae
MCCCCXLII. VI, id. Augosti naříká: Nedávno k na
demu sluchu přineseno bylo, že židí jistých výsad a
povolení, od sťolice apoštolské jim na budoucí pa
mdiku udělených lak bludně a převráceně sobě
vykládají, tak že toho, co jim milostivé a k do
bréwu a cínému konci a vykonávání jsme udělili,
omí sneušívali, a pod onou záminkou mnoho nešle
chetného a mrského páchali, čímě čistota křesťan
ského nábošensíví a víry porušena byla, a mysle
katolických v Krista věřících, často v pokušeul ová
děny byly... . rolož oznamujepapež tento, še
všecky výsady a povolení dosavadď od apoštolské
stolice udělené, touto dotčenou bullou úplně odvo
ddvá, a sároveň mnoho stanov nařísuje, by styky
didů jakož i saracenů katolíky co nejvice obme
seny byly.

Podobná ustanovení, chráaící katolíků před pře
hmaty židovskými, učinili též jiní papežové jsko Pa
vel IV.. sv. Pius V., Innoceno XIII, Benedikt XIII.
(Vis Ferraris, bibliotbeca caponica etc. pod heslem
„NHebraens“.) Doložiti ještě musíme, že papež Bene
dikt XIV. ve své konstituci, počínající „Beatus An
dreas“, mluví o mnoho dítkách, ukrutností židů z ne
vraživosti jejich proti víře Kristově zavražděných,

Jest tedy z bull papežských zřejmo: že pape
kové brali v ochranu židy, dokad Písmo uv. Star. Zá
kona se drží, ale že dali spáliti a ka zničení talmudu
a dodatků jeho vyzývali. Věc neuf docela rozřešena
1 když připostine úplnou autorita citovených bull. —

Dvojí směrjest patrný: háji šidy protí benpráví
páchanému na mích a hájit křesťanskýlid před
šidy. O aneušívání krve mluví papežové na sás
kladě Plsem svatých, nevyjádřilé se však o tal
nudu a ostatních knihách dodatečných, které
pálili.

To je doslovný obsah nekonfiskovaného článku
„Katol. Listá“, které k jinému článko panaBobamila
Bondyho ze dne 15. říjue v „Hlasu Národa“ uve
řejněnému dodávají doslovně: „Mezi svědky, kteří
mají rituální vraždu židovskou za bozpodstatnon, vádí

kazatele při chrámu av. Štěpána ve Vídni (nev Praze).
Týž prý složil r. 184U před věřícími slavnou přísahu,
še je to roubavá pomlava, jako by židé otívali krve
křesťanské při slavnosti velikonoční. Jednalo se tebdy
ue o domoělý případ rituální vraždy, nýbrž 0 sa
vrašdění pro krev misslonáře P. Thomase v Damašku
r. 1840. Taio přísaha však jest jič dávno vyvrá
cenou nepravdou. Tato vyskytla se ©novém Pitavalu,
ebírce kriminálních historek od Iteiga a byla r. 1864
v čísle 19. ve „Wiener Kirchenzeitanga“, Jehož spo
lopracovníkembyl dr. Veltb,jako nejnestydatějšíse
ší odmítnuta. — Rabínské listy aji při tom ne
makly. R. 1856 byla zase reprodakována od židov
ských lístů a ta přinesl opětně „Wiener Kirchenzei
tung“ č. 80. 1856 následující obražení: Va Šíčstí
šije kanovník dr. Veith, a my mu přejeme, aby
Ještě dlouho živ byl, Kde jest však jeden svědek,
který by mto hrubou lež (faustdicke Lůge), která
s neslýchanou drzostí byla vymalezena, aby byli
židé z vraždy obvinění (a také prá.oplatně uuvěd
čeni) propuštění, kde jest jen jeden svědek, klerý
by se odvážil řící, še výše uvedené (totiž přísaku)
s úst dra Veitha slyšel? A přece musili by čiré
cové ještě (1856) žít, kteří by to mohli dosvědďěsti,
kdyby to pravda bylo. Zde je zjevno, co bylo lší
vynaloženo o události v Damašku. R. 1846 vydán
byl v Paříži z akt a koneulátních zpráv v minister
atva zahravičném spis: Relation Historigas des Afai
res de Syrie depuis 1840 jusgen 1842. Par Achilo
Laurent L. Vol. Paris 1646, z něbot j'e na jevo, že
židé se ku své banobnosti přiznal. Po třetí vyvrací
přísahu Veitbovu spisek L. Roperta. Die Kirche und
Byurgoge, Schaffaausen. Harter. 1864. Na str, 284.
dí se, ovadíme doslovně: „Mit der gróssten Frech
belt der Lůge suchen die Wiener Jadenblůtter das
Verbrechen von Dumascas abzaschwěclen. Dr. Veitu
bat diesen Gegenstand ant der Kanzel nie borůbrt,
das ist die trockene Thatsache, die doa Jaden scbon
80 oft vorgehalten wurde. Veith selbst orklirte, nie
(ber diesen Gegenstand anf der Kanzel gesprocheu
sa haben. Die Niedertráchtigkoit dieser Lůge bestebt
darin, dass man sich aaf vicle Zeltgenovsen berufk,
uber nicht einen dieser Zeitgenosseu anfáhrt. Die In
famie aber bosteht darip, dass man dio alte Lůge,
trotrdem dass schon 80 oft niedergelegt wurde, frecb
aufrocht zu erhalten sucht“. Nehledě k Lémto bisto
rickým údejům, podotýkáme toto ještě: Dr. Veith
vydal veškerá kázání tiskem. Kdyby hýval měl v úmyslu
omývati židy, zajisté by tak učinil v díle vyt'skautém,
On byl velice učený tbevlog a dobře zajisté znal
Hagiografii (velikolepé dílo Bollardistů), kde jest řada
mučedníků uvedena, kteří byl! od židů k povérečným
účelům usmrcení, A jako katolík nesměl by a nemobl
by lživými označiti od církve approbovaná mučednické
vyšetření, Historické události nedají so přísabami
odčiniti,

Politický přehled.
Z Říšské rady. Noví ministřivstoupli

do sněmovny nesměle a nikdo si jich ve středu
nevšiml. Hrabě Clary oznámil krátce svolání říšské
rady a vyzval nejstaršíso poslance Zurkana,
aby zaujal předsednické místo, Tento si přál, aby
protivy meci stranam se zmírnily a provolal císaři
slávu, Při tom opustili Schónererovci demonstrativně
sněmovnu. A na ty se bral největší ohledl Schó
nerer pak byl proti opětnému zvolení katolíka dra
Fuchse za předsedu sněmovny. Bylo by prý to
zneucténím sněmovny, Dr. Fuchs, ale dostal 254
hlasů; patrně ho volili němečtí antisemité a vel
kostatkáři; levice odevzdala 55 lístků prázdných.
Volba Fuchsova byla uvítána potleskem. Na to
uděleno slovo prozatímnímu správci předsednictví
ministerstva, br. Clarymu. Když volal o poctivosti
svých úmyslů, nastal bouřlivý odpor na pravici,
voláno Hanba! Fujl. Když mluvil o své neutrál.
nosti, volali Mladočeši: My to cítíme na svém těle!
Jeho ujištění, že bude hájit ústavu, odporovala pra
vice; když mluvil o zrušení jezykových nařízení
volali čeští poslanci: Fuj Claryl Fujl Styďte sel
Hanba! Pryč s vámi! Kepitulace před Wolfem a
Schěnererem! Prušáci na ministerských lavicích
Styďte se a táhněte k čertu! Nikdo nevěřil jeho
ujištění, že vláda dbá rovnoprávnosti ve všech ze
mích obvyklých tam jazyků sdle praktické potřeby«.
Hájil centralistickou správu. Mladočeší volali:
Vždyťničíte státi Schěnererovci: Podvedený
lide lokajský! Na to mluvil Člary o potřebách
národohospodářských a aby činnost vychovatelská
byla ve smyslu mravně náboženském pěstěna,
Vláda chce prý vyhověti potřebám lidu. Výkřiky:
Od vás lze očekávati nestrannost! Styďte sel Pak
mluvil o důvěře ke státní správě a o obnovení
státní autority. (Bouřlivý odpor. Autorita Schó
nerera a Wolfal Styďte se slabošil Hanba Vám)
Potom ujal se slova poslanec dr. Engel. Pravil,

že hodlá podati návrh a odůvodniti jej. »Vezru
šení jazykových nařízení spatřuje lid náš pokus
nové křivdy na národě českém. (Hlučný soublas
v pravo, bouřlivé výkřiky a odpor v levo.) Zru
šením těchto nařízení jest víra ve spravedlnost a
právo v Rekoosku u našeho lidu podlomena. (Po
tlesk a bouřlivé výkřiky v pravo.) Největší újmu
tím věak utrpěla autorita státal. My na základě
toho musíme považovati za svou povionost ná
rodní cti, vésti naproti nynější vládě boj nejo“
střejší. (Bouřlivý souhlas.) Jazyková nařízení byla
pouze počátkem rovnoprávnosti a nebyla žádným
bezprávím pro Němce. (Souhlas.) Pro nás Čechy
byla jen zevnějším znamením, že se rovnopráv
nost konečné provede. (Potlesk.) V této naději
byl národ náš sklamán a nabyl přesvědčení,že se
jeho oprávněné postavení nechce uznati. Na tom
nezmění nic dnešní slova ministerského předsedy.
Činím návrh, aby se zahájila debata o prohlášení
předsedy ministerského v jedné z příštích schůzí«.
(Potlesk.) Návrh přijat a bude se o něm jednali
v pátek. Pravice je pevná a nepopustí levici mí
sto prvního místopředsedy, neboť Schónererovci
pokračují v obstrukci a německá lidová i pokro
ková strana trvají na obnovení návrhu ohledně
obželoby ministerstva Thunova. — Židovští po
slanci Byk a Rappaport podají dotaz ohledné vraž“
dy polenské, Antisemité učiní podobně.

Slezané hájí své práve. Čeští předáci
ve Slezsku pp. dr. Stratil, soudní rada Hrubý a
farář dr. Gruda, dr. Seidl, dr. Kordáč, dále Poláci:
dr. Michejda, notář Cienciala a ků. Michejda sešli
se v neděli v Bohumíně, kdež se radili o nynější
politické situaci a usnesli se pak jednomyslné na
této resoluci: »Shromáždění 14- října 1899 v Bo
humíně poslanci u důvěrníci lidu českého i pol
ského ve Slezsku vůči nové situaci politické
osvědčují, že trvají i nadále při dosavadním
svém programé politickém, národním i ho
spodářském, již opětovně prohlašeném. Vyslo
vuji dále přesvědčení, že opravdové a úplně pro
vedení rovnoprávnosti všech národů obývajících
Rakousko jest jediným prostředkem k smírnému
vyřízení sporů národnostních, jaké od mnohe let
vzdali pravidelnému rozvoji říše. Přejí si rozhodně,
aby pravice poslanecké sněmovny byla na dále
zachována a jsou přesvědčení, že zachování pri
vice v nynějším složení vzdor snahám cdpůrců ©
její rozbití jest jedinou zárukou k provedení uve
dených zásad. Proto s radostí vítají usnešení vý
konného výboru pravice v posledních dnech pro
hlášené. Zádají rozhodně, aby při zamýšlené zá
konité úpravě jazykové otázky Slezsko nezůstalo
pominuto a aby česká i polská národnosf ve Slez
sku nebyla vydána nu pospas bezobledné většiné
sněmovní a libovůli nepřátelské jí byrokracie. Pro
testují s rozhořčením proti Svatodusnímu progra
mu spojených německých stran a vyslovují úplný
souhlas s osvědčením poslanců svých z 28. května
t. r., kteří program ten nazvali palčivou urážkou
českého a polského národa a dodávají, že nemůže
býti brán, pokud se týká Slezska, za předmět di
skuse « Usnešeno pak, aby osvědčení podáno bylo
českému a polskému klubu na říšské radě a schůze
zakonžena.

Rakouský velevyslanec hrabé Wel
sersheimb podepsal jménem rakouské vlády v
Hágu veškeré konvenience a deklarace, které na
tamní konferenci míru byly usneseny.

Delegace budou slovány na den 16.li

»Reichswehra oznamuje, usnesou se delegace pře:
devším na zvýšení plato důstojníků řadové ar
mády, později se úpraví platy četnictva,důstoj
níků zemské obrany a honvedů. Mluví se též o
povolení úvěru 100 milionů k účelům vojenským.
Opatřiti se mají z toho polní děla, dále se má
rozmnožiti vojsko, jmenovitě pěchota.

Boeři oránští postupují v Natálu a boeři
transválští na západních hranicích, kdež se město
Mafeking, důležité to místo na železné dráze, do
stnlo patrně do jejich rukou. V Natálu museli
Angličané opustiti průsmyky Bothas, Van Reenen
a Tintwa. Taková důležitá místa opustí nepřítel
buď jen po porážce anebo, aby unikl zajetí, Boeři
oránští se zmocnili též kamenouhelných dolů v
Durdée, kde možno dobyti každodenně 1.000 tun
čili 20.000 centů uhlí. Dundeeským uhlím zaso
bovali se anglické parníky, které udržovaly spo
jení s Indil. Dundée leží asi 25 angl. mil severo
východně od Ladysmithu. Ztráta tohoto místa
bude citelnou zvláště pro anglické dopravní lod
stvo, které na uhlí dundéeské počítalo. U Male
kingu ztratili prý boeři 300 (!) mrtvých aAngličané
pouze 18. Transválský velitel Cronje poslal k Ma
fekingu těžká oblehací děla, nebude tedy zpráva
o vítězství Angličanů pravdiva. Zajetím pancéřo
vých železničních vozů zmocnil: se boeři naopak
dvou těžkých anglických děl, množství lyoditových
střel a celého vagonn nábojů. Také v Natalu oblé
bají boeři Angličany (8.000?) v opevněném tá
boru u Glanoe, Afrikandi v Kapsku a v Natalu
i jinde přidávají se k boerů .. Irské pluky jsou
pro Angličany nespolehlivé, Aogličané vidí, že
panství své v jižní Africe sami svou surovostí
nejvíce ohrozili. Proto ozvaly se v úterý a ve
středu v anglickém parlamentě irské hlasy, aby spory
s boery se urovnaly prostsednictvím smírčího soudu

navájkladě usnesení konference míru v Hasgu



Většina anglického parlamentu povolí vládě ovšem
všecky prostředky k vedení války, neboť Angli
čané jsou všichni dobývační,

Drobná obrana.
Neslýchaná pasterská snrovost. Pa

stor Dr. Buchwald z Lipska řečnil při valné schůzi
evanielického svazu“ v Norimberce, a nazval av.

Otce „hlavou a. ochrancem všech slodějů“. —
Saský pastor, počdaný kafožíckého krále, dovoluje
siů církev jeho tak děsně tupitil Ale divme ze to
mu. Jsou katolické státy, kde se pastorům nejen
potupy církve katolické, ale i vlastizrádné šmejdy
dovolojí — A co jest při tom nejlepší, to je to,
že evanjelický časopis „Hus“ povídá, že katolické
listy píší — hrubě. Je-li tomu tak, je vidět, že
se tomu učí katolíci od pastorů.

Drobné zprávy.
Výkonný výbor katolické strany

márodní na Moravě porokovavdue 16. října
r. 1899 na schůzi v Olomouci o politické situaci a
veřejných našich peměrerech prohlašoje: 1.) ve způ
sobu, jímž provedena byla změna vlády vidíme
sřejmé porušení sásad konstitučních; 2.) v těžké ny
nější chvíli vítáme usnesení výkonnébu výbora většiny
na říšské ra lé ze dne Ď. října t. r., jímž prohlášeno,
že většina pravice při svém programu dále trvá; 3.)
většínu pravice považajeme za jedinou záruku spořá
daných poměrů a klidného rozvoje tírodů a říše; —
protestujeme rozhodně prolů chystanému srušení ja
sykových nařízení; jazyková nařízení nepovažovali
jsme nikdy za nic jiného neš pouhé osvědčení dobré
vůle vlády vůči spravedlivým jozykovým požadavkům
nárcda našeho; však ve způsobu a příčinách jejich
zrušení vidíme urášku národa našeho, úpadek ve
škeré státní autority, vitězství revoluční,olastisrádné
obstrukce; proto vyzýváme veškeren národ, náš lid,
aby vážným a důstojným způsobem zasazoval se za
práva našeho jazyka s naší národnosti; varujeme
však před nerozvášnými a přenáhlenými projevy,
které sice pochopitelny jsou, avšak využitkovány býti
bymolly prolt nám ak rozbití pravice; 5.) úprava
otásky jazykové Žádáme na základě rovnoprávnosti
všech národů; 6.) uvažujíce nynější poměry v národě
našemprohlušujeme znova, že lepší budoucnost ná
roda jed.ně zaručena býti může pevnou organisací
a postupem v sásadách křesťunských.

Korunní princezva Štépámka prýce
provdá za uherského hraběte Lonaye, který přestoupil

onde víra a jenž jest pfi velevyslanectvív

Prine Jiří Lichtemeteln, jehožnejstarší
bratr neb otec Alfred kníže Lichtensteiu bude děditi
veškeré knížecí L.chtensteinské statky na Moravě, v
Čechách, Rakousích a v Uhrách, vstoupil jako 20letý
mladik do řádu emanzských benediktinů v Praze.

, Bonře v Čechách. Praha demnstrovala
v úterý proti zrušení jazykových nařízení. Ve středa
0 6. hod. večer shromáždil se lid ve Vodičkově ulici
a táhl přes. Václavské náměstí k museu, Náhle vjeli
mezi lid jízdní policisté, bnali lid ve zmatku zpět a
kdo nestačil utíkat, ucítil rýpnutí, kopnutí, Šulce a
rány. Při útoku policistů bylo veliké mnužství lidí
šavlemi, bodáky a pažbami raněno. Četná poranění jsau
těžká. Večer byla Praha ve vojeoském obležení. Pěší
pluky č. 11., 91., myslivci a Četníci obsadili některá
místa. Na Vinohradech vypálili strážníci dvěrány.
V Jaroměři rozebnali četníci lid bodáky. Vojskoje
vevšech městech pohotově. V Přerově kázal okr.
hejtman důstojníkům, aby attakovali lid, který vola)
sláva národu a na zdar! Dragouni s vytasenými
šavlemi vjeli do lidu, na chodníky, mnozí nadávajíce
„bobmische Hunde“ sekali šavlemi do lida a koně
sráželi lidi klidně domů jdoucí Výkřiky: „Již teče
krev! Proč nás bijí, vždyť jdeme pokojně domů“ —
ozývaly se v ulici. Lékaři dr Riedel a Katálek po
skytovali pomwecraněným. Mnozí utrpěli sečné rány,
jedna služka utrpěla ohromrou sečnou ránu a otfesení
mozku, drahý zase vedle večné rány zlomenina raky.
To konečne zarazilo okresního hojtmana který musil
od tisíců lidí elydeti ty nejostřejší posudky. Davy
rozzuřené táhly do židovské ulice a tu vytloukaly
okna. Náměstek dr Lipěík upokojil posléze lid. V Brně,
r Boskovicích a jinde byli demonstrace. Varojeme lid
před demonstracemi, neboť vejsko i četnictvo má dosti
moci, aby výtržnosti zabránilo Nepracujerme našim
národním « politickým odpůrcům do rukou, kteří po

nliční výtržnosti pod rouškou radikálních vlasteneckých
frásí Sami vyvolávají, aby pak český lid tím více
ujařmiti mohli.

Osobní. Králoráhradeckýro:ák. p. Stani
slav Pavlíček, kanuidát notářeký v Novém Městě
n. M., jmenován byl c. k. notářem v Hulicích,

Za presidenta c. k. notářské ko
mory z:olen byl na místě litomyšlekénonotáře Jandy
pan c. k. notář Havlíček v Chradimi.

Ko zkouškám pro personál lesni
cký a hájební v Králové Hradci přiblásil
28 kandidátů levnictví. vé Ziradci přihlásilo se

Jeho Milosť ndp. kníženrcibiskup
olomoucký dr. Theodor poznenáblaokříván
te pozdravuje. Zdravotní stav však dlužno považovati
dosud zu velmi nebezpečný. Nejdůstojnější pacient
pracova: úmorně na duchovní správě své rozsáhlé ar
cidiecése, byl i spisovatelsky činným a mimo to se
zabýval i těmi nejmenšími vodrobnostmi správy vel
kých arcibiskapských statků. Mnobohodinné procházky
A prohlídky unavovaly jej do úmoru. Aby tělesně po

okřá), pěstoval ndp. khfšearcibiskup horlivě léčení dle
faráře Kneippa. Jakmile časné ráno vstal «
svého lože, iboedse koupal po delší doba ve studené
vodě a rovněž před upaním vlezl vždy ns chvíli do
vany, podobně jak to byl činil zvěčnělý kardinál kní
žearcibiskop prateký. Upřílišněná kůra Kneippova bes
náležitého předpivu lékařského způsobila arcibiskopovi
Theodorovi zapálení ledvin, spojená s velmi nebezpeč
nými komplikacemi a s častým besvědomím. Pod.
mínkoa uzdravení Jeho knížecí Milosti jest přísné
šetření a živení se dle předpisů lékařských, daševní
klid a — ueptemáhání ae prací. Dobře říkal ntarý
římskýbásník: ultra posse nemo tenetar —
více neš možno, nikdo vykonati nemůže. U
lože nenocného moravského arcipastýřekonají nyní
2 nnřízeví lékařů op trovnickou službu etřídavě čtyři
zkašená milosrdné vestry a tak lze donfati, še nebez
pečná recidiva třeba po několikanedělním zlepšení
zdravotního stavu so více nevrátí. Čestné občanství

ndělily J. ko. M. BěP, knížeti arcibiskupovi veškeréobce farnosti drabanské.

Distanční Jízdy mesi Berlinem a
Tetisem účastní se z přihlášených28 povozů 24,
Do Králové Hradce přibylo ve středu mezi 10 hod.
dopolední a o půl noci několik povozů, mezi nimi 3
benzínové motory. Jich kočové i pasačáři budili
+ městě všeobecnya pozornost. Kočárky, které byly
taženy koni, byly neobyčejně lebké konstrakce. Koně
přibyli dustí svěží, pouze jeden z nich těžce onemocněl
u bnde ae masit asi zabíti. M.z: účastníky, kteří
noclehovali v Grandhotelu v Hradci. v Hořicích neb
v okolních městech, jest 7 Němců « říše, Rasové a
12 Rakošanů, mezi nimi: hrabě Karel Schůnbora ml.,
Viktor l. Mautner, rytíř Rad. Wiener z Weltenu,
nadporačík Czecipek, hrabě Lad. Karolyi, šlechtic Děry,
al. Burdík, hrabě Pio Cbamarré, rytíř Wachtler, 8l.
Grimmoer, Karel Starsberg, p. Menke.

Lovení ryb v městskémrybníka „Datlíka“
konati ee bude 3. listopadu. Na jaře zřídí ne na žá
dost okrašlovacího spolku v Novém Hradci Králové
na Datlíku veřejná plovárna, která přijde vhod krů

Invéhradeckým výletníkům a letním hostům na Nov.radci.

Pouliční demonstrace strblyse v mnu
hých městech českých, lid bonřil proti vládě, 8 14. a
proti zrušení jazykových nařízení a sem tam vyrazili
výrostci židům a Němcům ukna. Vytloukání oken a
vůbec násilné výtržnosti rozhodně zatracujeme. Poli
ticky si tím ve světě jen škodíme, v Rakou:ku se tím
ničeho nedocílí a naopak výtržníci trestání jsoa nej
osttejšími tresty. Varujeme proto mládež i výrostky
před pouličními výtržnostmi Oposice, která bolí, kte
rou cítit a která zasazuje odpůrci rány, ta se provádí
jinak.

Nlečna Mrštinová = Náchoda dala se

při tamní dělnické stávce ovládnouti příliš citem adyž slyšela, že dělníci chtějí zvýšení mzdy pouze o
pět krejcarů a že jim požadavek tento nechtějí továr
níci splpiti, vyslovila se před atávkujícím lidem veli
ce ostře o židovských továrnících. 3ličná dívka snad
v životě svém ani kuřátko neublížila, ale v dobách
rozrašených prý je dobře držeti jazýček opatrně v
obradé bělostných zoubků Slečna ae v moderní opa
trnosti diplomatů ovšem nevyznala, a byvši adána, že
pobufovala lid, odsouzena byla na čtyři měsíce do
vězení. Ceston milosti byl jí tento trest proměněn
v lehké vězení na sedm dní. Slečna Mrštinova naston
pila v neděli přisouzený jí trest v Králové Hradci a
v neděli dne 22. opustí vězení.

Nevěsta v plamaemech. Nevěstahr. Zden
ka Thuna přiblížila se při výměně prstenů při svém
sňatka v Tridentu neopatrně k hořící svíci před oltá
eom a závoj byl okamžitě v plamenech. Byl okamžitě
stržen a nevěsta se jen polekala.

Oprava. Slavné redakci „Obnovy“ v Hradci
Králové. Na základě$ 19. tiekového zákona žádám
za uveřejnění této opravy: Není pravda. že jsem ska
tečným židem, nýbrž pravdou jest, že já i mojí rodiče
jsou katolíci. Jan Nep. Freiberk. V Hradci Králové
dne 11. října 1899,

Redakci „Obnovy“ v Hradci Králové! Vzhledem
ku zprávě nadepsané „Osvěta židů“ v čísle 40. „Ob
novy“ žádáme za uveřejnšní následující opravy, ve
orměé a na místě, jak to $ 19. zákonao tisko ukládá:

1. Není pravda, že skatečný žid účetní Freiberk
byl jednatelem „Nerady“, neboť pravdou je, že p Jan
Nepomucký Freiberk je katolík jako jeho rodiče. 2.
Není pravda, že oy některý v dotyčné zprávě jmeno
vaných „«oavěrců“ byl sloupem „Nerady“, nýbrž
pravda jest, že tádný z nich ve výboru spulka dosud
nebyl a není; co se týče p. JUC. Ot. Basea, byl tento
sice loni ve výboru, ale týž není „souvěrcem“, ježto
již dávno katolíkem jest. 3. Není pravda, že by v „Ne
rudovi“ byli přečetní židé nejhorlivějšími členy a
příznivci, nýbrš pravdou jest, že není ve epolku na
šero percentnelně o nic více žiců než ve apolcích
jiných. Výbor vzdělavacího u podpůr. spolku „Nerady“
v Hradci Králové: F, Vlačíha, starosta. Kar. Andreje,
jednatel.

Úmrtí. V Brně zemřel v neděli dvorní rada
pan Štěpán Múčka, rodák strádnický, tchán alovnt
ného moravského archaeloga ředitele pana K. Mašky
v Telči. Zvěčnělý byl ryzí poctivec, rozhodný Čecha
katolik, (Odliberálních vlád byl odatrkován a prete
rován, ačkoli byl výtečným právníkem a soudcem.
Tchán jeho, T p. c k. okresní hejtman Drobník, byl
dokonce po půdu minieterstra Hobenwartova pro své
české smýšlení „mávréglován“ a ze státní služby bez
výslužného propuštěn. Tak jednala ústaváckávláda
s Českými úředníky na Moravě v letech sedmdesátých.
Teprve ministerstvo Traffovo přineslo hejtmanovi Drob
níkovi nevelkou penei a zvěčnělému Štěp. Múčkoví za
eloužené povýšení. Jako okresní soudce v Jevičku
držel se věrně tehdejší tamní české „menšiny“ a po
dobně si počínal jako rada krajského, soudu v Novém
Jičíně a jako zemský sondní rada v Brně. Pro své
zásluhy jmenován byl zde konečně vrchním radou zem
zemského vrchního moravsko-slezského soudu a roku
1897. jmenován byl dvorním radou. Když v loni podal
žádost za avé pensionování, vyznamenán byl p. Štěpán
Máčka v uznání svých zásluh rytířským křížemLe o

plo láda. Zvělnělýbyl vědy berlivým ctitelemrantiške Palackého a dra. Fr. Ladislava Rirgra, ro
dino 6v0n vychoval v dovhu vlasteneckém, v dobách
největšího prozásledování českého národa osvědčil se
v Mor Kraolově : v Jevičku vždy pejrozbodnějším
Čechem a byl nn Moravě českým státním úř-dníkům
světlým vzorem poctivého a neoblomného českéh. vla
etence. Rodina pana vrního rady shynola vzornou po
hostinností; tehvně pana Štěpána Máčky jako rozená

lská šlechtična byla vynikající sloranskou ženon, a
jeho choť byla údchována v zásadách, jaké po celý
Sivot uvůj slovy i skatky hlásal ulovatný čenký šlech
tic a kněz. hrabá Emnanel Potting-Persing. V době,
kdy třeha Moravě více neš jindy celých mužů, jest
zármu'ek nad skonem Štěpánu Máčky upřímný. Zvěč
oělý byl osobnustí požívající vševbacné vážnosti a
úety a byl lo vzácný vlastenec pravého zrna, jenž
vždy, ia kdy bylo třebn, ne'en zu Čechaveřejně so
přiblási), ule také jako Cech vždycky a za každé okol
nvati jednal. Budiž čení jeho' památce!

Zvěsti z východních Čech
Za starostu města Pardable zcolen

byl pan JUDr. Ant. Formánek, zemský advokát.
který byl beztoho již po více let daševním vůdcem
el. méstekého zastupitelekého sboru a mluvčím a ro
presentantem města při různých příležitostech. Pan
dr. Formánek zůstal vždy svému staročeskému a ka
tolickému přesvědčení věren a při tom zůstal vědy
konciliantním i vůči jinak emýšlejicím. „Nr=udvislé
Listy“ vytýkujíce panu dra Formánkovi n jeho straně
strannictví, nesnášenlivost a věrolomnost. smýlily se
v adresee. Nabízený kompromis nepřijala před volba
mi strana mladočeská; po volbách došlo však při
volbě do městské rady vzdor „Neodvislým Listům“
ke kompromisu. Za náměstka utarostovu zvolen byl
p. Karel Vernar, za radní byli zvoleni pp. Odkolek,
Kachynka, Klečka, Vančura, Č. Červenka, dr. Novák
a Karel Jelínek. Novému zastupitelstvu přejme, aby
pracovalo spojsnými silami ve prospěch rozkvétajícího
města, z čehož bude míti prospěch též celý český ná
rod! Prvou schůzi konala nově zvolená městská rada
ve středa,

Z Červemých Peček. Křesťansko-katoli
cký vzdělávací podporující spolek „Svornust“ se síd
lem v Červených Pečkách konati bude v neděli dne
22. října t. r. o 4. hod. odpoledne měsíční spolkovou
schůzi ve epolkových mfstnostech v hostinci p. Josefa
Kochaře. Program: 1. Čtení protokolu minulé schůze.
2. Sdělení spolkových zpráv. 3. Přednáška důst. pána
jednatele epolka: „Hus a jeho moderní vyznávači“,
4. Plačení měsíčních příspěvků a přihlašování se no
vých členů. 5. Volnénávrhy. I nečlenům vstop volný.

Zápis do zimní hospodářské školy
v Nevém Bydžově provádí so nyní stále až do
1. hstopadu. Rolníkům, kteří nahlíží, že nutno nyní
své syny opatřiti vzděláním odborným pro bodoncí
Život, nashytuje se tu příležitost, aby tak učinili. Na
hoepodářské škole zimní v Novém Bydžově vyučuje s6
zcela bezplatně. Pro školu pozůstává mnoho stipendií
od slavných okreeních zastupitelstev z okresů Novo
Bydžovského, Cb'nmeckého, Hořického, Nechanického
a Poděbradského; též od slavnéhu okresního spolku
hospodářského v Norém Bydžově. Vyučování trvá od
1. listopadu do 31. března.

Ze Slezského Předměstí. Sv.Josefeká
katolická jednota na Slezském Předměstí pořádá vne
děli dne 22. října 1809 poučnou přednášku v hostinci
p- Šprypara u nádraží ve 4. hod odpoledne. Předná
četi bude p. učitel ze Srob. Dvorů Ant. Stefek: 1.
O pěstování ovocných stromů v našich krajinách. 2.
O sortimentu různých ovocných etromů. 3. „Svoboda
— rovnost — b:-tretví“ přednese předseca spolku.
Na konee ochotou poštovního eprávce p. Vaško, z nrál.
Hradce: 4. Některé výjevy z kouzelnictví. Vetap uve
deným hostům volný.

Z Čáslavi. Minule zmínili jsme ee o popla
chu, jaký učinily o nás zprávy kolínského „Oblasu
doby“. „Neznámý“ dopisovatel rozvířil hladinu na
šeho života veřejného tak, žo po „Ohlase“ byl pravý
poprask. Ještě že poslán byl dostetečný počet „na
ukázku“ tedy zdarma po čáslavských hospodách a
hotelích. Jinak bylo Ly snad přemnohé neukojenon
zvědavostí prasklo, neboť k odebírání listu jeví se
naše obecenstvo velmi upjatým a myslím, že redaktor
a majitel „Ohlaen“ Pelant zavře brzy kapsu svých
kalhot i stránky svého milého žurnálu, aby někoho
jen tak z Jaxnsa bavil. To by bylo přílišné kava
lírství Proto také necháváme ty jeho emfatické vý
kříky s klerikalismu bez povšímnntí podotýkajíce je
nom, že zcela dobře položil pod ně rubrika: Samé
fráze. Tím nemohl lépe výše stojící edstavec charak
teri«ovati: Ostatně nemůžeme bráti vážně rosličná
dušovéní a zapřisabání jeho již proto važně, že apo
jil se "Časem“ „Právem lidu“ a pod. žarnály na ob
bajorání Hilenera a židovstra. Jakou radostí prod
chnuto bylo jeho srdce, kdyš rabíni čeští vydali ono
pověstné prohlášení a to proto že. mlavili tam o „Bobu,
Pána všech iidí“ a tím prý prolomili hráz upjatému
židovatvu, které považovalo Boha jen za Pána židů.
Zase krok k čisté lidskosti, volal redaktor. Jen že
zapoměl na jeden háček. Kobo pak uznává Talmud
za člověka a kobo tedy za lidi? Opět jenom židy

ojim nejsou lidmi. My toho židovatva máme až po
krk Za nějakou dobu nebude na prodej domu na
náměstí, aby bo nekoupil žid. Náš politický klub v
poslední schůzi usnesl se e:ce na krásných věcech,
ale jenom jest-li je také aplní. Mají se totiž ovósti
v místní „[ravdě“ adresy obchodníků, kteří mají je
nom české zboží na prodej. Nevíme, jak to dopadne,
sdali p. redaktor dá si říci, neboť není klab zrovna
tuze spleudidním k oěmu, aby zbavil se inserentů,
čidů kteří u něho dosud paradují a kteří inserty
dobře platí. Nad topak hejtmanství začíná prý anti
eemitiemu věnovati svoji zvláštní páči, čemuž ae ne
divíme. Možná konečně. če se podaří u nás provésti

heslo: svůj k svému, ale naše A budou i nadálepak jezditi do Hory Kutné a do Kolínana konpi,



:

jako to uš dělají a tak shnilotina zůstane abniloti
nou! Minule nepeali jemeněco o hnilobě volební, opra
výjezieto v tin amynl,če uš sačínásdotázkavo
lední býbati. Vysývají se voličové, kteří diahují přes
rok daně a přirášky, ady je zaplatili, jinak že budoa
vyškrtnutí ze seznamu voličů. Tak ted k novému
roku dočkáme se nového sastupitelstva. Budeale asi

ro něho těžké postavení. Čekátolik tvrdých oříšků.
ové zastupitelstvo prý bude masit svýšit obecní při

rásky, pivní krejcar (o 7bproo) a jiné. A to budou
slé sačátkyl .

Zimní hospodářská škola v Chru
deni započne 8. listopadu t. r. nový školní béh. Dů
ležitost školy, v ník mají ve vzdělati synkové rolníků
pro příští svó povolání, všeobecnése uznává a bylo
by sbytečně o ní se rozepisovati. Právě rolníka jest
v nynější krašné době nejvíce potřeha vzdělání. sby
obhájil zděděný statek i rodinu před úpadkem. Proto
jest v sájmu kašdóno rolníka, který syna má, jemuž

ospodářatví uvó míní odevzdaci, aby poslal ho napoň
do zimní hosp. školy v Chrodimi, která pro potřebu
rolnictva celóho okolí je zřízena. Každý mladík, který
nejméně 11 roků stár jest, odbyl obecnou školu a bo
spodářetví chce ne věnovati, může býti čákem zimní

hospod. školy v Chradim. Vynčuje ec naukám, jichžznalost rolníka nové doby jest nevyhnatelne denně
6 bodin od 3 listopadu do konec března úplně zdarma,
ponse 5 zl. zápisné se při zápisu odevzdá. Zápis díti
se bode 1. už 30. listopadu v řiditelně střední hosp.
školy a možno ve jiš nyní i hláviti.

Okresní hospodářakýspolek v Krá
lové Městel koná mimořádnou valnou bromada
v neděli dne 22. říjne t r. o 8. bodiné odpol. v úřa
dovně okr, bospodářekézálošny. Na programu nachází
se volba delegáta do zeušdělské rady pro království
české a volné návrhy.

Z Vamborka. Dne 16. října pořádal kře
sťansko-katol. spolek Svornost ve Vamberku měsíční
echůsi v hostinci p. J. Frydrycha v Záfečí při které
přesvědčivým a při tom zábavným způsobem promlovil
vldp. Ant. Kaška, děkan v Kostelci n. 0. „O indiffe
rentiemu“, který jest a nás cizincem a ton nejhroznější
nemocí, poněvadž nemocný sám svého bídného stavu
nechce uznati. Dovodil, že my jako upřímní vlastenci
musíme dbáti o to, aby tento cirinec byl vypuzen a
choroba vyléčena. sic jinak že celý národ Ko svým
vyšším cílům z lhostejní, znemravuí a proti mocným
nepřátelům existence své neuhájí. Aby pak naprava
ee dála, vybízí k horlivému edružování se v kato
lických jednotách a ku podporování katolického tisku,
čímě ve na místě Jbostejnosti opět zavede bývalá ho

rlivost a sní ní Řeč přijata s velikým díkem
a a Mmným ZaplatBůh! Kéž také přinese hojnéhoužitku. :

Kornnová měna. Valatnímzákonemmá
býti zavedeno povinné počítání v koranové měně 1.
Jednem 1900. Ze všech ministerstev nařízeno již úřa
dům, aby v účtování mfeto dosavadního apůsvbu při
pravovaly vznačení v korunách a haléřích. Stejná po
vinnost nastane všem podnikům, které musí vydávati
veřejně účty, jako: akciové spelečnosti, těšířstva, po
jišťovny, veřejné ústavy úvěrní, spořitelny, záložny a
pod. Že ee pak soukromé hospodářské podniky účto
vání a knihování v měně koranové v breku přispů-o
bí, jest na jevě.

Z Čáslavi. Výročnítrh na hovězídobytka
konati se zde bude v pondělí dne 29. října.

Soudruzi Šimona Tridentského.
Z pondělníku „Kutol. Listů“ uvádíme: V r 1475 utr
pšl mačennickoa smrt Šimon Tridentský, který byl na
za blahoslareného prohlášen. Jeho smrt není jediná
toho drabu v církevních dějinách. Prohlédneme-li B.
ron a a Pertze. najdeme více než jednoho soudruha
v mačenictvi, kteréž faktam pomáhalo otvrzovatí přeu
endky 1 přesvědčení lidu Vezmeme jen dírky, které
uctívány jsou v církvi. Pertz („Mon. Germ.“ Kila bře
zen str. 588) vypráví o dvanáctiletém sv. Vilému, jo
muž v Norvíchi r. 1114 krev byla ubrána. V Paříži
na Zelený čtvrtek 117%uv. Richard byl zaříznut Boll
tamtéž 591). V Paříží k Velikonocům r. 1381 sv. R d
bert byl zabit. (Boll. ku dni 25. března. Str. 689)
V Liocolnu. r. 1255 sv. Hugo jako dítě byl od židů
ukraden a zabit. (Boll. ka dni z dubna. Str. A388)
Blahoslavený Rudolf z Bernu v r. 1287 o Velikonocích.
(Boil. 2. er daben.. Blahoslavený Erich v Maichové
v r. 1846 zabit. Rederas 361.) Blahoslavený Ondřej
Rion v Iošpruka v r. 1462. (Boll. svas. IH. červenec
462.) Vybíráme jen bochy, kteří jako blahoslavení
notívání jsou, z jichž tajaplné omrti s novysvětlitelné
příčiny vykované šiveno bylo přesvědčení lidu.

Z Čereliova. KatolickánárodníJednota čar
nilovská pořádala na den av. Václava valnou hroma
du, jež nadobyčejně četně byla členstvem navštívena.
Ze zprávy jednaielské, již přednesl jednatel p. učitel
Joschym Vrabec z Librantic zazuamenaváme,že
Jednota letos rozšířila své působišti o další tři osady
(všechny mimo farní ubvod!, totiž o Libnrkovice, Vy
soký Újezd a Tošov. Celkemz devíti osad má Jednota
členstva činného 160, zakládajícího 1. I letos nerla
se blavně směrem čistě vzdělávacím, nezapomínsjíc
ovšem ani na slušnou zábavu. Činnostpřímá zračí se
v četných přednáškách a v podporování dobrého tisku
a v šíření novin i knih směru katolického mezi člen
stvem. Velice významným jest, jaké účastenství jevilo

se při přednáškách, a neméně posorohodným jest, žeskutečně myšlenky v nich vyjádřené se v praksi pro
vádějí. Žádný nepřítel popříti nemůže, že poslání své
Jednota plní statečně! Všechny osady vystřídány byly
a v mnohých i několik přednášek za letošní správní
rok se odoývalo. Z řečníků jmenujeme p. Dr. Dom a
byl z Hradce Králové (O vzniku křesťanství v Če
chách. O státě papešském); Dp. Dr Rey O badonc
nosti národa; Redaktor „Obnovy“p. Fr. Štáb! O
národním našem „nebospodářatví)“ Redaktor p. Guet
Toužil O politické eituaci v Čechách); psn Čeněk
Buben z Hradce Králové (O svorném působení všech
vlasteneckých pracovníků). Učitel Joach. Vrabec z
Librantic (0 křesťanské výchově dítek. O záložnách
Raiffeisenových. O socialjemu a poměru jeho ku škole).
dp. J. Seidl, farář v Černilově„předseda) (O melio
račních a regulačních podnicích našich — předneneno

ve 4 osadách). — Věma řečsíkům i příznivcům Jed
moty vadale předsednictvo sasloužený veřejný dík.
Rostriku v faneko-socialním táboře jednota od
soadila rostrpčeně a dra Horskéhe považujesa vůdce.
Jednota čČerniloveká poslala svého delegáta na ajesd
důvěrníků do Hradce Králové i k velkéma sjezdu svo
lanéma Dr Horským do Prahy. Jednota účastnila se
u velikým počtem lenstva jubilejní slavnosti bratrské
Jednoty Královéhradecké. Jednatelkončil svou obsá
hlou správa slovy: Jen plodně dále, směle — bese
střechu! Ze správy pokladní, rovněš s uspokojením
přijaté vyjímáme pouze,že ne prapor uloženo jest jiš
čtyřicet zlatých a kéžbrzo i naše Jednota má svěžím
kříšem, kotvou a srdcem zdobenou koronhov, aby pod
ní i ti vlešní se soustředili! (Reforent p.Ant. Toman,
rolník »Černilova) Zpráva knihovníka byla potěbující,
přečetné časopisy vyložené v čítárně spolkové i knihy
£ knihorny bojně se čtou. Každá osada dostává denně
noviny: Tak Jednota odebírala politických časopisů:
Katol. Listy (8 exempl., Obnova (80 ex.), Hlas Ná

roda ú ex), Kurýr (1 ex", Pol. Národní (1 ex., Humor. Listyi ex) Jednota je členem drožstva: „Vlast“.
Zlistávdborných: Světzvířat12ex., Milotický
Hospodář (8 ex., Č. včelař (1 ex), Chrudimský Hoep.

List (1 ex.) Jiné čavopiny Obrana, Škola Bož. erdceP., Dom. (2), Hlídka, And. Strážný Květy M rianské,
Obsor Vychovatel (3, Ludmila (6), ČasovéÚvaby (15",
Brněnský Drak, Kříž a Maria (120, Modrá knibovna,
Dělnické Noviny (3, Slova pravdy a mimo to rozší
řeno přes 200 kalendářů (Ref vp. Mynařík, kaplan z
Černilova.) Pak následovaly volby a zvolení byli do
výboru nové 1 člen za Libnikovice a Výrava. Rovněž
pa místě rovisoru účtů zvolení byli jiní pánové. Po
volbách měl znamenitou přednášku z oboru socio
logie dp. katecheta z Hradce Králové,p. Jan Černý.
Přednáška tato tak zanjala posluchačetvo že, ač přes
dvě hodiny dála poslouchali, platí slova, jež zmíněný
řečník promlouval. Pak následovala produkce zábavní.
Velmi mile pobavili nás i busty naše p. Vanický starší
ne synem uvým Jaroslavem svou hrou na harmonium
a bouale, Cyr. Jednota černilovská přednesenými zpěvy
a pp. Baše Váci., J. Kareš, Hojný Jan, Jar. Vanický,
Fr. Bednář, Josef Kutik; psk hosté naši členové Jed
noty Hradecké (pp. Beránek a Černý) všichni krásnými
solovými výstapy a jinými humor. čísly. Tím skon
čena byla vchůze; srdečný doslov dp. předsedy, vybí
zející k svorné a účinné práci zajisté všichni účast
níci vezmou si k srdci! — Dne 15. října 1809. pořa
dala jednota v hostinci p. Jindry poačnou přednášku
O tbématech: „Ze-studijních cest po Německo“
— „Jak bospodařiti v roln. úsedlostech v
přítomných dobách?“ „Jak předejíti choro
bě brambor a vypěstiti novédruhy“ —Před
nášející p. řiditel Dumek, hospodářský kazatel. Ob
zvláště zajímavým a vysoce pro české poměry důle
žitým byl obsah přednášky prvé, kde trefněkritisoval
p. ředitel způsob, jímě rolnictvn „povolené krahy“
přicházejí vetříc. V Německu jsou rolníci o všem řádné
poučováni. Rolníci jeon tam avědomělou, mohutnou
korporací, jež jíž něco zmůže. Hleďme ve postaviti na
samostatné noby, jako činí Němci v říši; oni jsou
Němci a povede se náe stejně dobře| — JV

Ze Nemil. Politický klub křesťan
eko-socialní pro okres jičíneký, ji
lemnický a semilský pořádaldne 15. října
1699 o z. hud. odpoledne ve spolkových místnostech
„Vzdělávací jednoty katolické“ v Nové Pace ustavu
jící valnou hromada. Vdp. prozatímní předseda klaba
J. Kahn, bisk, vikar. sekretář a farář ve Studenci
zahájil uchůzi, přečetl program a udělil slovo proza
tímnímu místopředsedovi dp. faráři J. Kousalovi
z Mřičné, jenž promluvil řeč plnou bohatých myšlé
nek: o nynější vituaci našeho národa českého a ©
úkolu našeho politického klubu křestansko eocialního.
„Vyjdetiskem.! Pak pojednal prozatímní jednatel klubu
vp. Josef Filler, kaplan v Semilech o vzniku 8
vzrůstu našeho klubu, udal prameny, jmenoval osoby
a vybídl nadšenými slovy k vytrvalé práci. Váp. pro
zatímní předseda J. Kuhn děkuje oběma řečníkům za
jejich preci a obětavost, kteron již tek mnohé obtíže
překonali a v pravdě otcovskými slovy laskavé vybízí
všechny členy kn avornosti a vydatné práci. Všech
členů dalo se zapsati 116.. Někteří z nich jeou již
mažové z duby probuzení národa českého, za jehož
práva nelekali se ani okovů ani žaláře; jiní opět v nej
lepší efle, plni nadšení a lásky kn společné práci
křestansko-socialní vetupojí do našich řad. Podkrko
noší se probouzí k novému Života: škoda však, že
právě v kruzích duchovenstva až nu čestné výjimky
dosud na mnoze pro to marně bychom hledali patřič
ného porozamění. Volby se konaly akklamací. Byli
zvoleni: Předneda: dp. Joa. Kousal, jeden znejprvněj
ších episovatelů a předáků křesťansko-socialních v Ce
chách a farář v Mříčné; I. místopředseda: p Václav
Čistecký, přijímač zboží v tovarně ve Staré Pace; MH
místopředseda: p. Jan Havlíček, mistr klempiř-ký v
Semilech, jednatel: vp. Josef Filler, kaplan v S. m
lech, pokladník: p. Al. Jirous, knihař a kaibkopec v
Jilemnici, členové výboru: dp. Jan Kahn, biskupský
vikar. sekretář, známý episovatel v oboru právním »
farář ve Studenci, p. Jan Matěják, rolník ve Mříčné,
vp Jaroslav Malý, kaplan v Nové Pace, nabradníci:
p. Josef John, thudlec v Jilemnici, p.K. Tauchmann,
starosta obce re Stadeaci, p. Jan Kaudi, krejčí v N
Pace, revisoři účtů: p. Florián Štyc, úpravník v Ji
leu nici a p. Čenék Havrda, tovární dělník v Semilech
Pořadatelové budou voleni výborem pro jednotlivé
připsdy zvlášť

Z Luže. Na farnosti zdejší bnde konána 0b
DOva sv. missie od 4.—12,listopaču opět 00
šem vel otci řádu Tovaryšstva Ježíšova z koleje
Pražské! Nejdůstojnější pan biskup ráčí k obnově
av. miesie připojiti vykonání bisk. gener. visitace 8
udflení svátosti ev. biřmování a zavítá sem Jeho Bis
Milosf v neděli dne 12. Jist. k závěrce sv. miss.e a
spolu ka zkoužce dítek ze Bv. náboženství, svátost
pak sv. biřmování ráčí udíleti dne 1%. list. K pov
čechné účasti veled. pp. bratři v lásce se svou.

Pod Vysokou u Kutné Hory. Pěkný
áreček ptáčků dopraven byl v minulých dnech ka

keejskému soudu v Kutné Hoře. Nadějní učenníci
dlouboprsťáckého umění sotva škole odrostlí výrostci

Novák se Lboty a Jedlička z Malešova odcizili sed

níku Lokajovi seLhoty, apořitelní knížku a vyzdvihanvše as ní 550 ai. dalise do kavalírského debuší
rování o posvícení. „Betka, Bodavaser" s podobné de
likatesy junáckého našeho dorosta potovaly hrdly
těchto vykatálených chlapíků s jich kamarádů tak,
to za jeden večer prasklo 70 zl. Konečně řádění jich
stalo se nápadným s kdyš Lokej k hrůze svoji po
hřešil azmaton kpíšku i vysvětlitelným a tak, ještě
neš mohli posvícenské radosti akončit:, byli satknuti
s 2a mříže seni. Také jeden obrázek pokročilosti
naší slaté mládeže! . .

„

Pam ředitel Adolf Dumelk mluvilvčera
v Adalbertinu o své cestě po Rusi.

Osvěta židů. Jeme požádáníuvefejnití pod
tímto titalem tato oprava: Redakci „Obnovy“vHradci
Králové! Žádám Vás,abyste vedie S 19. sákona so
dne 17. prosince roku 1802 Č. 6. říš. zák. z roku 1868,
uveřejnili v nejbližším čívle Vašeho listu, úplně stej
ným tiskem a na stejném místě opravu zprávy, vy
tištěné v čísle 40 V. ročníku Vašeho listu s nadpi
sem „Osvěta Židů“ a to opravu tohoto obsahu: 1.
Není pravda, še jsem „sonvěrcem ukatečného žida
Freiberga“, nýbrš pravdou jest, že jím nejsem a býti
nemobu a to, jednak proto, poněvadž pan Jan Frei
berg židem není, jednak proto, že sém jsem kato
lickým křesťanem. 2. Není pravda, že jsem „sloupem
Nerady“, nýbrž pravda jest, že vo vzdělavucímspolku
„Nerada“, z výboru již před půl letem jsem vyutou
il, na funkce svoje resignoval 8 od doby té — sa
rnut pracemi soukromými — vo 8 Ika vůbec nebyl.

Za takových poměrů předákem spolku býti nemohu a
nejsem. V Hradci Králové, 11. října 1800. Otakar
Basa, absolvent práv.

Osvěta lidu má radost, ženámbylozasláno
několik oprav najednou. Jan Freiberk hlásí se totiž
kekatolickému vyznání a děkuje redaktorovi Obnovy
za besbolestnou obřízku v Obnově. Redaktor Obnovy

. Froiberka nezná, elyšel, že je židem A commisem
u židovaké firmy Berger 4 Munk a proto 8 díkem zs
bezbolestnou obřízku byl se měl F. snad obrátit na tuto
firmu, v jejíž ovzduší nabyl asi židovakýchnázorů.
Pan Base dokuzuje v potu tváři, že není židem, nýbrž
že je křesťanským katolíkem. Víme sice, že tento „běb
mischer Hocheckůler“ nabízel katolické Obnově své
zpravodajetví proti vlastním svým kollegům, českým
akademikům, povídalo ee také, že 80dal kdesi vPraze
pokřtit, ale ty jeho křestaneko-katolické ekutky, jed
nání a smýšlení nespatřil v Hradci nikdo ani při svitu
slunce, lany, plynu,acetylina elektřiny, ba ani pří svitn

petroleje. dyby snad p. Otakar Base tvrdil, že po
chází přímo od praotce Čecha, Husa a Žižky, že před
kové jeho bojovali na ižkově, u Domažlic, Lipan 8
Bílé Hoře a kdyby na průkaz avého katolického ro
dokmena vystavil na odiv Da králověbradeckém ná
městí das Haus Baes, Váter, Mutter und Sohn, přece
v něm nikdo katolíka nepozná, nýbrž nanejvýš člověka,
který se do veřejnosti drze cpe, aby se ů něm
mlovilo. Ateď k opravě předsednictva Nerady. Čímpak
se chce tento zbytečný spolek proslavit ? Pořádáním

protikatolických demonstrací, hlásáním nevěrectví,
kosmopolitismus socialismu Po apůsobu židovských
filorofů i šmoků Není prý v Neradoví více procent
židů, než-li v jiných upulcích bradeckých. Neděláme
kšefty v procentech, nepočítal: jsme členy židovské
dle procent, ale že tam převládá židovský duch, to je
pravdu a faktam toto neopraví ani tisíc oprav dle 5
19. tisk. zákona. Páni Vlačiha a Andrejs duševními
vůdci Nerudy jistě nejsou, vždyť nedovedli vepsat ani
zarlanou nám opravu, kterou precné opatřili jen svý
mi podpisy. Věady jinde 6e hledí Čechové zpodručí
konnationálů Basvů, Ippenů. Manků, Tauesigů atd.
emancipovat, za to Králové Hradec be stále více po
židovšťaje, domy, obchody i živnosti „přechuzejí v ra
ce židovské. A teď Osvěta lidu Čímpak začalči
stý tento list? Tapením katolictví a velebením cizá“
ckého bezvěratví u pokrokářetví A když se ujal osvě
cování českého lidu na hrálové Hradeckap- ALHajn,
tu bned v prvních číslech se vybarvíl jako nejčerve
nější přivrženec internacionalní demokracie a počal
cynickým hanobením programu českého národa. Roz
totšení čtenáři mn začali Osvětu hdu šmabem vracet,
tu Osvěta idu natřela svou zamazanou firmu vlaste
neckým lakem a přidala do něho trochustátoprávnictví
a čeňství, vypu-tils anarchistické ertáty 8dle potřeby
hájila i šo-ácké arcizpátečnické NÁZOTYžidovskou 8
socialistickou zůstala však ve svém nitru vždy neboť
bez židovckých inserátů aabonen'ů by vůbec nemohla
vycházet | Proto Osvěta du ualčí každých krach 4
špatný kou<ek židovský. ale za to nebade pomalu v
«nverovýchodních chich českého starosty, spolku,
kněze, profevsora,advokáta a vůbecpředáka,K
by nebyla Ouvěta židů evou Špínon puchretla. | tenáři
se pumatují, jak štvala proti českémugymvasiů,uči
telstvu a obevnímu zastupitelstvu V nanejvýš židov
skomi a německými fabrokanty ohroženém Králové
U.nře a dělajíc sváry 4 roztržky v národě dřívei nyní
pravuje tento „0rvěravý“ list pouze na otravování docha

nrudního ve prospěch útočícího na NÁSvizáctví

"Vržní zprávy.
an- 14. října 1549. 1 nl.

jeům-na
voHrudní ralove,

nemoce sl. 660. 716. 70 32b, 480 —d 2b,
zl. 440—5 10. uvea 2 2 40—2 70. promo 11. 4 30—4'70,
ikve eb A'8+—470 hrachu zb 760850, jahly zl.

400—000, krup 8 00—2100 bramhorů vi 1 10—120,
jetetového semínka červeného zl. 4700—5300, Jetelo
vého semínka 1uk+rnát; zl. 09 UO—V0D0,máku zi. 15:50,
olejky zl. 8:0—8 50, Iněného semene zi 740—8'00,

vu kg. žitných otrub zl. 5-29, pšenice. obrub zl, 600,
kg. sásla z. 100—U20, 1 kg. vádia vepřovéhu al.

za—08u, tvarohu zi, O12—W"14, Vejce 2/, kr.
V Kralové Dvoře m Ja dne 13. října 1899.

pšenice 6740, 00, žito B'00, 6-10 6:25, ječmen "00
a es, 2:30 276, brach 11.— 1200, čočka 1600 1800
vikev U— "—, jabry 0, —— kroupy 15— 44—
brambory 1-10 124, vejce (kopa) * 00 2:10, máslo 106,
1.20, tvaroh 12 kr. maBo hovězí 64 kr., masotelecí
6u kr., maso vepřová 1: kr., inaso skopové 60, seno
280, sláma 180, «ves 6201.



Hradec Králové. LADISLAV KNYPL,

V, Vacek,
závod

školkářeký

u Uhlamce

nabízí pro zimar a jerní
vysazování stromy ovocné

soké i kraky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné

konifery, divoké stromy
OOo

pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě,
Levné ceny. —| Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma

O Cenníkyzdarma

OOO00000000

ve Svitavech.
Cestojící se přijímají na stálý plat a na provini.

O0000006000

-m
Josef Krejčíkv Praze,

umělechý závod sochařský a řezbářský.
Pilsárna a dílny na Letné, ©. 612-VIL.

| Bklad Eliščina třída č. 24.doporučuje uctivě
scé chvalnérmáné: Bochy, oltáře, křížové +

Boží kazatjeste, kříže ela
nice, křiltelny onsoly, svlcny,lest paltyatd. dle slohu kostelů“

Renovace starýoh oltářů a kostelnioh
Zařízení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně
franko.

OOOO0000000000

C.ak.dvorni W dodavatel

Emanuel Bělský
v Hradei Králové

má na skladě a doporučuje
vzmačnělevnýchcenách
velký výběr modních látek na ob
jednávky jakož i hotových oděvů

a úřednických stejnokrojů.
Hlavní sklad v Hoře Kutné.

Filiálky:w Chrudimi, Pardubicích, Krá
lové Hradci, v Olomoucia Přerově naMoravě.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

uše alině v ohni zlacené a stříbřené začzeruč.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednárky co nej
levněji vyřídili. Platiti možno též ve lhůtách.. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoné se rychlea
zašlou se již svěcené se stvrvením Jeho biskupské MI
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporačuje 9e tedy ksa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, achránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.

RLC A EC PLPOV TT VTT CD 8

Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Neškudly, faráře re Yýprachtieich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
Evšech kostelních paramontů.

M Ceoníky, vzorky, i roucha botová na ukázka
k se na požádání franko zašlou.

JWNEZGOENTT.TENNUUZTNEKNIIIU-PUMNEC

Máš literární týden.
Tento týden vyjde:

Baule, ze světa zvířat seš. 2., —. . . ... zl. —40
Nový Robinson, seš. 10. 11, . . ..... po „+ —05
Verne, Hra o dědictví,seš, 8., < . <... « „—W6
May, Po stopé zlého činu, seš. 49., „ -16
Tůma, Z českýchmlýnů,seš. 81, . . ..... „ -1
Heyduk,Spisy,seš.72, < <.. <... " —12
Hugo,Bídníci,seš.59, < . <.. « <. -+-12
Ottova laciné knihovna, geš. 41,- . . ... „—10
Vrchlický,Spisy, seš. 178... <. <- -2 - —16
Besedy Jidn, č. 26... <. < . < < + + ++ P

Ruskáknihovna,I., 2. vyd., < < -2 „150
Shakespeare,Cymbelin,váz,©- . <<. „ 170
Klose,Drobty,váz., < <. <. 2.. „ 8
ZlatáPraha,neš.26...<.. . - . . -2 + —88
Zdravotníslovníkseš.7., <... . .. <.. -40
Světlá,Spisy,sek19,--22 „ -15
Knihovna Zlaté Prahy, seš. 25. 26., po „ —18
Kurs, Moderní pokroky v dopravnietví . -—60
Světozor,seš.34, <.. < < < „Ja
Bazar český, č. 20., v předplacení . . . ... 4 1
Rais,PantétaBezoušek,seš.8, . ........ -16
Veškeré tu uvedené, jakož i kdekoliv jinde ohlášené
spisy má stále na skladě a na požádání ukázkou zašlo

36 lot stávající knihkupectví

B. E, TOLMANÁ
vHradeiKrálové,Velkénám.č.26,

ak

P. T. obecenstvu
odporučuji

k dušičkám
svůj hojně zásobený sklad botevých
pemeíků z pískovcea z různých druhů
mramorů, žuly, sienitu, vše v cenách níz

kých při solidní práci a obsluze,

Slavné patronátní a důstojné far
mí úřady dovoluji si upozorniti, fe do
dám veškeré druhy práce sochařské a ka
menické pro kostely s hřbitovy a že mám
na skladězárovcůstojatou gotickou
kropemku z červenéhočeskéhomramoru,

Zdenko Ježek,
závod sochařský a kamenioký

w Hradci Králové.

EIOSTIEC
(Gicht)

rbeumatismus vyléčí se zcela jistě po upotřebení
mého mazání, jehož vyrábění jest v rodině mé
dědičným a které odpomáhá na vždy v době zcela
krátké od hostce, pakostnice, dny, loupání v těle,
tak že po opotřebení jeho osoby, které po léta na

lůtko upontány byly, se úplně posdraviy. „Zaúčinek ručím“. Zasgýlá jej v lábvích i s návodem
Vilemína Suchá v Mladé Boleslavi č, 9. Statisíce

dopisů svědčí o jeho dobrém úč.nku.

Vaše Blahorodí!

Nemohu opomenonti, bych Vám nerzdal dík sa za
slané mi mazání s návodem, neboť nemyslel jsem více, še
budu sdráv. Trpěl jsem veliké bolesti v levé noze akříži

o 1 a půl roku nemoha se po mnohokráte postavit, tak
© jsem nucen byl po zemi ge plazíti. Uposlechl jsem

Vaší dy a díky Bohu, jediná zásylka Vašeho mazání moe
úplně i ojila, pročež Vámvzdávám ardečný dík a Bůhúm žehnej mnohokráte!

Ve Svítkově u Pardubic, 2. kvótna 1893.

Fr. Buchta, rolník.

Cténá paní!

Vaše mazání proti „Hostci-Gichta“ ge v naší rodině
jiš několikráte velmí dobře osvědčilo, začež přijméte naše
nejsrdečnější díky. V hluboké úctě

Ant Potužil, rolník,
V Pornci, 80. srpna 1899.KPPPP
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučaje te ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

a Tolkerých potřeb umění církevního3 též zhotovuje sochy svěleů ze dřeva i s kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
poslacuje s polychromaje. Za výrobky vlastní dílny
ruší, jakož 1 za řádnou práci při cenách nejmír
nějších. 8 úctou veškerou

Antonín Sucharda.Raab bb
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Při dokončení stavbymowéhoportálu
při mém

knihkupeckém závodě
pokládám si za milou povionost, všem pánům, již se sáčastnili
prací při stavbě té, co nejsrdečněji poděkovati.

Zvláštnímdíkemjsem zavázánpanuJosefa Netakovi,
mistra troblářskému na Slesském Předměstí, kterýš k úplné mé
spokojenosti v pomětně krátké době portál onen vystavil. Mohu
jej k podobným, jakož i k všelkým jiným prácem v obor jeho
spadajicím, co skušeného, osvědčeného a nezištnéhoodborníka
co nejlépe doporučiti

Stejný dík můj těž platí zámečníku panu Voťavovi
v Hradci Králové, klempířskému mistra panu Hiávkoví, mistru
sklenářskému panu Koppoví, panu plynomistrovi Paulovi a
mistru natěračskému p. Petrovi, vesměs v Hradci Králové.

Všichni zde jmenovaní obsloužili mne co nejlépe a nej
rychleji, že stavba portálu Drso ukončena býti mobla.

V Hradci Králové, 19. října 1899,

: B. E. Tolman, knihkupec v HradciKrálové,
velké náměstí č. 26., (nově zřízené místnosti blíže lékárny) založeno r. 1863.Sans 838:

Vác
doporsčeje závod

a abízívn

NES A SSS: OAI A
SVC

GaNUAa
DCEMCICOI.

lavské náměsti číslo 39,
můjveledůstojnému duchovonstvu

ojsolidnějším provedení e cenách nejlevnějších

Železný nábytek,
-A

PAN

BIA

PAAka
PS

pravé anglické inolleum,
DGEG

„v

do oken, ==

pyC“

GE

=

aoukromýh.

nezlacené dle jakosti
kartonu, velikosti a dle

FR, MORAVUSÁv BRNĚ,Velkénám.č.8) | propz oě 79u
vyrábís dodává zlacené od 90 kr. až

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho 1 al. 20 kr.
letou zárukou v dokoneléjakosti. Obálky vhodné

Rozpočty sdarma. 30—38kr.
Nabízí blsk. knihtlskárna.

Umělecký ústav odborný velkozávod

albu 70 S18ŠÍ anonimom
'B. ŠKARDA BRN O0.

Tkrát prvními cenami vyzna
menán.

okna chrámová

každého slohu i provedení
se zaručením práce nsjmo
dernějším požadavkům vy

hovující.

Křestní listy
ex olo

40 kusů za 30 kr.
Bisk. koihtiskárna.

Cenniky, rozpočty atd.
i veškorá odlerné rada

zdarma.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní
Též 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.

Též ma splátky bez zvýšení cen!

0OOOOOOOOO+
WE-První česná "fi

spooielné na americká cottagoová harmonia zaří
zená továrna

Rudolf Pajkr m spol,
v Hradoi Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku Jediná.

Tatáž nabízí též harmonia Bou

E n m Brilantní£ton.vy ou n myslnou on8 u c

we-Velký výběr 8 j SamseaPB
lat h tříb th Ú portovanýamerickýtovar. —

zlatých a stě rnýc skvostů, svatebních p Skladve VidniIX.Hardarů, kapesních i nástěnných hodin všeho moniegasse8.
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove- 8 Cenaod 60sl. výše.— Na

dení a levných cenách se zárukou O . Poultk—Ahoorané osnatky

JAN H PTC rankoa zdarma.K ALIS U Pedálovéharmonia

hodinář©zlatníkv Rychnověm.Kč.D99Mu poutí rsspřisežný znalec c. k.okresního soudu.
Obrázkovécenníkyna požádánízašle. Oreoooooooooooo000c0 0

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobené

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořeohového, dubového, černého a vyklá

daného

6W pérovky a žíněnky, 8
spony a túslony do oken, hledké i zdrhované dle

f.anc. způsoba. 181

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

vosdUOJNIDUJVY

MOJOZMUEZ“|opop

FRANTIŠEK JIROUS,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelníjako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a 1. d.
© slohu čisiď gothickém a renaisančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje náležitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímn vrácení.

Plány a rospočty shotovují zdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm
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V úctě podepsané generální jednatelství

„UMVERSALE“
všeobecné společnosti pro poji

šťování lidu
dovoluje si ve známost uvésti, že svěřilo hlavní
jednatelství pro Hradec HKrá
lové a okolí panuFrantiškuPokornýmua že
kancelář tohoto hlavního jednatelství dnem 16. října

1899 přesídlí z domu p. Fr.Rychtrá na Vel. náměstí do

ulice Jiříkovy č. 296
(dům obchodníka uhlím pana Vencla.)

České

0060000000900000006

Za generální jednatelství 6. 41
v Mladé Boleslavi

„Untrerssle“' všeobecnépojišť.spol. pro pojišťovánílidu

Stanislav Hrabě,

TŘÍDA generální jednatel.

Obchod založenObchod zalo žen roku 1868.roku 1868. Křesťanský závod
v modním hedvábném, vlněném a pracím zboží

Josef Jeřábek dříveJ. Skala
v Hradci Králové č. 146.

Ku každému období největší vý- Úplné garuitury Veškeré podšívkové zboží
běr tu i cisozemských, anglických přikrývek stolních i ložních. ze tovární ceny.

a francouzských Továrnísklad Bílé prádlo pro pány.
novotin Za veškeréčistdvlněnén hedvábné

vlněných,hedvábnýchlátek vpře- linoleový ch kobe rců. sbožiručím.
skvostnýchprovedenícha časových Cremovéa bílé záclony. Veškeré prací novoliny.

vzorůbě Trvanlivé Anglioké batisty
Tovární výběr deštníky, slunečníky, šněro- | rozmanitých,právě vyšlýchvzorů.

černých modních i smulk. vačky a vějíře plesové. „Ú Ze závodu mého koupené
látek čístoviněných. , a ožíjest osvědčené jakosti a barvy

Přehojn běr Moheroň Pláštěnky nejnovějších tvarů. VeškeréobjednávkynaJ ý vý Nejnovější vzory k vyřizujíse přesné dle vzor
z nejprr. osrědě. továruu. kašmirových a hedvábných látků

na Hlavu.
ků a vyplacené. Na požádání zašla

Přeskvostné výběr pokrývek. i vzorník.

Úvěrní banka v Kolně
Akciová jistina: zl. 2,000.000. — Reservní fondy zl. 1,416.518'83.

Celková jistina: zl. 3,416.518-83.
Vzhledem ku nynější míře úrokové banky rakousko uherské zrýšujeme úrok

ze vkladů na knížky a přijímáme nové vklady ve výší neobmezené však nejméně
od zl. 5—

na 5%,počínaje dnem 16. října 1899.
Vklady úroknjí se ode dno vložení až do dne vybránía úroky kapitalisují

ge pololetně, aniž by koflžky předloženy býti musely — Důchodkovoudaň 7 úroků
z vkladů na koížky zapravujemo zo svého, i mobou venkovští vkladatelé použiti
složních lístků poštovní spořitelny, které na požádání zašleme.

V Kolímě, dne 15. říjnu 1899.
Za správní radu:

Dr. V. Radimský, předs-du

opravujejakoži nověstaví
na požádání kancelář Dra. J.Ryby oltáře,kazatomadájletpr druhu sochy a veškeré dv Hradci Králové.bb bibbbbiphobora toho s

vedení a v cenách elm! levných.Sí

o a m©thotihitotttěttttio )
+ 4 JE ES E jiDŮM EE EP.5 SO onoče TŘÍ č6 ž lé o% áki st jí Šmě3

č. 15. v StarémMěstěv Náchodědp 45 SB" G 552ř Boží Ď
s 8 korcirolea 4 korcůluk,pa- í A dd 3or «3:"8>. třící dědicůmŠrůtkovýmpozemře- aniž, X2. *
lémJanuŠrůtkoviseprodázvolné o—o m- ve
ruky pod výhodnými podmínkami. ve"

Upozorňujese zvláště,že místo | JOSEF ŠTĚPÁN,
toto hodí se dobře ku stavbě to

várny. — Bližší podmínky podá | x gávod pozlacovačský v Pardubicich ]

WB“Levná koupě "ij

nádherného díla.
Jilustrovanou bibli Doreovu úplně zacho
valou prodám za polovinu t.j. sa 28 sl.
Adressu sdělíAdministrace novy:

r POOOOOOOOOC
Dlabačovy Sn ok

české 1horní zl.,vasl.
kg 150 s)1 1 kg 1950 2).

ZŮKUSKY| ©sme sw
tkg 150 al.. 18021, 210 zl.

2 novinka! Gutirentes Pariseria Novinka!
ukg 860 zl

Velký výběr esktrovimek krabice 1"—zl.
až 4'50 zl. a výše. ě

X%Velký výběr dortů. enkrovimek ku 9
bostinám u pod.

JE Poštovní sásilky Akrát denně od 5 sl. po
čínaje franko stanice. Zasílá

Karel Dlabačv Jičíně
(Čechy).
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KNIHOVNA
(rydává4rediguje Dr. Václav Řezníček)

přináší čtení zábavné i poučné a jest
proto hledána do veřejných i spolko

| vých knihoven, těšíc se přízní zejmena |
| čtení milovných jednotlivců.

* Na ročník (6—7 zajímavých knih)
| předplácí se 2 zl. Všechny jednotlivé
| svazky jsou k dostání o sobě. Admi

nistrace ochotně zašle seznam v „Mo
dré knihovně“ doposud vyšlých knih,
jež lze koupiti nebo objednati ve všech

| knihkupectvích a zejmena pod adresou

+ Modrá knihovna
Praha, Král. Vinobrady č. 347.

ZTTTOTROYTTTtATATaTalalelotaelaeTloflalelatafelele?.

ujejejeee]lan

a lajdblateteloleletolololotototololel

Zručného dělníka
na zručnou damskou práci přijme ihned

| Václav Beneš,
damský krejčí v Hradci Králové,

Cognac pravý, z italského vlna, třiletý, 1
litr po 3 zl.

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 lilr
po + zl. 75 kr.

Slivovwicl starou 1 litr po Bo kr.

Borovičku pálenouz tatránskýchjalovči
nek, > litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených. na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cegn.c, kterv se z uherských továren 1
litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy

v značném množství dovárí, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž podělaný; neboť i litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
2 apparátu teče 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýta,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Yzerky unsýlují se zdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.



Sjezdstrany národní.
V neděli o 10. hodině Beálose ve velké dvo

raně pražské Besedy na 300 důvěrníků strany ná
rodní ze všech končin Čech. Z kněží se mobli v

nedělní dan dostavit: pouze tři. Blenů zabájil ataHičký vůdce strany staročeské, p. dr.František La
dislav Rleger řečí, plnou ideslního sápadu, pro
stou výčitek a přísné kritiky. Uvitán byv blačným

podesken a roláním Sláva starému vůdci národa !pravil:
Vítám vás, milí přátelé a těší mne, že jate se

v tak velkém počtu k našemu posvání dostavili. Jeou
tema právé dvé léta, co jeme neavolali jiš dádnou
schůzi = naší strany. Bylo to uašim přátelům uě

kterým s podiraním a mrzeli se; ale jest třeba uráditi, že politické situace byla nejasná, a šo mlado
česká strana byla v nejžhavějším boji a to spůsobem,
který v celku nečelil ani proti našim zásadám, proti
našemu přnsvědčení; ano musili jmne si Často říci;
„No, jest viděti, že zmoudřeli! Jest viděti, že nastu
ují na naše cesty! Cojeme měli říci v takové situaci?

ve se mosili těšiti tím, že skutečně moudřejipočínají, še vybledávali cesty naše. Někteří s
padich přátel přáli si, aby se jaksi polemicky prati

nim vysapov o.á myslím, že kašdý upřímný vlastenec má pře

devším to míti na Byně čím se může posloagitinárodu a musil so každý s nás tázati, sdali bychom
loušili opravdu věci národaí, kdybychom v té době

yli začali nějaké půtky. Vádyťbylo i vytýkáno, žepolitiku mladočeskoa v poslední doběupřímnůji za
etáraly listy staročeské nešli mladočeské. :

Některým ae to nelíbí. Pánové, bylo by to Je
chetné, bylo by to vlastenecké, kdybychom byli ji:
Heš! Heči Teď musíš dělati, co my jeme dělali? M
jsme se spíše s tobo i a musili těšiti. A nysí,
dyš anahy jejich se aly s nezdarem, někteří mezi

—ámri-asad-jí -deo vedest aj idkodetibost
Ale i to by nebylo šlechetné! My se musíme védy
tázati, co národ tomu říká! (Výborněl)

A ta si masíme říci, že rána, která potkala Mla
dočechy, potkala nás všechny (Výborně!) še s toho
musíme míti šalosí, že se lak stalo, kdešto naopak
jako Čech, jako vlastenec upřímný, musil bych s
toho míti upřímné polčšení, kdyby byli pořídily!
(Výborně!) Když ule nepořídili, mosíme toho litovat.
Nejedná se o to, abychom prováděli rekriminace, aby
bědovali a tapili, abychom projevovali žalost. Tím by
sa, pánové, nic nepolepšilo! My musíme jako praví

vlastenci se tázati, čímnynější situaci polepšíme!(vborně!) Ne strannické obledy, ofbrš prospěch národa
musí býti všdycky naším voditkem!

Jest to věru k politování, že k vůli některým
názorům mezi námi povstaly tehdáž půtky tak ostré,
že jedna strana drahou kaceřorala a zrádcovalo. Ko
nečně vidíme, že z toho sporu nic dobrého pro nás
nevzešlo! Ba musfme se tázat, jestli se věci nezhoršily.

Jest tn předevšímjedna věc, še totiž naše ústavní
poměry se skutečně zhoršily. Víte, pánové, jak před
Časem věci se dály! Na stanoviska atátního práva

Moe stáli jeme také na tom, že jenom sněm Český
může dávati zákon národu českému Aaže máli sepodrobiti národ český, historický národ, cizímu záko
nodáratrí, soatavenému z jiných národů, že se to může
státi jenom emlonvou a usnesením. To byla příčina
našeho pasivního odpora, ve kterém jsme po mnohá
leta trvali. Konečně porstaly proudy mladší, které
kázaly opustiti tutocestu » vstoupiti do říšské rady.
Jakmile jeme se odhodlal. k « mato kroka, musili jeme
se tázati, jak se tam na říšské radě budeme cbovati.

Měli jsme zůstati v nenetálém protestování, ně
jaké obetrakci anebo měli jsme hleděti k tomu, aby
chom uzavřeli apolek s jinými stranami? | Vetonpili
jsme do říšské rady ovšem e obražením v té nadějí,
že se tam cestou zákonodárnou doděláme opravy ve
smyslu rovnoprávnosti a samosprávy. Bohužel i v tom
ohledu nedálo se všechno podlo našich nadějí. Cítili
jsme to mnozí z nás, aspoň již jsme to tehdáč napřed
říkali, že takové těleso parlamentární podle své vlastní
povahy m takořka přirozeně pořád více a více bledí
přitahovati všeliké úkoly zákonodárné na nebe a že
tím ceatralisace se bude vzmábati. A tak 6e i stalo
skutečně. Říšská rada vědy více tihla k centralisací
a po mnohém odporu z naší strany konečně i došlo
k tomu, že se sněmům odebralo právo obesýlati říš
skou radu a že byly zavedeny přímé volby.

Vy, pánové, se pamatujete, že tato změna ze
atala patrným porašením úslavních práv. Neboťprávo
obesýlati říšskou radu, stojí pro nás v ústavě. ve zří
sení zemském. A tehdáž za nepřítomnosti Čechů a
Poláků, tedy nynější většiny říšeké rady, byly save
deny přímé volby. A tak věci tíbly pořád více k cen
tralisaci. Tu cítíme, že to čádá, abych tak řekl, poli
tická mravnost, aby to, co proti všema právu a proti
ústavě násilným aktem a fingováním majority, které

nebylo, bylo nám vzato, jb nám vráceno. (Výborné |)
Tu mylím, še především třeba přiložiti raka. Jest vi
děti, že ten celý parlamentní systém s tím ohromným
množstvím poslanců, sám <sebou jest to těleso těžko
pohyblivé a těleso k sákonodárné práci neschopné.
(Výborně!) Vidíme to katdý den a liberálněji se
to vede a čím demokratičtějí, tím více různých živlů
se dostane do říňaké rady, kdejiž krom toho jest ta
ková různost národních, historických i sociálních ele
mentů, še skutečně nelze doufati, še by pro stát, pro
říši sestavenou s tak růsmých živlů moblo nastati
úspěšnější jednání. :

-Mnorí, jmenovitě vídeňská žarnalistiko, pořád
mlaví, jako kdyby se Bskonsko musilo rompadnouti,
kdyby se princip antonotnistický provedl! Ale, pá
nové, vidíme to i v jiných zemích, nejpatrnější toho
příklad máme na nově povetslém Německu, kdejest
a může býti federativní princip Bíťeji rozveden, o
jsou tu i jednotlivé státy se uvými panovníky, které
si dávejí svó zákony -a nic méně národ německý se
vzmábá spůsobem neobyčejným. Považte jen, juké
ohromné moci dosáhl na moři! Může se tedy říci ro
rumným spůsobem, še by princip autonomní byl zá

hobný, še by byl rospadnatím státu? Právěnaopak,sařízení státu muví býti takové, jaké jest při o
různosti elementů, z nichž sestát skládá! (Výborně1)
Kaddý z nás cítí, "že pro Bubovinu a pro Čechyne
hodí ne týš záhon! I'sama říšská rada přichází častěji
k tomu, že chce dělati aákoa pro tu neb onu zemi,
kdešto by to-bylo mondřejší, aby se taková věc ode
vzdalaté samésemi. „Výbórněl) Pánové, toho se jen
dotýkém!

"Jeden z blavníc< úkolů práce pro nás všecky
pro každého vlastesse, jest te: starati se o opravu
ústavy říšské | Drubá věc jeat volební řád. Jiš před
80 lety otec můj, náš Palacký měl na sněmu českém
dloubou řeč, ve které dokásal nespravedlivost voleb
ního řádu pro království české. Pánové, všecky ty
věci se od tb chvíle, nepolepěily, ano shoráty 8,
když povášíme, jsk iée sa změnily v mnuhém po
měry majetkové. sociální atd, že povstala města,
která měla snad někdy 10.000 a mají nyní 60.000
obyvatelů. Vůbec ve všem taková změna nastala, že
kdyby nebyla očividná nespravedlnost na škodu če
ského národa založena v těchto volicích ládech, že
by již z té příčiny musiln nastati náprava. Avšak my
vidíme, de v nynější době názory aociální na ochranu
nižších tříd a tříd pracujících došly velké platnosti
a že každému svědomitému politikovi jest potřeba
uvážiti tyto věcí, aby tedy také těm třídám, které
posud byly vyňaty ze zastupitelstva zemekého, bylo
dopřánozastoupení. (Výborně|;

Naše strana byla aspoň pro všeobecné právo
volební, me ale pro všeobecné právo rovné, nýbrt
naše stanovisko jest — a také i u pokročilých národů,
na př. v Belgii — aby bylo savedeno sustoupení po
měrné, aby všichni živlové, kteří jsou ve státním ži
votě důležití, došli přiměřeného zastoupení dle své
důležitosti, vzdělanosti a poplatnosti, ale aby žádná
třída nebyla vyloučena, aniž aby která byla tuk ob
dařena volebním právem, aby všecky ostatní byly
umlčeny. (Výborně!) To, pánové, jest druhá věc, na
kterou musí strana naše a každý vlastenec obrátiti
svou pozornost.

Ale, pánové, jest u nás v Čechách žalostný úkaz
ten, že po mnoho let jsme v neustálém zápasu « na
šimi německými krajany A tu nechci pronésti žádnou
rekriminaci| Ale musím to s politováním říci, že ono
vítězetví mlodočeské strany, jestli mělo zlé následky,
mělo je především v tom, že přetrhlo vyjednávání 8
našimi německými krajany. (Výborněl. Jest to moje
upřímné přesvědčení, že nemáme všichny dohromady
žádný důležitějsí úkol, nežli abychom — ovšem na
záhladě rovného práva — dobodli ee © našimi něm.
krajany! (Výborněl) Bohužel že se poměry v táto
věci zhoršily, Rozdrážděnost na německé straně do
stoupila takové míry, že až se člověk někdy musí diviti,
še takové výstřelky šílené kolitkrát nesnášenlivosti
mezi nimi se mohou objeviti, které skutečně neslouží
ku ctá jejich velké vsdělanosti. (Výborněl)

Kdyč opakuje se pořád mínění, že německémn
národu zde u nás musí býti zachováno panství, he
gemenie, že jest to jejich právo a jejich država, pak
ovšem, pánové, je to těžko pro nás, abychom při ta
kových názorech zachovali chludnoumysl! (Výbornál)
Nám, kteří si přejeme zachovati tuto vlast od Boha
co celek stvořenou v této jednotě, záleží velmi na tom,
aby byla na všechnu budoucnost tak zachována, ovšem

ři etejném práva obou národů, které jest již od to
ika set lot u nás zavedeno a které jest přirozené.

Němečtí krajané často se obávají a domnívají se, že
v našem státním právu, ku kterému ao hlásíme, jest
obsažen nějaký útok na Němce. To jest veliký bludl
Vždyť právě v tom státním práva již od obnoveného
zřízení zemského jest rovnoprávnost obou národů za
bezpečena a nic takového nemůže tedy býti na ujmu
německých krajanů. Jest to skutečně k politování, že
u německých stran ještě to státní právo se považaj

za takového strašáka, neboť zajisté kdyby se upřímně

a poctivě četlilo jazykové rovnoprávnostíjak v českých,i v německých krajinách, neměli by Němci milsdy
příležitost sobě etěžovati na utiskování s naší stramy.

Často «e, pánové, citují rozličné práce našel
Tolik všelikých prací a podniků jsme provedli během
50 let! A když ovášíme, jak se věci sběhly, vidíme,
že jeme ideálů našich snah vzdálenější, než jeme byli
r. 1848, než jeme byli při jednání v Iošpruku, než
jsme b.li ve fundamentálkách, přicísafskémrespriktu|
Všechny tyto fáse minuly a my posud nedošli jsme
svého cíle! Jest zajisté uvážení hodno a nikdy všádné
vaší práci nebyla přání nado tak forroulována jako
ve fandamontálních článcích! Odpusťte mně,še k toma
poukazujo, že bychom v těchto článcích mašlí maohé
trako, které by nyní zaelubovalo uvážení a * pltjpost
uvedení! (Výborněl)

Pánové, to jsou hlavní naše politické úkoly. Jé
nepouštím vo do jiných úkolů. My všichni máme B
toho rozum, že politika mení všechno a není nikdo
mezi námi, nebo aspoň málo mezi námi, který by byl
celý svůj život mohl věnovati politice a politickým
snabám. Každý má evé povolání a my musíme hleděr

sy každý ve svém povolání k prospěchu národa působil!
V práci a věděníje naše spasené/ napsaljsem

v Nančném slovníku. A tc, pánové, nesmíme zapomí
nati ! Nebo, af se dějí věci jakékoliv, jednu věc mějme
vědy na mysli, še musíme hledat smohutnění duševní,
kulturní a také hospodářské. (Výborněl) Tyto práce
jsou každému přístupny a každéma v jeho oboru.
ledy ne z jalového politisování, ne z jalového raiso

nování povatane síla národu, nýbrž z práce kultarní
a hospodářeké, (Výborně!) V tom ohledu myslím, že
musíme hledét vůbec spojiti všechny aíly své, nedbati

ři tom, še se jedná jenom a jediné o příslušenství
k té nebo straně. V té těžké sitnaci, ve které ae ne
lezáme, jest třeba, abychom v díla společném spojili
všechny síly duševní, všechny poctivé a statné vůle
našeho národa, nevyločujíce nikoho od práce společné.
(Výborněl) Nesmfme zapomenonti, de naše poměry
staly se takové, že nemohon se obratem raky napra
viti, že co věkové zkazili, může se jen úsilnou prací
za delší dobu opět kuspo kuse napraviti. Nesmíme
proto jeden drahého zrádcovat a kaceřovát, když jeho
mínění od našeho poněkud se liší. Musíme vždy pa
matovati na to, že v jiných hlavách než v našich
jinak svět se obráží.

Jestliže někdo ai stěžoje, má zajisté příčiny si
stěždvati, že byl vytištěn z veřejného života lidmi
snad menší ceny. tedy musí konečně to přijmout e
klidnou myslí. Již je to tak ve světě, že národ nemá
vždy jasný zrak. Lid a národ mají vždycky dobrou
vůli, ale jasný zrak často nemají! „Výborně!)Jest to
známo, že od jakživa lidé mívali spůsob křičet: (Ho
sanna l“ a podruhé „Ukřižoj!“ (Výborně!) Tak je u
nás a tak bude i dále. My pak mějme to na paměti
a hleďme vždy k tomu, co může síly naše epojiti. To,
pánové, jsou myšlenky, které jsem chtěl a vámi eděliti.

Doufám, že když budeme hleděti k tomu, aby
chom všechny síly národa duchovní, všechny duchy
a všechny vůle pevně spojili v jednu společnou práci,
že také resultát bude ntěšený. (Výborněl) Neztrácejme
nikdy mysli, jsouce přesvědčeni, že národ, který jest
dosti četný v Rakousku, nemůže býti považován, jak
Francouzi říkají, za „guantité negligeable“, totiž před
mět, který se může přehlédnouti. Národ, který kal
turnš a hospodářsky mohutní, nemůže nikdy býti ho
zen do konta, aniž přiveden k věčnému mlčení! (Vý
borně! Výborně! Dlouhotrvající potlesk.;“

PanMUDr.Jar. Hruška, porkmistrz Klad
na pravil: Za těchto emutných dnů, které dolehly na
národ náš, myslím, že dnes dostává se nám útěchy
dvojí: Slyšeli jsme opět promluviti známým otcovským
erdečným spůsobem svého vůdce, jenž čistou povahou,
ušlechtilostí ducha, ekromností v neštěstí a bohorov
ným přímo klidem a rovnomyelností bude vpočtěn
mezi nejlepší, kteří našemu národu byli dání (Za
frenetického potlesku shromáždění povstávají a dlou
ho provolávejí slávu Riegrovi), kterého všichni zahr
nujeme neobmezenou úctou a důvěrou. (Všicknil) Dru
há útěcha, které jsme dnes nabyli, jest taková a prýští
z věcí tak důležitých, že zasluhuje, aby bylo o ní
promlaveno zároveň u útěchou první.

Velectění pánové! Není tomu tak dávno, jest
tomu několik let, co bylo v klabu českém promlave
no o důležitostech a potřebách strany A bylo pouká
záno jako k hlavnímu nedostatku, k té okolnosti, že
strana nemá dorostu. Byl označen věk 40 roků jako
hranice, kde přestávají illuse a počíná atřízlivost, což
ovšem není vždy pravda. Byl učiněn dotaz, zdali mezi

ono jest někdo, kdo nedosál' této hranice.
yli mezi námi jen dva a o těch bylo zjištěno, že jim

do čtyřicítky mnoho nechybí. Ale v tom shromáždění
vidím, že strana dorost má. My víme, že strana může
klidně hleděti vetříc dalším dnům věnovaným poctivé
snaze po uchování a rozmnožení prospěchů národních,
věnované neúmorné práci k dosažení konečných cílů



svého dlonboletého politického boje. Jak bychom nor
neněli utěšiti a se radovati, Ano radost naše nabývá
ideálníbo ráza naprosté čistoty, povášímo-Ji,do
ničeho neučinila, aby si dorost slskela To, copravím,
nemá býti výčitkou, ale jest natno, abychom hledalí
příčinu, proč došlo k tomuto potěšitelnému úkasu. A
tu myslím, že pravá příčina, proč tento starý kmen
strany, o němš tolkráte bylo praveno, že jest skácen
a poralen a de není schopen dalšího života a obro
zení, že opět nímo vše nadání vyráží bujný a svěží
list. Pravou příčinu této potěšitelné věci bledati mu
síme ve zdravé míze toboto starého kmene, v zásn
dách strany, o nichž mohu říci, že jsou ctnostny, ješ
mohou býti tak označeny, še strana nikdy národu
nelichotilu, nikdy neslibovala, co jemu nemohla spl
nití a v čem jemu nemohla dostáli, a še konečné
strana vědy sebe a své prospéchy dovedla podřídití
a podřídila prospěchům národním. Tyto dvě vlast
nosti strany, opravdovost a obětavost takřka neobme
zevá jsou příčinou, které spůsobile, Ze strana dlouho
odloučená od života parlamentního, která bývá zpra
vidla hrobem politických atran, v dloaholetém zátiší
nejen nezahynule, nýbrž uchovala se v síle a ukazuje
se osvěženou a schopnou dalšího života.

Nesešli jeme se zde, abychom jednali o důleži
tostech strany, nýbrž o důležitostech a potřebách své
ho národa. Odetrčení, kterého se národu dostalo, jest
takové, že podobného v celém národním zápase par
lamentárním není. Uvážím-li všechno, co 8e dělo, bu
de všem lidem zjevno a patrno, še důvěřívost jest
s největšíchchyb lidských. „.

Velectění pánovél Také roztrpčení, které as
zmocnilo všech českých myslí (Výborněl), jest takové,
že podobného nebylo v našem dlouhém politickém zá
pasu. Jest prosycen jakýmsi neurčitým, těžko vysvě
tlitelným nepříjemným pocitem, který se probonzí,
jsou-8 základy obecné víry tak podviklány (Výbor
ně!), še lid jest si vědom, še nýkomu a ničemu ne
máše důvěřití. (Výborně! Potlesk!) My jsme se v po
litickém zápasu duložili uklamání mnobého. Národ
Český svým poseletvem ještě pro nic se tak nebyl ex
ponoval jako pro tyto věci, které nám byly nyní od
Řaty. Z neečíslných úst po českých vlastech ozývá Be
nyní otázka. Co teď? Zdá se, že na dobro minuly ty
doby, kdy jsme skládali veskerou naději na sebe sa
my anebo na někoho ze sebe. :

Dnes to více nejde evalovati vina, nezdar na
bedra jednoho neb jedné atrany. Dnes ví kašdý, že
nová politická strana musí zápasiti 8 týmiž překáž
kami a každý rozmný člověk se musí ptáti, zda věci
třetí, nebudou horší druhých a vůbec poslední věci
prvních. Shoda a součinnost národa je však možna
jen při svornosti. Naše atrena hlásala vždy nutnost
národní svornosti a tuto potřebujeme zvláště proti
vládě nynější nám nejvíce nepřátelské.
: Dr. Karel Mattuš, na to pravil, še nejno
vější politické události nutkaly výkonný výbor národní
strany, aby navrhl resoluci, která by tlamočila ná
hlely strany. Thunovo ministerstvo bylo propuštěno
e překvapující rychlostí a k vesla povoláno úřední
cké ministerstvo, jehož prvním činem bylo odvolati
jazyková nařízení, která byla jistě hlavní vymožeností
strany, která po povalení národní strany se atala v
národě panující. Jazyková nařízení byla poněkud ve
prospěch našeho národa pozměněna, teď nám ale byla
úplně vzata. Událost tato důležitá jest příčinou, že
jeme sestavili resoluci, u které vám bude jednati a
rozhodovati. Pun tejemník národní strany vám navr
ženou resolaci přečte.

at Tajemník p. JUC. Jan Sedlák, pak přečetluto .
resoluci:

Sjezd důvěrníků strany národní konaný v Praze
dne 22. října 1899 porokovav o nynějších poměrech
politických pronáší se o nich takto:

1. Nařízení jazyková pro Čechy a Moravu ne
byla než častečným provedením rovného práva zabe
zpečeného samou ústavou v článku XIX. základního
zákona státního a obecných právech státních občanů.
Odvolání nařízení těch, aniž by byla nabražena son
časně předpisy alespoň stejmě cennými, jeví ee jako
porašeníhistorických a ústavníoh práv našich a je
likož přivoděno bylo násilím vykonaným na parla
mentu a vládě, musí se prohlásiti za odvážný u ne
bezpečný krok mařící autoritu státní a podvracející
pro budoucnost důvěru v klidný život ústavní.

Tím úsilovněji musí však nyní býti dbáno ©
provedení dokonalé rovnoprávnosti v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezska.

2. Možno-li považovati doplnění jazykových na
řízení za přední vymoženost strany, ješ v Čechácha
na Moravě je za posledních let stranou vedoucí, pak
nutno uznatí nyní, kdy byla odvolána, že domácí naše
boje, někdy tak urputně vedené, byli marnými, jeli
kož postavení národa nestalo se jimi výhodnější, ani
práva naše jazyková zabezpečenější, za to však boha
Žel smír národních kmenů v zemi následkem rozdráš
děnosti stran nad míru obtižným.

3. Snesení se důvěrníků národní strany svobo
domyslné v příčině nynější situace shoduje se také
e našimi názory; se zvláštním uznáním vítáme ene

sení konservativních velkostatkářůčeských, kteří pra
vému přesvědčení nejširších kruhů našeho národa dovedlí dáti výraz mnžný a důstojný.

4. Doba právě minulá přinesla poznání,že je
nezdolnou nutností setrvati při politice dobývajícízpět
práva národa tlakem věků porušená, krok za krokem,
Bno že uluší uznati za nejmoudřejší skutek nynější
delegace české obnovení spojenství Čechů s nynější
většinou poslanecké sněmovny, kteréž seskupení dnos
jak prve jest útvar nejpřiměřenější zájmům říše i val
né většiny její národů, pročeč také udršení její ne
základě programové osnovy poslední adresy jeví se
nutnou říši, zemím i národům.

5. Uznavše dávoo pramen všeho zlého co do
ústavních poměrů ve volebních řádech nesprávných a
tendenčně sestavených, které nad to změnami za tu
dobu v poměrech voličstva a názorech socialních, po
kládáme za přední povinnost zástupců našich starati
8e O opravy řádů velících v duchu ke všem třídám
občanetva spravedlivém, příznávajícím všem činitelům

* . “ a

divotě státním přiměřené zastoani |pení, tak aby žádnátřída občanstva nebyla vyl i

ní mlada, yla vyloučena,aniš by mohle6. Naděvše důlešitým úkolem všech.

deakýchjest nklizení spora a německýmikrajeny, ke
rýš se atal již povážlivou chorobou vlasti a call naší

říše, ve které je zakotvenoké Bašeho národa a kte
"i viestisrédnon sgitaci jedné atrapy, bohužel Šbo. o : ;
ínavě depon me, stává se jiš předmětempolitiky

Zde nám třeba prohlásit, z u a orčitě, ž
w atranou touto a s támi, kteří volky nevojků jejímu

en Podiebají, na nehledámea nikdyneuči, jelikož zjevně usiloj
mrh a silojío podmanění,bavyhubení

Ovšem pak toužíme dohodnonti se a ně i
krajany,kteřízachováníneodvisléříšerakongF
ně si přejí, pokud chtějí též loyalně šejjíki rovného

pára národnosti naší, zaručeného BamorLyu ústarou
p atě s. B 3 kteřínestojína tom, še všeckojerávem,coněkdynačae bylo,ač j i
slorické právo popírají. 7 remi věsehno Birvajíce nezvratně na půdě českého práva stát

ního, odmítáme nařknutí, jako by provedením jeho
mělo býti české národnosti zjednáno nějaké padpráví,
kdežto my vněm spatřajeme nerozlačný uvazek s dy
nastií a Fíší při vnitřní swmostatnosti, která zabez

prápjs oběmazeoké prárným kmenům národním v zeorgny české nejvolnější j i ho
spodářekých sil j jší rozvoj kulturních i ho

7. To jsou úkoly veliké, jichž provedení je ná
rodu našemu nezbytné, ba potřebou.životní asama
vážnost doby nás napomíné, epojiti ku spolučinnosti
všechny strany v národě, pokud se hlásí přograma
nám společnému v ohledu národním a státoprávním.

Doby, kde vášněmi politickými vzbouřené pron
dy tak řečenéhoveřejného mínění časem vynáší na

vrch osobnosti pochybné ceny, bohdá již minuly;
leďme ušíti nynějšího uklidnění myslí mezi sebou

k tomu, abychom svorně čelili nebezpečí, jež národu
hrozí a to především tím, že avěřovati chcemenej

o něJšíPoe pih říši, zemí, okrésích a obcíchm čestným, nezi ; 
kumilovným ným „schopným práce a pokro

- „ Tajemník p. JUC. Sedlák, vysvětlil pak
vyjednávání s Mladočecby. Nejdetu'o nějaké napro.
sté splynutí stran, nýbrž o součinnost a pluou, npřím
nou shodu k společnému působení, Jednání jest za=
vedenoa bude v něm pokračováno se všemi ótraňami
Českými.: ' O

Universitníprof, dr. Jan Pelack řipo
mněl, co se tkne zrošení jazykových nát slov
generála Windischgraetze, který neschvaloval, aby ae

n S an olopravil F. 1863,že když se dala,mělaua . Podobnějest to i ja
zykovými. (Soublas.) " P našíneními je
„, Dr. Palacký pravil dále, že bylo národa příliš

lichoceno, že panuje u nás jakási eervilnost, an ne
chce nikdo řící pravdu nahora králi a dolů lidu. My
masíme se k národu zachovati jako staří francouzští
royalité: pro krále, u králem, bez krále a bude-li tře
ba i proti! Nám třebn odporučovati poslancům i lida
vážný klid slovy Deakovými: „Vášeň je zlá rádkyně.
Největší pevnost se sní rozboňí, ale psí bonda se aní
nepostaví!“ My v Čechách jsme také chybovali tím,
že jsme ne nestarali o Moravu a Slezsko, které tvoří
slovanský most a spojuje nás se ulovanetvem. Kdyby
chom měli Moravu a Slezsko, nebylo by se nám tohle
etalo. Ba lépe by bylo, kdyby byly zachovány i punk
tace, lépe by bylo než za nynější anarchie, kdy každý
vídeňský uličník je v Rakousku pánem. (Výborně)

Následající řečník, panJUDr. Baštýř podpo
roval myšlenku sblžení českýchnárodních etrau, lo
doložil, že při spolupůsobení národních stran musí
býti nejen společná práce, nýbrž také společná zodpo
vědnoet, které se strana mladočeská vyhýbala. Když
8e jedná o kooperaci národních stran, dlužno netaké
zmíniti, má-li národní strana (staročeská) nésti zodpo
vědnost jen pro faturo nebo též pro praeterito. Ná
rodní straně možno ručiti pouze za budoucí věci, za

politické chyby a bludy Mladočechů souručenství rozodně převzíti nemůže. (Výbornět Tak jest! Toť se
rozumí l) Zodpovědní můžeme býti jen za příští věci,
pokud se jich účastníme, a nikoli co bez nás a snad
i pro'i naši vůli učinili jiní. Nebudeme činiti rékri
minace, ale atřízlivé kritiky jednání mladočeské strany
se vzdáti nesmíme. Na to učinil některé výtky.

Ve stejnémsmyslu mluvil pan dr. Luboš Je
řábek, který vyslovoval některé obavy ©poctivosti
kompromissní myšlenky, poněvadž jest známo, že četní
vynikající příslušníci strany národní nepřejí kooperaci
a Miadočechy, an nikoli bezdůvodně soudí, če
mladočeská politika v pražské obci i v národě doho
spodařila, a že kooperace Staročechy více kodí,

nežli prospěje českému národu. Pan dr. Jeřábek dobře
ví, že jmenovitě pražská intelligence všech táborů my
šlence kompromisení valně nepřeje, a proto mluvil se
stříslivou reservou. Pan dr. Jeřábek slibuje si mnoho

od národní rady, o jejíš úkolech a pracíchpodrobněji
se zmínil, a v které by měly apolupůsobiti všecky
strany s programem národním a státoprávním, tedy
Mladočeši i Štaročeši, čeští radikálové, pokrokářii ná
rodní dělníci, Mladočechům a Staročechům by na př.
přiřknuto bylo znatoupení tří neb čtyř dvanáctek, ná
rodním socialistům po jedné dvenáctce atd. Pokud se
kooperace stran dotýče, varoval psn řečník, aby straně
staročeské neuvalovala se zodpovědnost za skutky mi
nulé, protože jest obava, že strany oposiční v národě
vrhnon 80 po uzavření kompromissu na Staročechy
stejně jako na Mladočechy, (Souhlas a pochvala).

Pan dr. Fr. Lad. Hlegor pravil,že časjiž
valně pokročil a prosil proto, al 4 pak-li se přihlásívedle přihlášeného redaktora Štábla ještě další řečníci,
nemluvili přes 10 minut.

František Štábl, red. „Obnovy“v Hradci
Králové, pravil, že hledíc k pokročilému času, chce
mluviti stračně. Po vysvětleních, které podali pp. ta
jemník Sedlák, dr. Baštýř a dr. Jeřábek, může = na
vrženou resolncí souhlas svůj projeviti. V posledních
10 letech stál v předních šicích českých konserv. stran
v obraně proti straně svobodomyslné, a nepovažuje

její politiku sa správnou; bojoval proti bí aš done
poslednější doby, kdejte pražské kasoplsy sdršovce ji dávno posuzovatipolitiku sttáby ovo! yslné,

Co sa týče staro- a mledočeských kompromisků, nabylmbobých zkašeností, které radí k rnoati. Dnesje

bol Šeských stran otáskou podřízenější. Dneb se jddnáo kůší celého českého národa, dnes se nedbvyklým
protiústavným způsubem eahá přímo na jeho dkistenci.
Vyšším zájmům českého národa musí se dneš podří
diti sájmy jednotlivých jeho stran. Dnesje poviňností
všech Čechů dobré vůle a všech českých stra, pokud
ce hlásí k našeřnuspolečnémunálšinímu a státopráv

níma programu,Aby ystopoval ti národním a politickým našim nepřátelům sjloješými silami.
Pan dr. Jeřábek přimloděkl sb £% ní bebké

národní rady s vypočetl české strany, . by měly

poměrně zastoopeny býti v národhř růdé 3 přacovatitem společně ve prospěch národa. Na jednu stranu
snad pan řečník zapomněl. Jato strana dobře národní,
strana katolická, která stála všdy věrně po atrapů
Staročechů (Výborně I) — s právě proto od jejich dd
půrců nanejvýš nenáviděnaa potírána byla a jest.
(Souhlau.) Na stranu tuto, která jest silná, te zapo
menouti nesmí. (Výborně!l Souhlaa. Pan dr. Jeřábek.
Toť se rosumíl Počítá se na ni a počítalo se na n;
na zřízení národní rady). '

"Pan tajemník Sedlák pravil jménem výkonného
zýboru národní strany, že při nastávajících vyjedná
věních nejedná se naprosto o splynutí stran, nýbrž
ponze o kooperaci v národních otázkách; smínil se
též, če mnozí vytýkají, če není žádných záruk, do
ujednaná shoda se takó skutečně dodrží; sám však
vjistil, že jednání o zárukách jest formálně již sahá
jeno, a — bude-li třeba, že podmínky dohodnati se
předloží důvěrníkům ku schválení. .
. -Pan dr. Baštýř teké dobře podotkl, žé spojené
strany musí konati nejen společnou práči, nýbrž že
meosínósti také společnou zodpovědnost. Tázal de též,
zda eouračenstvínaše pastati má teprve pro fataro
— pro budoucnost — či též pro praeterito — za činy
audálosti minulé. Mám mlaviti stručně, a nechcí bu
diti rekriminaci. 0

Při jednání o shodu a spolupůsobení českých
stran bude třeba opatrnosti a naše zodpovědnost můsf
býti v budoucnosti přiměřena jen vlivů, který fikticky

naveřejný život a na politiku našichzástupců mítibudeme, Pohlížímna pohtiku a na sončinnost nárud
ních stran dosti akopticky. Zástupci českých stran ze
všech zemí kořuny České, z Úech,Moravy a zo Slezska
dohodli se jíž jednou na společné poradě v Praze dne

stran o společném postupu votázkách národních a
státoprávních. Nechtěje zde činiti nikomu výčitky, mu
sím přece jen připomenonti, že to byla strana mlado
česká, která usnesení listopadové konference nedodr
žela, a že od té doby nejednou veškera vina na ata
ročeské punktatory schvalovala. Jednání o společném
postupu musí býti tedy přesně precisovánu.

Na českém venkově jsou lidé, kteří říkají: Sta
ročeší nám nevymohli nic, a Mladočeši nám nevymohli
také nic. Ve výrazích méně vybíraví odpůrci dnešní
politiky říkají: Je to jedna pakáž. Jiní opět praví,že
nynější politika je špatná proto, protože prý Mladočeši
dělají staročeskou politiku, a opět jiní tvrdí, že staro
česká politika byla lepší. Nechci se o těchto úsudcích
šířiti; vyslovují jen obavu, že právě tyto různorodé
živly budou po uzavření shody bušiti stejně do Mla
dočechů, Staročechů i klerikálů, a že bychom pak byli
zbytečně kompromitování.

Při jednání o společném postupu a zárukách je
tedy třeba opatrnorti, Moňná, že činí teď z noute
ctnost a možná též, že, poučení trpkými zkušenostmi,
myslí Mladí tentokrát s Kompromissem| přímněji
než-li r. 1892 po listopadové konferenci.

Co musíme při konferenci s Mladočechy rczhodně
žádati, jest, aby opomíjeli všeho, co by některé z če
ských stran nemile se dotýkati neb ji zarmacovati
mohlo. Musíme také žádati, aby mladočeští poslanci

uvedli svůj program v souhlas se skutečnými„poměryNěkteří mladočeští poslanci pravili všsk ještě v nej
poslednějších echůzích, če trvají na původním svém
programu z r. 1889, Nechci slavné shromáždění zdr
žovati vypočítáním třiceti hlavních slibů mnohoslib
ného tehdejšího jejich volebního provolání.

Pakli Mladočeši pojímají ehodu českých stran,
společnou práci a zodpovědnost vášně, pak musí ros
hodně některé věci ze svého programu vypnstiti, na
př. zasazovati ce o všeobecné rovné blasovací právo.
obmeziti neb odetraniti kurii velkých ststků, odetraniti
věsliké politické privileje, plásti se do otázek nábo
ženských atd., s čímž ta neb one zo epojenýchstran by
souhlasiti nemobla. Mladočeší slibovali také, že se
postaví vatříc dalšímu postupu zpátečnictví. Je to slib
ovšem velice laciný a nejasný, a nechal se zmiňovati,
pokud se ho drleli.

Jsem člověk,který kašdému rozamnému pokroku
rozhodně přeje, jsem též rozhodně svobodomyslný,
pokud tím neobmezaji právo s svobodu jiného, ne
boť avobody kdo hoden, svobodu ená vážiti každou!
(Souhlas). ,

Řečník je pak proti lžisvobodomyslnosti a ne

provéma pokroku lidí ještě mladých a málozkušených,
teré šíří jen zmatek v národě, Proti svýmodpůrenmusíme se ovšem všichni Čechové důrazně a důsledně

brániti, bez ohledu, zdali ss shoda docílí nebo nikoli.
ník pak se zmínil o organisaci národní a

podotkl, a proti Němcůmorganisováníčeskoudějovičtí Čechové.Od poslanců mladočeských musíme
šádsti upřímnost, neboť trvati na elibech nesplnitei

ných a nemožných, zatejovati lidu prov stav politívkých vecí,z. ená šířiti jen zmatek v národě a pra
covati I- rakou stranám podvratným. Jen na základě
pveti-6 .- pravdivé shody bude společná a úspěšná
průce možna. (Souhlas).

Po jednohlssném schválení resolnce byli zvoleni
do výkonného výboru pp.: JUDr. Edvard Jan Baštýř.
Alois Bureš, Ed. Dobrý, JUDr. K. Havelka, MUDr.
Jaroal, Hruáka, Alois Kroutil, JUDr Jan Kůibn, JUDr.
Karel Mattnš, Ph. dr. Jan Městecký, JUDr. Stanislav
Prachenský, JUDr. František Lad. Rieger, JUDr. Jan
Ryba, Jan Sedlák, MUDr. Ant. Steidl, JUDr. J. E.
Slavík, JUDr. Jindfich Šole, K. Ticht. Em. Tonner,



Jan Topinka, Ph. dr. W. W. Tomek, Jaa Toušímský,
V. Vacek, Jan Vaněk, JUDr. Em. Zeiv. Tím schůze o
čtvrt na 1 hodipu akonlena.

Ko jsou spolvrahov Hilsnoroyi?
Interpelace říšského poslance profesora Schle

singera a soudruhů na Jeho Excellencí ministra ju
stičníbo:

Dne 16. září t. r. byl před krajským soudem
v Katné Hoře proveden proces, který vrbá křiklavé
uvětlo na předběžná vyšetřování proti židovskému
vrabn dívky, Leop. Hileneroví u okresního soudu
v Polné provedená. Před porotním soudem v Kotné
Hoře provedeným, vznesl svědek Fr Verelý obžalobu
ne okresního soudce v Polné. Reicheubacha 'pokft.

dida), že od něho zavedenéprotokoly, byly jím padělány, že rada Hoichenbach arčdky, kteří se dobro
volně hlásili a důležitá udání o vreždě učiniti chtěli,
okřikoval a ven ze dveří je vybízel. Rada Reichen
bach dával na jevo aš křiklavým způsobem avou pří
zeň k židům v Polné. Tak byl odsouzený vrab Leo

polá Hilaner teprye satčen, kdyš místní velitel poenské četnické stanice Klenovec na vlastní sodpo
vědnost Hilenera zatknul. Ale i po zatčení Hilenerově
opomenul rada Reichenbach po stopách vrahů pátrati,
sanedbal praoventivní zatčení Hilsnerových příbuzných
a ony šidy, kteří pstrně o vraždě věděli, výslechu

robiti.
Podezření súčastošní ee vraždy aneb o dobré

znelosti o vraždě padá v prvnířadě
na rabína dra. Goldbergera v Polné,
na Heřmana Basche, soustružníka,
na Leopolda Grafa, sklenáře,
ne Samnela Frieda, kořalečníka,
na Heřmana Aufrechta, kupce,vesměsto

židy v Polné.na bývalého koščeráka MořiceKorz
weila z Golč.Jeníkova.

Tyto osoby, na které těžké podezření padá, do
sad vyslýchány nebyly, aniž onen veliký počet svědků,
kteří jsou v stavu dokázati, že jmenované osoby buď
přímo nebo nepřímo na vraždě jsou súčastněny

Ačkoliv přes 20 svědků jest schopno oDy dva
„neznámé židy“, kteří 29. března tohoto roka s Leo

jdem Hilsnerem do „Březiny“ u Polné šli, dopo
tobna popsati, nebyl do dnes proti nim ani zatykač

vydán, ani o to postaráno, aby se vypátrali.
Rabín dr. Goldberger.

Proti rabínu dra. Goldberga v Polné jeon ná
sledující podezřelé okolnosti:

Jak známo, byl Leop. Hilsner 29. března onoho
dne, kdy Anežka Hrůzova byla zavražděna, kolem 6.
hodiny odpolední se dvěma cizími šidy, z nichš jeden
pajdal, do „Březiny“, kde dívka později zavra'děna
nalezena byla, viděn tam jíti.

Tento „psjdavý“ žid, který apoluvínníkem Hile
nera byl,vš 29. března r. 1899 v 11 hodin dopo
Jedne viděn v domě rabína Goldbergera, kterak oba
epolu rozmlouvají.

Svědkyně Jalie Pošáková jest v stavu do vědčiti,
že rabín Goldberger s pavlače svého domu pajdavému
židu bodil sbalenou ceduli, kterou pajdavý žid mži
kem do kapsy vetrčil. Totéž tvrdí oburník Čermák,
který bydlí proti rabínovi, že totéž viděl. Tento svě
dek chce doavědčiti, že rabín na pajdavého žida volal.

Svědkyně Antonie Šicová a Marie Surová jsou
v stavu dosvědčiti, že pajdavý žid kolem 11 hodiny
dopoledne vyšel z domu rabína a neel ve voskovém
plátně zabalený závitek, že žid ten byl velmi rozčilen
a že velikost paklíku mohla se rovnati nádobě šesti
litrové!

Toněvadě svědek Čermák s Pešák dříve tento
paklík u psjdavého žida neviděli, jest oprávněna do
mněnka, že paklík v průchodícím domě rabína pajda
vému žida byl doručen.

Složka Marie Perniškove, která u rabína slon
žila, udává, že den po událé vraždě Hrůsové cizí

ajdavý žid, kterého služka stejně popisoje jako svěd
kové Pešák, Čermák, Šicová a Barová, u rabína Gold

bergera obědval, a če paní rabínová, jelikož žid měl
svrab, poročila služce, pohovku, na které pajdavý žid
seděl, omýti aby její děti neonemocněly. Rabín dr.
Goldberger tato fakta prostě popírá, ačkoliv jmeno
vení svědci svá tvrzení odpřisábnonti chtějí,

Tajuplná voňavá zásilka.
Na poště v Golč, Jeníkově byla zabavena zá

silka košeráka Kurzweila ns rabína Goldbergera do
Polné adresovaná. V poštmistrn vzniklo podezření, že
košerák Karzweil posílá rabínu do Polné bodničku
e „voňavkou“. Poštmistr věc udal okresnímu soudu
v Habroré, kde zásilka byla zadržena a úřadně pro
zkoumána.

Když bednička byla oterřens, byle nalezena
v obalu ze silně parfamem napuštěné vaty — což
asi mělo dokázati správnost zásilky e „voňarkou“ —
ekleněná lahvička, ve které bylo několik tmavobně
dých kuliček.

Zásilka byle okresním soudem sabavena a k ana
lysi do Prahy zaslána, dosud však chybí výsledek
ludebného zkoumání. Ze všeho toho vysvítá, že rabín
Goldberger by! v úském spojení se apoluvinníky
vraždy, že měl obdršeti velmi podezřelou zásilku a
že on tyto ndélosti popírá.

Heřman Basch.
Proti soustružnickému pomocníka Heřmanu Ba

schovi svědčí následující okolnosti:
1. Pomocník obuvnický Fr. Šic může pod přísa

hou dotrrditi, že u něho v učení se nalézající bratr
Leopolda Hilenera, jménem Jcík, několikráte mu adě
lil, že jeho bratr Leopold před i po vraždě nápadně
s Heřmanem Baschem mlovil.

2. Svědek Fr. Bruckner může pod přísahou do
terditi, že Heřman Basch v době, kdy vražda nebyla
ještě odkryta, u Šice návštěvou meškal a velmi sklíčen
byl. Basch vyndal z kapsy lístek, který častěji četl.
Otázán jsa, co na lístku je, odvětil: „Lidé jsou špalní“,
Choval se velmi rozčileně a chvatně opustil byt,

-8 Povosník Fr. Cínk, šička Ningrová a klo
boučaík Ludv. Fůrich viděli v pátek — kterého dne
mrtvola Hrůzové nebyla ještě objevena — jak Basch
ve společnosti Hilenerově, Leopolda Grafu a pajda
vébo žida na dráhu šel.

„Basch nesl ruční kaffík, ačkoliv sám téboš dne
neodjel. Poněvadě ani Leopold Hilaner ani Graf ne
odjeli, tu nesl Baech patrně kofřík pajdavého žida.

4. Holič Adolf Filipenský dotvreuje, že Heřman
Baach se ve 3 hodiny odpůldne 29. března u něho
boliti dal, ačkoliv Basch se v pátek před šábesem
dával boliti.

6. Uředník holičeký Havlíček může odpřisáhnouti,
že si Basch 29. března o 3. hod, odpol. dal kotelety
(postranní vons) oholiti.

6. Kolář Jelínek udává, že na den pobřbu za
vračděné jeho paní viděla, kterak byl v obličeji po
škrábán.

7. Policejní komisař z Polné pan Sedlák a vo
litel četnický Klenovec prohlašují, že klacek, který
byl na místě zločinu nalezen, jen od člověka, který
zká sonstražníickou práci, mohl býti task dovedně
zpracován. (Basch je soustrůžníkem.)

Leopold Graf.
Mimo Heřmana Baeche byl také sklenář Leop.

Graf z Polné v záležitosti polenské vraždy Častěji
jmenován. Také on stýkal se před vraždou a po vra
ždě nápadně a Hilenerem, což dříve nebývalo. Hilaner
se přiznal, že vražda Anežky byla několik dní dříve
zosnovaná, že však pro nastalé překážky opětně byla
odložena.

Svědek Adolf 3kalák viděl v úterý, 28. března,
tedy den před vraždou, Lecpolda Hilenera s Leopol
dem Grafem o 6, hodině večer vycházeti z „Březiny“.

Svědek Tadeáš Večera viděl před vraždou, kte
rak Leopold Graf, který byl ve společnosti Hilsnera
a Heřmana Aufrechta, Hilenera upozornil na Anežku
Hrůzovov, která právé kolem těchto mužů se ubírala.

Svédek Fr Cink, švadlena Ningrová a klobou
čník Fůirich viděli na veliký pátek v době, kdy vražda
ještě nebyla známou, Leopolda Grafa ve společnosti
pajdavého žida, Leopolda Hilsnera a Heřmana Baeche
jíti na dráhu. Svědek Ludvík Fůrich slyšel rozhovor
Leopolda Grafa se Samuelem Friedem. Fried tázal ae
tajuplně Grafa: „Wie verbargt?“ (kterak schováno?,
načež Graf: „Wie im vorigen Jabr“. (Jako loni.)

Co Graf těmito slovy chtěl říci, vysvítá z toho,
že dne 17. července !848 v panském lese u Polné
dívka jménem Marie Klímova byla nalezena zavra
šděna, která dle polohy kostry tímtéž způsobem byla
zavražděna jako Anežka Hrůzova,

Košerák Alols Kurzxwell.

Velmi přitěžající okolnosti svědčí proti košeráku
z Golč. Jeníkova, Mořici Kurzweilov', Policejní strážník
kovdela a kloboučník Fr. Fůrich viděli zv. března
v Polná cizího žida, na kterého se popis Košeráka
z Golč. Jeníkova hodil. Fiirich se určitě pamatuje,
kterak viděl žida v domě Sam. Frieda, kterého Fried
oslovil jiénera Kurzweil, a kterému paní Friedová
řekla: pane košerácký mistře. Aby zjistili, že onen
žid opravdu jest košerák Kurzweil, zajeli Fůrich a
Koudela do Goulč.Jeníkova a poznali se vší určitostí
v Korzweilovi onoho muže, který 29. března viděn
byl v Polné

Obuvník Frant, Šic a joho manželka Terezie a
chasník Hlávka mohou odpřisáhnonti, že Itzig Hilsner
ve čtvrtek (30, března) z rána, když opět neumyt
přišel do dílny, sa omlouval, že se nemobl proto
umýti, poněvadž u nich přenocoval košerák z Golč.
Jeníkova.

Známo, že slažka Brrbora Vraná dobrovolně se
přihlásila s udáním, že Kurzweil +9. března t. roku
časné z rána z Golčova Jeníkova odejel a že mu
nesla ruční kufřík na drábu

Manželka krejčího paní Monika Blumenthalová
z Golč. Jeníkova udává, že Kurzweil od 29. až do 31.
března 1899 se v Golč. Jeníkově nezdržoval. Dne 29.
března mlavila se služkou Vranou, která jí řekla, že
masí brzy domo, jelikož není pán doma.

Později slyšela svědkyně, která bydlí proti Kurz
weilovi, kterak paní Kurzweilová ke slahovi 8yna
gogy Humbergrovi pravila, zda ví, kdy asi její muž
se vrátit může. Konečně avědkyně tvrdí, kterek Kurz
weil 31. března v 11 hod. v noci ae domu vrátil.
Svědkyně ta prohlašuje, že odpřisáhne, že Kurzweil
v jmenované dny nemeškal v Golč. Jeníkově. — Kurz
weil má vo zvyku si zpívati a hráti, tyto dny svěd
kyně ho neslyšela ani zpívati, ani hráti. V sobotu vi
děla svědkyně, kterak Kurzweil má cbvázanon tvář.

V témže smyslu vypovídá avědek, krejčí Josef
Blumentbal a jeho syn Karel. Obovník Antonín Švejka
+ Golčově Jeníkově může odpřísáhnonti, že žid Leop.
Maathner jemu dne 29. března sdělil, že mnaí Korz
weila, který odcestoval, v košerování zastapovati.

Toto sdělení slyšeli Antonín Švejda a chasníci
Frant. Remeš, Ant. Mrkvička, Joe. Kameník a Ant.
Ullrich.

Ostatně dá se dokázati, že skatečně Leop. Mauth
ner Kurzweila v košerování zastupoval, že košeroval
vola a že vyzval paní krejčovou Ledelovou, aby si
poslala pro krev z toho vola. .

Paní Stěklová z Golčova Jeníkova může dosvěd
čiti, že Kurzwoil po avátcích velikonočních měl po
škrábaný obličej. Holičský pomocník Ant. Bělohlávek
z Golčova Jeníkova udává, že ei Kurzweil po Veliko
nocích celý vous dal oholiti a že se při tom tak roz
čileně choval, že to avědkovi bylo nápadno.

Poštovní kočí Jedlička a nádražní sluha Bucek
viděli Kurzweila odjížděti.

Tajemaik obce kunčické, pan Hoffer, viděl Kurz
weila, kterak dne 29. března vstapoval do vagonu
k Vídni a že Kurzweil z tohoto vozu, když nazřel
Hoffera, s kterým se osobně zná, utekl.

Svědkyně paní Jeřábková v Habrech může do
tyrditi, že Kurzweil dne 29. března v Slapanově, ata
nici to před Polnou, vystoupil, odkud patrně šel pěšky
do Polné. ,

Krejčí Ledel z Golč. Jeníkova může udati, že
služka Kurzweilova mu přinesla ještě vlbký oblek,
aby ho „obrátil“ a tázána jsouc, proč oblek jest celý

vlhký, odvětila: de na rozkaz Kurzweila masila bo
vyprati, poněvadě byl od krve všude potřísněn.

Ostatně poglal Karzweil rabína Ggldbergovi bed
nička prý s „vobavkou“, jichžto obsah s udáním 00
neshodoval, neboť se v ní našln lahvička obalená sil
nom voňevkou napuštěnou vaton, v které se nalézaly
kuličky temnobnědé, které patrně z krve byly urobeny.

Vzbledem k těmto okolnostem, které jmenovaní
svědkové doterditi jsou hotovi, táší se podepsaní po
slanci J. Ex. miniatra apravedinosti:

Jent Jeho Exc. ochoten c. k státnímu návlad
nictví okamšitě dáti rozkaz na základě zde jmenova
ných fakt trestal vyšetřování zabájiti a okamžitý vý
slech jmenovaných svědků naříditi?

Rada Reichenbach jako vyšetřu
jící soudce.

(Interpelace poslance Schneidera a soudrnhů na Jeho
Exe. ministerského předsedu hr. Claryho, ne ministra vnitra
dra Kůrbera a na ministra justičního dra Kindingera,)

Známá v Polné spáchaná vražda obrátila opět
pozornost celého avěta na krevní ritus, z něhož židé
po několik století jsou obviňování a tonesčíslněkráte.
Žid Hilsner byl aznán vinným jakožto spolupachatel
vraždy Anežky Hrůzovy a jestliže kdo o jebo vině

hyboval, musí pochybnost jeho umlknoati, jelikož
Hiluner sám se přiznal.

Při obromném dosabu ritnelní vraždy pro židy
jest pochopitelno, že ony skupiny, které si dají práci
hájiti zájmy židů, všemožně se namáhají, aby při
znání Hilenerovo, pokud možno, se světa odstranily.
Rozšiřovány ty nejnesmyelnější vymyšlené věci, aby
veřejnost v úsudku byla zmatena.

Denanciace nejbídnější drzosti se páchají a kdyby
se mělo všecko tak deřit, jak si jmenované židovské
amečky přejí, ta by Hilener, který za vraha uznán a
rám ne přiznal, etal se mužem bezúhonným.

Porotci pak, předseda sonda a státní návladní,
kteří v procesu proti Hilenerovi úřadovali. přišli by
na šibenici. My se snad tímto řáděním židů nepoza
stavojeme, jelikož známe vlastnosti tohoto plemene.

emu se však divíme a pro obyvatelstvo české
země jest nanejvýše rozčileno, jest chování soudních
orgánů v této záležiosti,

Haed z počátku, když zločin byl odkryt, bylo
podivno, že vyšetřající svudce rada Reichenbach Hils
nera velitelem četnické stanice Klenovcem pro pádné
důkazy z vraždy podezřelého a proto zatčeného na
svoboda propastil a ony osoby, které chtěly avědětti,
odháněl, tak že Hilenerovi popřáno hojnost času stopy
svého zločinu odstraniti.

Vyvolalo obromné vzrašení, že státní návlad
nictví veškeré noviny, které přinesly jakoukoliv zprávu
a Polné, bezohledně konfiskovalo, kdežto ony listy,
které psaly pro Hilenera a dokonce porotce napadaly,
v žádném spůsobu nebyly obtěžovány. ,

Jaon-li již tato fakta ráza velmipovážlivého,
tu nejnovější události jsoa schopny rakouskou soudní
správa postaviti přímo na hlavu. Týž rada Raichen
bach, který z počátku aféry tak podezřele se choval.
začíná opět pracovati.

Prohlidka bytu stařeny Hrůzové.
Matka zavražděné Anežky Hrůzovy a bratr její

obviňují se ze strašné vraždy na dceři neb sestře!
Před několika dny byla provedena prohlídka

bytu paní Hrůzové. 0 výsledku této prohlídky se ozna
moje: Postel Anežky byla od stěny odšoupnuta a dů
kladně prohlédnata, stěna, při které postel jest, byls
oškrábána, aby se pod vápnem našly stopy krve, šaty
zavražděné a kucbyňský nůž byly zabaveny, matka i
bratr podrobení byli trapnému výslechu a radou Rei
chenbacham postavení pod policejní dohlídku, týž Rei

chenbach,který kr der přesevš:chny pádnédůkazy pustil na svobodu

: "Sradlena, a které se Anežka učila, byla před

volána, byl jí ukázán růženec, který pří patřil Anežce,s otázkoa: zda to majetek Anežčiní
Paní Prchalová prohlašuje: Nikoliv, růženec za

vražděné byl ze skla a bílý, kdežto předložený rů
ženec jest z tmavé dřevité hmoty. .

Prchalová byla dále tázána: jsou tyto rakavice
od Anežky? Prchalová odpovídá: Nejsou. Anežka měla

menší ruce a rakavice její byly jiné látky. — Prcha
lová jest tázána, zda Anežka Hrůzova večer před za
vražděním nejedla brambory 8 vařty. Prchalová od
pověděla: Nikoliv, ona jedla mléko a jedla chléb.
Prchalová jest tázána, zda jí předložené věci zavra
žděné Anežce patřily.

Prchalová odpověděla: ne.
Kdy výslech s Prchalovou byl ukončen, — vedl

se česky — pravil rada Reichenbach patrně rozmrzen
k píaaři, který psal protokol,po německu: S těmito
výpověďmi nedá seničeho učinit.

Tato slova paní Prchalové, která německy roz
umí, — což radovi Reichenbachovi nebylo známo —
dobře slyšela a dobře jim rozaměla. My k tomu při
dáváme: Stěna, u které postel Anežkystála, byla tři
neděle před vraždpu nebílena. Podlaha jest jiá několik
roků položena. V žaladka Anežky byly zbytky mléka.
Místo, kde Anežka spala, jest půl hodiny vzdáleno
od místa vraždy. Plátěný cár, který staré matce byl
zabaven, byl přirovnán plátěnému hadříku, který byl
na místě vraždy nalezen u s kterým pstrně nůž vra
žednický byl otřen. Starý cár plátěný u matky Hrů
zovy zabavený je s hrubého domácíhoplátna, badřík
ale nalezený na místě vraždy jest obyčejný brak. Co
jest účelem vyšetřování matky zavražděné ? Patrně
chtí z poškozené matky očiniti vražednici, aby zá
stapce její dr. Baxa nesměl nablížeti do soudních
aktů a celá záležitost aby byla ututlánal .

Oproti těmto nepochopitelným událostem jest
zjevno, že důvěra v soudnictví klesla na velice nízkou
úroveň a i tento malý zbytek důvěry do spravedlnosti
rakouské státní eprávy jest v nebezpečí zničenabýti,
když přišlo ve známost, že zástupce Hilenerův dr.
Auředníček od okamžiku odsouzení Hilenera obdržel
dovolení a Hilenerem mluviti beze svědků a když se
rozhlásilo, že dr. Auředníček před svědky prohlásil,



Se rozsudek nad Hilenerem vyřčený kasačním soudem
bude zrušen a další trestní stíhání proti němu de ne
bude zavedeno,

Tojuplná záclika s „voňavkou“.
Mezi 14. a 15. květnem t. r. poslal Košerák

Kursweil « Golčova Jeníkova rabínovi Guldbergtovi
v Polné malou škatuli, obsahující — dle udání —
„voňavky“.

Úřadníkovi však zdála se zásilka podezřelou a
byla proto vydána okresnímu sondu. Po vtevření jejím
ne ukázalo, še se v ní nalézá lahvička, jež nebyla
neplněna voňavkou, nýbrž černosčervenými kuličkami

Lahrička poslána do Prahy k vyšetření, jebož výsle
dek však dosud není znám.

Podepsaní činí tudíž následojící dotazy:
Jest c. k. vláda ochotna starati se:
1. Aby zástopcům šidovských zájmů a židov

ským spolkům bodoucné znemošněno bylo spílati soud
cům a porotcům?

2. Aby nebylo zapovídáno časopisům pravdivé
události, jež se k této afóře vztahují, oveřejňovati a
věcné kritice je podrobovati?

3. Aby byl rada zemského soudu Reichenbach
z jakéhokoliv účastenství na tóto záležitosti vyloučen
a o pohnatkách jeho nevysvětlitelného jednání zave
deno přísné vyšetřování?

4. Aby bylo státnímu návladnímu nařízeno za
vésti etíhání epoluvinníků Leopolda Hilenera, zvláště
pak aby bylo zjištěno, nejeou-li mezi epoluvinníky kc
Šerák Korzweil a rabín dr. Goldberger? ,

5. Aby bylo zjištěno, co obsahovaly v lahvičce,
zaslané Kureweilem rabínovi dru Goldbergrovi, nalé
zající se kuličky m kam se poděla krev zavražděné,
aby bylo zjištěno, zdali kuličky, zaslané v lahvičce
rabípu Goldbergrovi, nebyly nsušenou krví lidskou,
která se dle sdělení rabína Moldavo (viz: II sangne
ohristiano nei riti ebraiei della moderoa sinagoga.
Rivelazioni di neofito ex rabbine monaco greco. Prato
1883, atr. 27.) užívá od židů k účelům ritnelním, na
př. při obřezání, k přípravě macesů, při svatbách k
posypání rozříznntých, na tvrdo uvařených slepičích
vajec, ve výroční den rozboření chrámu jernealémského,
o svátcích Purim, neb na emíření umírajících židů?

6. Aby ae učinila opatření, aby při kasačním

dvgna křtění a nekřtění šidé žádného vlivu míti nemohli?

Politický přehled.
Z říšské rady. Úterní schůze poslanecké

sněmovny skončila bouřlivě. Hrabě Clery žádal,
aby sněmovna provedla volby do delegací. Socialista
Daszynski a soudruzi podal návrh, aby bývalé
ministerstvo Thunovo dáno bylo do obžaloby,
protože nařizujíc dle 6 14. porušovalo státní zá
kladní zákony. Návrhy na odpomožení nouze po
dali poslanci Kaftan, Pacák, Bečvář, Doležal, Kra
mář, Maštálka, Holanský, Srámek. Dr. Pommer
navrh) zlepšení platů diurnistům. Dr, Roser podal
návrh, aby stát byl povinnen ručiti za škody ma
jetkové, způsobené porušením veřejné bezpečnosti
a pořádku, dále ohledně zaopatřování chudých
rodin záložníků, povolaných ku cvičení ve zbrani.
Poslanec Seidl navrhl podporování selského stavu
zřízením státních obilních skladišť a subvenciono
váním rolnických mlékáren. -- Na to nastala de
bata o vládním prohlášení. Poslanec Okumšewski
si neslibuje od chudičkého programu nové vlády
pranic; národové a zvláště Malorusové nemají
žádné záruky, že se bude prováděti rovné právo.
Dajčnacionál Hoffmann Wellenhof praví, že se
musí učiniti konec vládnímu systému, který vy
tlačoval Němce(l) ze všech postavení. Němcům
prý náleží rozhodující vliv. Mohutné německé
hnutí prý smetlo jazyková nařízení a vláda jich
zrušením neprokázala prý Němcům žádnou laska
vost. Němčina prý musí býti v Rakousku státní
řečí. Řečníka prohlášení vlády neuspokojuje, chce
toho pro Némce více. Pergell žádá zrušení též
Stremayerových nařízení, aby prý německé území
Čech bylo od Čechů vyčištěno. Dr. Lueger pravil,
že antisemité jdou raději s německými liberály
než s liberály mladočeskými. Prohlášení vlády mu
nedostačuje. Žádný ministr ještě neřekl: Slavná
sně ovno, měj se na pozoru, já jsem taškář (Ve
selost.) Zrovna tak je to s neutralitou minister
stva. Úeší se zavázali blasovati pro vyrovnání
s Uhry za jazyková nařízení. Zrušení jazykových
nařízení těší antisemity proto, že nyní i Češi bu
dou proti vyrovnání s Uhry, dá, aby projed
nání vyrovnání se přikázalo sněmovně. Zákon bere
zřetel jen na Uhry. Řečníkovastrana bude Cla
ryho podporovati, pak-ii zřídí dělný parlament.
Dnes trpí živnostníci, rolníci, továrníci a mnozf
jiní. Ač je Němec, přeje si silné a jednotné Ra
kousko a jisté pole, na němž by se rakouští ná
rodové dorozuměli. Bývalý ministr Barnreither
slibuje podporu vládě, která slibuje hájiti ústavu.
Státní autorita a právní vědomí utrpěly. Strany
prý musí přinésti obět a na mnohé zapomenouti,
Polákům vyčítá, že volili za místopředsedy Piea
taka a Lupula a nikoli Němce. Otázka jazyková
prý se musí upraviti dle potřeby skutečné. Spor
v Čechách nebylo by tak těžko ukončiti, kdyby
bylo možno dohodnouti se o pojmu autonomie,
Autonomie nemůže se opírati o historická práva(?)
a nesmí býti škraboškou národního výboje, Řeč.
ník vykládá nutnost zákonitého ustanovení spro
středkovací řeči. Řečaík poukazuje na rozvoj ně
meckého smýšlení a praví, že dříve Němci vývoj

echů podceňovali, dnes však toho více nečiní.
Němci jsou odhodlání jistě věci, jež se dosud vy
víjely jaksi ze zvyklosti, dále netrpěti Nepodaří li

se veliké slovansko německé protivy vyrovnati,
pak bude nutno spokajiti se s resignací, že tato
veliká evropská otázka bude vyřízena bez jed
notlivých národností a přesně, Sociální domokrat
Hannich doporučoval, aby se měšťácké strany spo
jily, poněvadž národně ohraničené strany v tomto
státé vůbec nemohou panovati. Poslanec Wolf
mluvil za hlučného odporu z českých lavič a do
kazoval, že zrušení jazykových nařízení jest vý
sledkem radikalismu. Dále pravil, že také Stre
mayerova nařízení musí býti zrušena a že jeho
strana i na dále chová k vládě nedůvěru. — Na
konci úterního zasedání došlo ku scénám nad
míru vzrušujícím, Posl. Hořica předčítel interpe
laci posl. dra Pacáku stran výnosu ministra spra
vedlnosti, jímž se zavádí řád, jaký panoval před
vydáním jazykových nařízení hr. Badeniho Mla
dočeští poslanci sestoupili se kolem ministerské
levice a provázeli jednotlivé věty interpelace
blučnými výkřiky. Ku konci vytrhli někteří mini
stru spravedlnosti dru Kindingrovi jeho papíry
jež před ním ležely na stole. +Fuj! Táhněte do
Berlína! Vychováváte ze soudců špicly| Dostanete
jistě pruský řád! Vychovávate denuncianty! Po
dejte o tom zprávu nahoře, jak jste Wolfovi tiskli
obě ruce! Jste sluhou Hobenzollernů a nikoli
Habsburků! Tak vypadá ministr v Rakousku!
Fuj Kindingrel To vám vypracoval ten darebák
Kleinl« — Takové a podobné rozhořčené výkřiky
bylo z úst českých poslenců slyšeti. Rozbořčení
v českém lidu je pochopitelné, avšak myslíme, že
podobné výstupy jednota pravice dlouho nevy
drží. Mnozí ztrácejí potřebnou rozvahu a ženou
se do obstrukce a politického osamocení. Při
chladné mysli a vypočítavosti mohli bychom vládě
zasazovati citelnější rány, než-li nadávkumi. — Ve
středové schůzi říšské rady opověděli boj vládě
čelní vůdcové svorné pravice, neboť vládní pro
Bram je naprosto nespůsobilý zjednati v říši po
řádek a národní smír. Vůdce Poláků dr. Jatoorskí
pochybuje o nestrannosti vlády a zrušení jazy
kových nařízení, považuje za porušení zákonů.
Poláci naprosto zamítají a zatracují centralistického
ducha. Od Poláků nesmí tato vláda očekávati pod
pory. Hrabě Paffy pravil, že čeští velkostatkáři
jsou odhodlání jítr s českými poslanci do nejtužší
oposice. Tato vláda je naprosto nespůsobilvu upra
viti otázku jazykovou a pořádek, neboť sama po
valila vládní autoritu do prachu. Dr. Stránský
šlehal ministry i levici nemilosrdně, Claryho n.
zval slaměnným panákem br. Goluchovského a
vojenské strany. Chování vlády ohrožuje dyna
stické city v českém národě. Ministra spravedl
nosti tepal co nejostřeji. Vláda nebyla oprávněna
zrušiti jazykové nařízení. Rumun Lupul se vy
slovil pro samosprávu zemí a rovnoprávnost ná
rodů. Od vlády očekávají spravedlivé skutky. Dr.
Kathreim slíbil vládě podporu při dosažení doro
zumění, ale katol, strana lidová zůstane ve svazku
s pravicí. Včera se pokračovalo v jednání o vlád
ním problášení.

© politické sitmnel promluvilv neděli
hr. Karel Ervín Nostite místopředseda hatolické
jednoty v Novém Strašecí.. Litoval, že dobrý kon
servativec, katolík a přítel českého národa, hrabě
Tbun musil ustoupiti německé obstrukci, Nepří
četní, vášniví Jidé komandují teď menšinu a říši.
Chápe rozbořčení českého lidu a ostrou oposici,
ale je proti bouřlivým demonstracím. Loyalita a
věrnost k císaři musí se osvědčiti též v okamži
cích trudných. Řečník vyslovil se proti pouličním
demonstracím a obstrukci. Klidná a vážná oposice
imponuje, bluk a křik jen odpuzuje. Od Wolfů
a Schěnererů nenaučí se český národ dělání moudré
politiky. Kéž většina na říšské radě zůstane věrná
své tradicil

Válka v jišmí Africe jest sice již v
proudu, ale k rozhodující bitvě patrně dosud ne
došlo, ačkoli u Dundee, Glencoe, Ladysmithu a
Mafekingu došlo k prudkým potyčkám. Anglické
časopisy psaly o slavném vítězství u Glencoe,
boerové prý byli dělostřelbou ve zmatku zahnání
na divý útěk a president Krůger radil prý boerům
vzdáti se anglické královně na milost; boerů padlo
dle prvních zpráv 1.000 mužů, pak jen 800 a po
sléze 400 mužů, ale Angličané kteří sami měli na
300 mrtvých a raněných, nemohli boery spočítati,
protože tito mrtvé své i raněné odnesli. Možná,
že boerové před anglickou dělostřelbou předstírali
útěk, aby rak Angličany vylákaly z opevněných
postavení a pak tím více jich postříleti mohli,
Aogličané přiznávají sami, že boerové se bijí sta
tečně, potřeii prý celý 18 královský pluk buserů
a u Dundée i Glancoe museli ustoupiti do lépe
chráněných postavení a pak z obavy, aby nebyli
boery a burghery od Kapska a pobřeží odříznutí,
Na západní straně bojiště, u Mafekingu a Kim
berley byli Angličané patrně od boerů zaskočeni
a od Kapska odtržení, neboť z Rhodesie nedo
cbázejí žádné zprávy.

Ve Framell zbavil president Loubet tři
podezřelé generaly: Herveta, Giozanelliho a Lan
Eloise velitelství armádních sborů.

V Barcelomě zrušila španělská královna
ústavní práva. Následkem toho panuje rozčílení
v celém království katalonském, Ve Španělsku vy
pukla nová krise ministerská.

Drobné zprávy.
Věstníkdiccésní. Ustanovení jsou:

p. Antonín Vík, kaplan v Hostinné, za faráře do
Chodovic, p. Jos. Jaška, administr. Skorenický, za
kapl. do Chocně, p. Al. Černík, kapl. Choceňský,
ze kaplana do Heřmanova Městce, p. Josef Kepl,
kaplan Kněžický, za kapl. do Nechánic, p. Frant.
Náhlík, kaplan Jelenský, za kaplana do Dašic, p.
Frant. Hofmann, koop. Vítkovický, za kooperstora
do Mládkova, p. Frant, Kubn, administr. Velíšský,
za kapl. do Kopidlno.. Neomysté: p. Vincenc

tina, za kaplana do Kněžic, p. Frant. Lexa, za
koop. do Vítkovic, p. Jan Tošovský, za koop. do
Josefova. V Pánu zesnul: p. Dominik Králík,
děkan a farář na Lipnici, + dne 18. října b. r,
Uprázdaěné místo: Lipnice, fara patronát
hraběte Ferd. Trautmanosdorta, od 19.října 1899.

Za arcibiskupa kolímského potvrdila
pruská vláda paderbornského biskupa dr. Huberta Si
mara, vynikajícího bohoaloveckého episovatele. DH
vější kandidáty pruský ministr kultu zamítal.

Při obecmích volbách v Praze docí
lili vzdor ataročesko-mladočeskému kompromisu a
mostatní kandidáti mnoho blaeů na Novém městě, v
Josefově, na Hrad'anech a v Holešovicích: Pan malíř
Klosáček příjde do oěší volby a dr. Čerpohorským, p.
dr. Baštýř s posl.JUC. Jacobem Sebarfem. Staročeši
s přivrženci Staré Praby mohli tentokrát proti Mla
dočechům skoro všady proraziti.

Měst. Klieperove divadle v Hradei
Králevé. V sohola dne 28. října 1899 vypraví
Jednota divadelních ochotníků v Hradci Krílové ve
prospěch dalších úprav v městkém divadle Klicperově
novinku: „Na letním bytě“. Veselobra o 3 jednáních,
Napsal J. Štolba, Režiséž Tb. Peřina. Začátek v 7
hodin večer. Konec o půl 10. hodině. Předprodej
lístků obsturá ze vzácné ochoty knihkupectví paua B.
E. Tolmana.

Úmartí. V sobotu dne 21.t. m. zemřelzdejší
váženýměšťan,pan František Knepr, čalouník
a majitel domu, v 60. roce věku svého. Zesnulý
byl snaživým živnostníkem a vždy upřímným a
ryzím vlastencem. Za svého dřívějšího víceletého
pobytu v Liberci zúčastnilse velmi platně tamního
českého hnutí, a byl i v dobách nejhorších věren
svému vlasteneckému přesvědčení, jehož obětí ko
nečně se i stel a nový domov v Hradci Králové
hledati musil, kdež se trvale usadil. Zvěčnělý pan
Fr. Knepr byl horlivým členem cyrillské jednoty
a navštěvoval pilně veškeré schůze « přednášky
v Adalbertině, Byl vždy Staročechem a katolíkem.
Pohřeb jeho se konal za hojného účastenství mě
šťanstva. Čest budiž jeho památce! — Dne 23. října
zemřelazde slečnaAntonie Chvojkova v 60.
roce věku svého. Tělesné pozůstatky její byly ve
středu o 2. hod. odp. v domě smutku v Komen
ského třídě vyzdviženy, a po církevních obředech
na hřbitově Pouchovském ku věčnému spánku ulo
ženy. Zvěčnělá vedla domácnost bývalých nejd.
biskupů Hanela a Hhaise,

Spolek pre podporování chudých
studujících vyšší obchodní školy konal
dne 25. t. m. valnou hromadu. Ze zprávy jedna
telské vyjímáme: Spolek čítá Ba členy a 12 do
bradinců. Podporoval 31 žáků. Příjem 1099'29 zl.,
vydání 672'47 zl. Zbývá v pokladně 42582 zl. —
Výbor zvolen byl týž, který byl v roce minulém;
za nápradníke zvolen p. Knypl, místo p. Sigmunda.
Spolkový věneček bude se konati dne 6. února
r. 1900, Na konci dubna uspořádána bude akademie.

Ve prospěch Ústřední Matice škol
ské sebrali mládenci v pondělí v obci Slatině při
posvícenské zábavě jakožto první splátku ns diplom
5 zl., které dp. Eogelhert Daniel odvedl redakci
Obnovy.

Divadle v „Adalbertiam“. Tovaryšsků
jednota achraje v neděli dne 29. října ve apolko
vé místnosti časovou hru „Modlitba na hřbitově“,
obraz ze života v 6 dějstvích. Hra tuto opakuje jed
nota jiš po čtvrté, ale obliba její v obecenstvu atáje
vzrůstá, takže vždycky plní dům do posledního. místa.
Lístky na sedadla za obvyklé cemý lze obdržeti v den

ředatavení po celý den ve spolkové místnosti č. 8,
Začátek o půl 8. hodině.

Spolek českých stomegrafů zdeod
bývá v pondělí dne 30. října t r. o 8. hod, več,
v dolní místnosti »Adalhertina« svoji řádnou val=
nou hromadu, v kterýžto večer o hodinu dříve
jest též zahájení kursu. Pro přednášky — letošním
kursu získán byl odborník na slovo vzatý, zkou=
šený professor těsnopisu, slovutný p. gymn. prof,
Wipler. Dáležitost spolku tohoto pro praktické
výhody jeho netřeba uváděti, i zve výbor všecky
přátele a příznivce českého těsnopisu, by použili
příležitosti této ku vycvičení, po případé zdoko
nalení se v něm, a zúčastnili se této valné bro
mady, při níž bude i přijímání nových členů. By
přístup umožnén byl každému, obmezen jest člen
ský příspěvek měsíční na nejnepatrnější t. j.20 kr.,
zápisné jednou pro vždy (platí pro nově přistu
pující) 50 kr. V uvážení všech výhod očekává
výbor nejčetnější přiblášky, jež mimo valnou hro
madu přijímají též: předseda spolku dr. Alfred
Rudolf a jednatelJindřichMali a, účetnífirmy
AL. Hugo Lhota v Hradci Králové,

Výbach acetylenové svítilny stal se
ve středu u holiče p. Aloise Šandy. Při výbuchu
spáleny byly p. Šandovi vlasy, vousy a tvář. Vý»
buch byl neobyčejně silný u p. Šanda utrpěl po



vášlivé zranění. V prvních okamžicích výbuchu
neviděl, tak-že se myslelo, že přijde o- oči. Na
štěstí nebude míti poranění tek nešťastnénásledky.
Pan Šanda byl dopraven do nemocnice.

Jihoslevané proti redaktora „Né
redních Lístů“. Jihoslovanskýklub se v úterý
usnesl, že bude žádeti, aby předsednictvo sně
movny zavedlo disciplinární řízení s redaktorem
»Národních Listů« žídem Penižkem, který byl již
se sněmovny vyloučen a mezi Jihoslovany dělsl
rozkol. Jak známo, popřely »N. L.« již několikrát,
že by zaměstnávaly židy ve své redakci. Bohužel
věsk píše do »Nár. Listů«, které jsou se zpřavo
daji Bobemie, Neue freie Presse, Pr. Tsgblattu
atd. zkartelovány, dosud několik židů a císařsk
rada Penížek, ten udává dosud v Nár. Listech ví
deňskétčeské politice hlavní tón. Za těchto poměrů
ovšem čtenáři cbápají, proč Nár. Listy židům ne
milé zprávy umlčují. Předsedové klubu křest. slov
poslaneckého sdružení: Slovinec dr. Povše, Chorvat
dr. Bulat a Rusín dr. Barviňski přednesli ve středu
své stížnosti presidentovi ši, dr. Fuchsoví proti
židovi Penfžkovi.

Osvěta lidm. Redakci„Ohnovy“, Zdel! Žá
dám Vós, abyste vedle G 19. zákona o tisku veřej
nili v příštím čísle Vašeho listu opravu zprávy, vy
tištěné v čísle 42, s nadpisem „Osvěta Lida“. „Není
pravda, že jsem „Obnově“ někdy nabízel zpravodajství,
nýbrž pravdou jest, %e jsem „Obnově“ nikdy spravo
dajství venabízel, ani jediné řádky do listu tobo nikdy
nenapsal, v žádném styku u jistem tím nebyl a nikdy
býti si nepřál“ V Hradci Králové, 26. října 1899.
Otakar Bass, absolveut práv,

Poznamenání rodakee. Bývalýspolu
pracovník „Obnovy“ p. Čeněk Kučera výslovně udal
redsktorovi t. I, že paal zprávy do Obnovy na žádost
p. Otakara Bessa, právoíka. Obdršel jsem také dopisy
podepsané Otoker Base, při čemě konstatuji, že pan
Buss, absol'ent práv ve středu mně pravil, že někdo
darebným epůsobem jeho jména zneužil, protože dle
tvrzení svého sám nikdy do „Obaovy“ ničehc nepsal.
Nepřál-li 4 nikdy býti ve styku 8 listem naším, to
nám Jhostejno.

Zmámí čeští krasojezdci amatéři
ma kole, pinové Šefčik a Greiner s Brna, ukážou
své umění přátelům sporto cyklistského v neděli dne
99. říjoa 1899 o 3. hodině odpolední v Sokolovně.
— Výkony těchto dvou pánů v jízdě na kole json
v pravdě úžasné ©předčí svojí elegancí a jistotou i vý
hony krasojezdců professionálů. Tito pánové produko
vali se jiá ve více nož čtyřiceti českých městech a
také i ve Vídni u všade výkony jejich vzbadily pravý
obdiv. Také kritika vdborná výkony jejich velice po
chválila. Fotografické ukázky jejich výkonů vyloženy
jsou ve skříni koibkupectví p. Peřiny. Aranžování této
zábavy vzal na bebe sportoval klab, Doufáme že naše
P. T. obecenstvo bude za toto představení obou pánů
povděčno.

Kostra devítiletého chlapce pod
hou. (Ji. Korýru píše ce z Kladna: Pří

šerný nález učinil těchto dnů při opravě svého domka
pan Beznoska v obci Srbech nedaleko Mrakova.Když
odstraněna byla v dosavadním jeho obydlí podlaha,
nalezli pod ní pracající dělníci zachovalou kostra asi
devítiletého chlapce, který tem bezpoclyby několik
let pobřben byl. Jedná li se v případětomtoo vraždn
nebo okrytí mrtvoly, zatím zjištěno nebylo, ale, jak
pochopitelno, rozšířily se meri lidem rozmanité po
věsti, souhlasné v tom, fe zde spáchán byl zločin.
Pověsti tyto nabývaly místy nrčitějšího zbarvení tím,
še se sdělovalo, že před lety bydlili v domka dva
židovští obchodníci. Patrně, že událost polenské pů
sobí i zde ne lehko vznětlivou obrazotvornost lidu.
Četnictvo jelo se pátrati, aby tejemný nález byl pří
slušně objesněn a aby kolujícím pověstem bylo zabrá
něno. —

Ce soudil ©kompromissu z r. 1892
| pode. Pacák © R. 1892 předa pokonlerenciČechů,

Moraranů s Slezanů psaly „Podvysocké Lisly“, orgán
p. dra Pecáka o schůzi ataročeských zemských poslanců,
vkteré se rozbodli podržetí své mandáty: „Jak se u
těchto povedených vlastenců ani Jinak očekávati ne
dalo, rozhodli se pro podršení, Toto rozhodnutí své
oznámili den na to v pražských listech staročeských,
farisejskou „proklamací“ k národu který tolikrát jiš
nad nimi pronesl edrcající svůj soud“ V úvodním
článku vytýkal p. dr. Pacák Btaročechům, že v ma
pifestu svém dalamutí český lid a že prý „tot pro
blášení jest výlupken politické daremnosti a jest no
vým hříchem staročeským na věci České“ a pokračo
valy pak: „Dalším pak důsledkem neslavného konce

staročeské jest oláska vůdcovství její sbytků.
Dr. Matluš toliá, kdyš věcí dospělyaš k nynějšímu
stadiu, byl v neděli ochoten, sedě sám hezky v 16
pličku, hodit steročeskou avou flintu úplně do žita,
t. j. vsdáti ne mandátu a necbat věc běžel a dr.
Rs poulán jest, churav a souše jsa hlasem

ke svému příbytku, tak še dnes sbytkové
staročeské strany jsou nyní Des viditelné hlavy a
fak se dovídáme s prof. Kvíčala s vlastních a po
nejvíce osobních důvodů odatapoje od staročeské strany
a zapřádá svými tykadly jednání s realisty o společný
postup a kdyby se nemělo jednání foto podařiti,
ochoten jest přesteupiti prozatím ku klerikélní frakci
kanovuíka Karlschba a do vyjmenění nebo utvoření ue
nové situece v ní vyčkati. Proto také nedostavil se
do nedělní schůze staročeských notáblů. Viditelnými
pak blavami staročeských výtečníků nyní sačínojí býti
pánové Zeltbammer a Bráf, jimž v neděli připadlo ujetí

60správy staročeskýchzáležitostí. P.Zelthameservšak
prý sáhy satěchto-poměrů,ježmnosístaročeštíobro
čníci nazývají „sachými dny“, vadá se své politické
činnosti, jeléhoš jší pole jch olaste

ý se sastávání . Atak
spočine celé staročeská strana nu bedrách profesora
dra Bráfa, jemuš po boku, jako sloupy státi bedou
pánové Hruš s Ledče, Weidenbofer z Něm. Brodu s
Pleva re Skrejšova, který však také v létě chce „86
vším prablit stále uo borše, že se loni nedal v Čas
převést, ke straně mladočeské, jako učinil pan Veselý
4 Čertonz, Zmeškal, nejss v čas zpraven, jak brsy
bodou volby.“ Pau dr. Pacák posmíval se ve schůzí
lidu v Kutné Hoře vyzvání selské jednoty, aby mla
dočešti poslanci vatoapili Ihed do vyjednávání se Sta
ročechy a sa šlechtou, posmíval ne klubu staročeskému,
kde prý Rieger řekl: „Basta! a bylo to!“ Tebdybájil
p. dr. Pacák opojenství se socialisty pravě: „My bá
jíme zájmy všech stavů vůbec, tedy 1 děloíka s to
dinit musíme, chceme-li bo udržet českému národa.“
Co povídal tenkrát o šlechtě, klorikálech, Polácích a
Slovincích, to ze šetrnosti k nynějším jeho epojeucům
zamlčíme. O volání: „Tedy arovnejte se Staročecby“
pravil: Jak se srovnat s nimi? Znám pánové jednu
cestu: AČ se atrana staročeské připojí k nám...
A brzy po listopadové konferenci, na počátku r. 1893
ve schůzi politického epolku Podvysockého hřímal p.
Novotný z Přítoky protí Stromayrovu nařízení a pan
dr. Pacák nepřímo těšil voliče, še se poměry pro český
lid slepší jsko r. 1860 pro Maďary se zlepšily a že
r. 1869 nařízeno bylo v Uhrách německé úfadování 8
nedlouho na to vyšlo císařské nařízení, aby Ubrům
dána byla. — řeč úřední | „Podvysocké Listy“
v referátu o této schůzi velebily na výsost delegaci
mladočeskou, jejíž jeduání prý bylo odleskem srdcí
všeho národa a jejíž vystnpování jest ctí národní, a
Staročechům se posmívaly: „Po čertech Špatně dosta
voje ae ten staročeským tisket denně prorokovaný
sdravý obrat ve smýšlení našeho lidu“ .. . Ba sta
ročeským nebude lid český nikdy víc. L'd český pro
návrat pod pauktační fángli Rigrovu nemá důvoda
pružádného, Lid český naopak žebná důsledkům pa
métného soudu březnového (nad Staročecby) -. 
„Zkrátka niledo se Staročecby niu nepočítá, nikdo jim
nedává politický Úvěr, všechno je ignoroje, všícbní
jdu přesně k dennímu pořádku k té prožluklé, jimi
očerněné a potupné, ba na samých rozhodujících místech
Zeitbammerem a Faadrlíkem potopené (?1) prazvláštní
společností . . . Nic tak člověka nebolí, jsko když
vidí, že drabým není ničím, že bo pokládají za nůlu,
on však ve své domýšlivosti se domnívá, že je Bůb
ví čím. Strana Staročeská myslí, že ještě jest a že
sase bude. Ale ostatní ji dávají na srozaměnou, že
náleží minulosti, že žádné staročeské strany není a
nebude. To zarmucoje a pálí. To však ještě nedává
straně té nižádného práva, bázeti kamenem po ná
stapcích atd. atd.“ V neděli se ukázalo, že orgán p.
dra Pacáka r. 1892 i 1898 byl špatným prorokem.
Na ajezd se dostavila celá řada starostů okresních
i větších měst, náměstek města Prahy, příslošníků
všech společenských tříd a stavů, kteří v národním
našem životě, v nešem průmyslu, obchodu, zemědělství,
ve vědě i literatoře mnoho znamenejí. Mnoho předáků
přijeti nemohlo, jiní nepřišli úmyslně, ačkoli věroě
ee k straně národní blásí, Měly pro savéchování vážné
důvody, které se podceňovati nesmí. Kdož se dosta
vili, byli vůči poslancům a předákům mladočeským
velice šetrni. Staročeši neházeli v nedělní schůzi po
svých nástapcích kameny, nevyčítali jim jejich vespl
něaé sliby, bludy a neúspěchy. Mladočeští poslanci
v tleni své nabízejí staročeské mrdvole spojeneví,
utíkají ee pod prapor starého vůdce, dra Františka
Ladislava Riegre, žádají Steročecby ze součinnost a
úvěr do budoucnosti, dovolávají se spojenetví s nimi
proti nespokojencům s buřičům ve vlastních řadách.
Inu, úsudek lidu se změnil a pana dra Pacáka a jeho
orgánu také. Jméno Riegrovo je zbaveno po lete ky
daného na něj bláta, špíny apomlavy a očišténo stkví
se' v starém lesku ve všech srdcích:i myslích trpce
zkoušeného a událostmi poačeného 'eského národa.
A dobře, že náš nejstarší čoský zápasník toboto obratu
vc smýšlení českého národa se došil a je pan dr.
Engel jistě lituje svéhovýrokuz r. 1891, kdyžpravil:
„Přál bych Riegrovi, aby jednou umíraje, mohl o
sobě říce, še bejoval Rieger sa dobrou věc.“ 0 této
věci nepenaje dnes u českých strun žádné pochy
bnosti, vědyč i Eogel říká mu: „tažíčkunáš starý“,
vědyt i Podlipný jej velebí a ten starý tatiček od
postil všem a všeckny Čecby stejnou objímá láskou.
Tak jedná člověk ve všem opravdový, poctivý a šle
cbetoý!

Pachtovní dražba na daň potravní.
Od c. k. finančního okresního. ředitelství v
Chrudimi se oznamuje, že vybírání daně po
travní z masa ve spolkovém okresu Josefovském
s přidělenými obci Jásene, Lejšovke, Libřice Nový
Ples, Starý Ples, Vodní Ples s Podblasím Rasošky,
Roztoky, Šestovice a Vlkov obsahujícím v berním
okresu Jaroměřském na Čas od 1. ledna 1900 do
31. prosince 1000 bezpodmínečně a pro rok 1901
a 1902 podmínečně cestou velejné dražby pod ná
sledujícími výminkami pronajato bude, 1. Dražba
bude se odbývati dne 14. listopadu 1899 0 II.
hod. dopol, u c. k. okresního finančního fiditelství
v Chrudimi a kdyby se jednání tohoto dne ne
skončilo, v čase, jenž se dále ustanovís přidražbě
oznámí. 2. Vyvolací cena jest na roční obnos
3000 zl. r. Č. rek. měny ustanovena. 3. K pschtu
připouští se každý státní občan jemuž v tom
žádná zákonní překážka nevádí. Od pachtu jsou

povždý vyloučesi nájemci potravní daně, kteří již
jednou smlouvě nedostáli, a podobně jsou od pře
vzití n pokračování v pachtu vyloučení ti, kteří
pro zločin a pro přečin neb přestupek ze zisko
chtivosti spáchaný trestání byli. Písemná po
dání mají dle následního vzoru shotovena býti:
„Já nížepsaný podávám za právo vybírání daně
potravní z masa (zde jest třeba pojmenovati vý
slovně předmět pachtu dle dražební vyhlášky) na
čas od +. ledná 1900 do 31 prosince 1900 bez
podmínečně a na rok 1901 a 1902 podmínečně
ročnínájemné... zl... kr., pravím. .-..
zlatých . . . krejcarů rak. měny stím prohlášením,
že mi podmínky dražební i pachtovní, kterýmž
se bezvýminečně podrobují, úplně známy jsou, a
za učinené toto podání přiloženým desitipercent
ním vedium pr... . zl.. . kr. rek. m. ručím.
Datum Podpis, zaměstnání a bydliště oferentovo.
Tato písemná podání mají se zadati před dražbou
u představeného c. k. okres. finančn. řiditelství
v Cbrudimi až do 14. listopadu 1899 do 11 hod.
dopol. v zapečetěné, obálce a otevrou i ohlásí se
ibned po skončení ústní dražby. V ostatní pod
mínky pachtovní lze nablédnouti před dražbou u
c. k* finančního okres řiditelství v Chrudimi, jakož
i u c. k. komisariatu finanční stráže v Jaroměři
y obyčejných hodinách úředních, a budou se při
dražbě pachtuchtivým předčítati. 

Z Chrasti. Jeho bisk. Milost přednášek
bude v neděli 29, t. m. o půl 4. bodině odpoledne
v katolické jednotě chrastecké.

Z Pardubice. (Novákatolicko-národníjedno
ta v Pardubicích.) Stále klesající víra náboženské a
tím vzrůstající mravní spousta za dnů našich přiměla
několik katolicky smýšlejících laiků, aby založili v
Pardabicích nový spolek na zásadách nábožensko-ná

rodních ochranou Panny Marie. Myšlénce této sí
ekán byl tamní vdp. děkan, Fr. Slon p, ve všech
krazích občanských | oblíbený duchovní | správ
ce, jenž nové jednotě slíbil nejúčinnější podpora, ač
koliv právě tvu dobou hodlá podniknouti nalehavou
obnovu děkanského chrámu Páně. Dne 21. října b. r.
pořádána bylu důvěrná přípravná schůze za účasti
60 přihlášených jiš členů a za hojné účasti dam epol
ku av. Ludmily. Schůsi zahájil krátkým proslovem
pořadatel, p. Malý, jenž nastínil vznik nově zaklá
dané jednoty, vzdav díky vdp. děkanovi, že enahám
zakladatelů vyšel vlídně vstříc. Nato zvolen byl vdp.
děkan Fr. Sloup, za předseda přípravné schůze a del
ším vřelým proslovem odůvodnil potřebu a výsnam
nové jednoty v staroslavném sídle Pernětýnů, uděliv
slovo p. Jenšovskému, řezbářskémudělníku z Hrad
ce Králové, aby vysvětil stanovisko české křesťansko
socinlní strauy ku snahám národním. V delši promý
šlené řeči dokázal p. Jenšoveký na základě programu
přijatého stranou ne enému litomyšlském a pražském,
že křesťansko eocislní strana stojí na. stanovi
sku státoprávním a za přední cnost křesťanskou po
važujeme lásku ku vlasti, ovšem lásku, založenou ne
zásadách náboženských. Řeč byle provázena četnými
projevy souhlasu a byla vřele přijsta. Po řeči p. Jen
šovekého usnáší se shromáždění na holdovacím tele
gramu, jenž byl ibned Vrcbnímu Pastýři diecéze ode
slán. Po té vysvětlil dp. dr. Fr. Rey, z Hradce Krá
lové v delší řeči vnitřní příčiny atále rostoucího ka
tolického hnutí, které se organisnje proti záplavě nevě
recké požívavosti. Z citovaných různých nevěreckých
spisů, za něž ce nyní stydí nejen jejich antoři, ale i

jejich přivrženci, a ze známýchkřiklavých případů£ poslední doby dovodil řečník, že náboženská víra
jest valně otřesena, nebvť nejenom intelligence, ale i
Široké mnesy lidové jsou víry prázdny. Řečník 1čí
dále působnoat katolických spolků a vybízí poslucha
če, aby respektovali sice každé přesvědčení, ale ne
styděli se zu své katolické. Působivá tato řeč došla
pochvaly nejen u křesťanských socialů, alei u pří
tomných avobodomyslných hostů, z nicbž jeden inter
peloval řečníka, kterak se má zechovati novýkatoli
cký spolek ku nyvější politické eitnaci. Dp. dr. Beyl,
ponkázav, že nový spolek nebode politickým, nýbrš
vzdělávacím, vysvětlil, že vlastně by měl odpovídati
ne za spolek, ale za katolické krahy vůbec a proje
vuje přesvědčení, že všichni katolíci a celý klerus
tělce nesou křivdou, která re stale poslednídobou
ve Vídni. Odmítá ovšem všecku povědnost pro
katolickou stranu za tuto nehodu, protože byl klerus
důsledně od r. 1891 z politické práce vylučován. Po
skončených řečích přečetl dp. Krajíček spolkové sta
nosy, které po nepatrných změnách byly přijaty. Při
hlášených členů, kteří ihned zápisné 50 kr. a měsíční
příspěvek 10 kr. zaplatili, vykazovala pokladní kniha
přes 50. Dobrodinci i členové náležejí všemstavům.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 21. října 1990. 1 hl.

převice zl 6-50 —7326, žito sl. 480—6:40, ječmana
zl. 430—480, oves sl. 2-30—3-70, proso ej. 4:80—5:00,
vikre sl. 0'00—000. hrachu zl. 760—8"50, jéhly ul.
900—0:00, krup 800—32100, brarmhorů al. 1:10—1 20,
jetelového somfaka červeného sl. 46:00—5800, jetelo
vého semínka .inkarnát) zl. 00-U0—00'00, máku sl. 16:00,
olejky zi. 0'00—000, Iněného semene zl. 7-25—8-00.
100 kg. ditných otrab sl. 5-60, pšenié. otrub sl. 6-26,
1 kg. másle sl. 100—1-10, 1 kg. eódie vepřového zl,
79-—0-80, tvarobu sl. 0-13—0'14, 1 vejce 2/, kr.

(Zasléno.)

Katolická jednota na Slezekém Předměstí vzdává
teffkovi, učiteli vo

Svob. Dvorech za výtečnou odbornou přednáška v den
22. Hjna 1899 o pěstování 8 sortimentů ovocných
utromů jakož i o péči a vývin různých semen — vděč
ně uvašajíc poučení tak potřebného a vřele odporu
čaje tohoto výborného znalce v tomto obora všestranně,

Zároveň s plna srdce děkuje pt. p. J. Vaškovi,
c. k pošt. pokladníku v Hradci Králové za milou zá
bavu, kterou nás v týš večer pobavil svými produk
cemi o čarovném kouzelnictví,
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Křesťanský závod Obchodzaloženroku 1868.

y modním hedvábném, vlněném a pracím zboží

Josef Jeřábek dříveJ. Skala
v Hradci Králové č. 146.

Ku každému období největší vý- Úplné garuitary Veškeré podšívkoré zboží
běr tu I cizozemských, anglických přikrývek stolních 1 ložních. za tovární ceny.

ovotin Továrnísklad „BMéprádlo pro pány."s veškeré čistě vlnémé u M

vlněných,hedváhnýchlátekvpře.| Ifnoleových koberců. zbožiručím.

skvostnýchprovedenícha časových Cremovéa bílé záclony. Veškeré prací norotiny.ROT Trvanlivé Anglické batisty
Tovární výběr deštníky, slunečníky, šněro- | rozmanitých,právě vyšlýchvzorů.

černých modních i smutk. vačky 1 vějíře plesové. MEP* Ze závodu mého koupené
látek čístoviněných. Pláštěnky nejnovějších trarů. zbožíjest osvédčenéjakoatia barvy

Nejnovější vxoryPřehojný výběr koberců nejstálejšíVeškeréobjednávkyna
kašmírových a hedoádných čdtků

na hlavu.

venek vyřizují se přesně dle vzor
z nejprv. osvědě. továren. kůa vyplacené. Na požádání zašlu

Přeskvostné výběr pokrývek. i vzorník

|
:
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nezlacené dle jakosti
kartonu, velikosti a dle
množství textu od 70 kr.

va výraváží nd
FR, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 6

o prvním
| i

| až 1 zl.,
vyrábía dodává | zlacené od 90 kr. až

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. 8 dlouho- | bal dv kr.
letou zárukou v dokonelé jakosti. Obálky vhodné

Hozpočty zdarma. | 40—3ukr.
Nabízí blsk. knihtiskérna.

Jan Stoupa v Praze,
Václavské náměstí číslo 32.

duporučuje

záclony krajkové bílé, záclony krajkové creme, zaclony krajkové barevné,
záclony muselinové, záclony tylové, zaclony jednodílné (story) zaclony lát
kové, záclonymerokánské, záclony azminsterské, zdolonyžinilkové atd. v

nejbohatším výběru v továrních cenách.
Bag"Illustr cenniky zdarma a franko. “ij 359y

MODRÁ

KNIHOVNA
(vydáváa redigujeDr. Václav Řezníček)

přináší čtení zábavné i poučné a jest
Jj proto hledána do veřejných i spolko- |:
| vých knihoven, těšíc se přízni zejmena|
| čtení milovných jednotlivců.

ý Na ročník (6G—Ťzajímavých knih) |
| předplácí se 2 zl. Všechny jednotlivé
jj svazky jsou k dostání o sobě. Admi
| nistrace ochotně zašle seznam v „Mo
jj dré knihovně“ doposud vyšlých knih,
| jež lze koupiti nebo objednati ve všech

knihkupectvích a zejmena pod adresou

WE-První česká "W
specielně na americká cottagoová harmonla zaří

zoná torárna

Rudolf Pajkr € spol,
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy 8e doporučuje

portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Zároka
pětiletá. — Illustrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti + přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.
Modrá knihovna

Praba, Král. Vinohrady č. 347. >000

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. 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 nazkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení con!

'ooooooooo0vooOooOoOoOOoOoč

břehěětt

na požádání kancelář Dra. J.Ryby

| DŮM
i
i v Hradci Králové.

č. 15. v Starém Městě v Náchodě

bibo Eběpěbití

s 8 korci role a 4 korců luk, pa
třící dědicům Šrůtkovým po zemře
lém Janu Šrůtkovi se prodá z volné
ruky pod výhodnými podmínkami.

Upozorňuje se zvláště, že místo
toto hodí se dobře ku stavbě to
várny. —- Bližší podmínky podá

eiihhřbět

LINIMENT. CAPSICI COMP.
s Riohtwory lékárny v Praze

uznává se za vyberně,bolesti utišující patirání; jont
na skladě ve lékárnách za 40 kr., 70 kr.a I zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
šádej vědy jen v původníph láhvích « naší ochrannou
zpáznkou„kotvou“ z Rich'rovy lékárny.
Buď opatrmý a přijmi jen láhve u touto
ochrannon známkou za půvcdní připravlu

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

Gopoooooooosoooo000009
FRANTISEK JIROUS,

závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a 1. d.
© slohu Čistě gothéckém a remuissančním.

Velké množství podobných prací zhoiove
ných v mém závodu dotvrzuje náležitou

znalost v obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti 8dennímn vrácení.

Plány u rozpočty shotovuji zdarma.

wem Nejatarší závod v oboru tomto. amm=
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Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dilné na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, duha čho, černého a vyklá

danéhu

bwpérovkya žíněnky,08
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Prácevesměsdůkladnávcenáchp

WB“Levná koupě "fi

nádherného dila,
Ilustrovanou bibli Doreovu úplně zacho
valou prodám za polovinu t. j. za 28 zl.
Adressu sdělí Administrace „Obnovy“

Kalendáře a Cirillo — Melbodějské knihtiská
rny na r. 1900,Vlastenecký poutník sv. Václavský
1K. 40h. — Svatováclavský kalendář. 60 h.
Maria 1 K. — Vlastenecký poutník. 1K. -- Meč
1K. — Vlast. Časopis pro zábava a poučení, Red.
Tom. Škrdle. Roč. XVI č. I. Předplácí se ročně 6zl.
— Bádce duchovní. Red. Dr. Jos. — Burian Roč.
VI. č. 10. Tiskem a nákladem J. Otty. Souborné vydá
ní splsů Jaroslava Vrchlického seš. 173 a 174.
Romány Gustuva Pflegra Moravského. Seš. 36. a
39. Rajská zahrádka. Časopis pro mládež Roč. IX,

"Národní Album, v právě vyšlém +1. sešitě
přináší skvostná tableaux podobizenepisoratelů, žor
nalistů, paedagogů, historiků, vynikajících Slováků,
celkem 12 tabel v omělecké reprodůkci, obsahujících
na 60 podobizen poz-rahodných mužů čeeképráce ná
rodní. Národní Albam vychází nákladem Joz. Vilimka
v Praze v sešitech po 40 kr. Předplatné na celé dílo
10 zl., jež lze i 0 částkách eplatiti.



Hradec Králové. Illustrované cenniíky na
požádání franko.“ij 

V, Vacek,
závod

školkářský
wPamět

niku
u Ublamce

nabízí pro zimat ©. jarní
vysazování| airomy ovocné

é | krsky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné

k konifery, divoké stromy
stromořadí, pláňata atd.

pro s . pláňata atd
oO0006

Cenníky zdarma

8
Josef Krejčíkv Praze,

umělecký závod sochařský a řezbářský.
Pisárna a dílny na Letné, č. 612.-VII.

| Sklad Eliščina třída č. 24.doporučuje uctivě
směohvalněznámé: Bochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Božíproby: kříže, kazatelny, zpovšlímice, křiitelny, konaoly,svícny, lustry,
atd. dle slohu kostelů“ 305

Renovace starých oltářů a kostelních
zuřizení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně
franko. io

0000000000000
C.ak.dvornivý dodavatel 8

Emanuel Bělský
v Hradci Králové

má na skladě a doporučuje
vzmačnělevnýchcenách
velký výběr modnich látek na ob
jednávky jakož i hotových oděvů

a úřednickyých stejnokrojů.
Hlavní sklad v Hoře Kutné.

Filiálky:w Chrudimi, Pardubicích, Krá
lové Hradci,v Olomouci a Přerově na

Moravě.

OO0000000000000OOOOOOOOOOOO00

©

Založeno r. 1850.

Yelectěnému duchovenstvu
doporačaje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

-vše alině v ohni zlacené a stříbřené začserně
"Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
Levněji vyřídili. Platiti možno též ve lhůtácl. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlaa
mallou so již svěcené Be atvrzením Jeho biskupské Mi

„losti. Stary závod můj může se vykázatíčetnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a Odporučuje se tedy ksa„koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

TETTTTR BEUITTTTTOTTUTTECTETT L LEPE

lgnác V, Neškudla a syn
Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Neškodly, faráře ve Výprachticích)

-JŘ doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvo
ň svůj osvědčený a Často vyznamenaný

C výrobní závod
„Mvšech kostelních paramentů.
"i Cennfky, vzorky, i roucha botová na ukázka
: se na požádání franko zašlou.

pYINOINUCTATONNKIANANAMNNENNNNKKRNKNMEENNUNXENUKI
TEEFTETILELLLLETCETTTELET1070,

»

SWášliterární tý

Tento týden vyjde:
Národní album, seš, 22,- «.++ + + + „ak
May, Po stopě zlébo činu, seš. 59, < « « « m
Malý čtenář, seš. 4, <- © © © + + ++
Tůma, Z českých mlýnů, seš. 32.,
Verne, Hra o dědictví, seš. 4.,
Nový Robinson, seš, 12. 14.,
Slovanské pohádky emplt,
Obrázkové archy, 868. 4, -< © + « + +
Macanlay, Uvaby histor., seš. 2.,Heyduk,Spisy,88.73..-< <©++++
Obrázková revue, seš. 2,- < < + + +- «
Jirásek, Spisy, seš. 294,
Ottův slovník naněný, seš. 336... . - + + »
Kozarac, Dvě povídky ©- -+ + + + + *
Arlosto, Zařlvý Roland, seš. 1.,
Světlá, Spisy, seš. 20., *
Piileger. Ilomány, seš. 42., .
Kořenský, Cesty po světě, seš. 214. < « - 
Ottova laciná knibovna, seš. 43.,
Vrchlický,Překročenzenit,váz, © -© - *
Rostand, Cyrano de Bergerac, 2. vyd.,
Vrchlický,Spisy,seš,176... « < -+ + + * .
(Vědaa práce,seš.4,- - -< * + *«i
Rais, Pantáta Bezoušek, seš. 4., . © « « - 
Carlen, Poustevník na boře avatojan., Beš. 1., .
Klášterský, Sonety Uché pobody,

Yeškaré tu uvedené, jakož i kdekoliv ohlášené
lze dostati a ná nkázka na žádost zasílá

36 let stávající knihkupectví

B. E TOLMANÁ
v Hradel Králové, Velké nám. č. 26.

(blíže lékárny.)

—40
—16

K OKOKOKOKOM

P. T. obecenstvu
odporučuji

k dušičkám

kých při svlidní práci a obsluze,

Zdenko Ježek,
závod soohařský a kamenioký

vwHradci Králové.

„Výbornou chuťkávy docilite

přísadou

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

$Slivovilci starou 1 litr po 80 kr.
Horovičku pálenouz tatránskýchjalovči

„nek, 1 litr po Bo kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC.Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po 80 až r zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť r litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
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 n franko.

RB> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent. jiTVT
Antonín Sucharda %

sochař a řezbář ý

v Nové Paco (Krkonoše) ýdoporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrahů

i

S úclou veškerou

8 roškených potřeb umění církevnihos též zhoto- 3

Antonin Sucharda.

vuje sochy světoů ze dřeva i z kamene. — Sturší

oDBDD BBbBe

o.

prácí, uměleckou cenu mající, bedlivé opriznje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dilny
ručí, jskož i za řáduou práci při cenách uejmír
nějších.



Veřejný dík.

cestě ze světa pozemského.Taktéž pp. lékařům Dru. Baťkovi a Klumpa
ro vi děkujeme za pečlivé a obětavé ošetřování po čas těžké nemoci jeho.
Nemenší dík platiž pak všem, kdo buď věnci, soustrastnými projevy, účasten
stvím při pohřbu, buď jakýmkoliv jiným způsobem těžký bol náš zmírniti hleděli.

V Hradci Králové, dne 25. října 1899.

Rodina Kneprova.
P. T. p. H. Richtrovi za vypravení pohřbu vzdáváme taktéž srdečný

dík a plné uznání. :

Křesťanský závod.

WB>Solidní ji
M obsluhou vždy osvědčený a chvalně zná

mý obchod komfekční pro dámy

Anny F. Horové
v Hradol Králové,

; Klicperova ulice, proti kavárně p. Fialově
Modporočuje ku zimní saizoně svůj bohatě

zásobený sblad elegantních, moderních
Jupiček, pláštěnek vejrormani

Mtějšíchstřihů, a vený výběr dívčích5 dětských jupiček « pláštíků
v cenách velice mírných.

Objednávky dle síry se rychle zhotovují.

Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší

Anna F. Horova.

Do Hradcs Králové a okolí!

Dovoluji si P. T. velectěnému obecenstvu oznámiti, že po smrti svého otce
převzal jsem chvalně známý

závod truhlářský a čalounický
vdomě č. 117. na Malém náměstí vedle Záložny

a že jej dále povedu.

Snahou mojí bude, abych si zachoval vzácnou přízeň velectěného obecenstva, které
otec můj nejhojnejší měrou požíval, a vlastním přičiněním jako dlouholetý spolupracovník
svého otce a tím zajisté dokonalý odborník řady příznivcův závodu tak starého rozmnožil.

Poroučeje se velectěnému obecenstvu trvám v úctě veškeré

Ludvík Knepr,
výroba a sklad nábytku.Y Hradci Králové, v říjnu1899.

JB- Právěvyšloúplné!"l aPŠREPavg
České kakae

| Vira, naděje a láska. | =sosircoísi
IKnihamodliteb katolických

pro všechny pobožnosti roku společné i soukromé.j
Z mešní kniby, agendy, spisů sv. Otcův a mnohých spisovatelů

olrkevních pro lid i kněze sestavil

Vojtěch Srúmek.
S úchralon nejdůstojnější knížecí arcibiskupské konsistoře v Praze,

8. (1040 stran) z]. 204, váz. sl. 380, váz. v kůži se zlatou ořískou 4 al. *

Přednosti knihy jsou: poučení, které se v ní dává způsobempo
pulérím bez jedinkého cízího slova, takže závodí a nejlepšími knihami
toho druhu, přesnýsouhlas s liturgickými knihami církevními, k nim£

: přiléňá; výklad celého olrkerního roku, do nějž pojaty jsou krásné
may a zpěvy církevní v plynném celku, zdokonaleném překladu; roz

mání, která připojena jsou kukaždé neděli činí kniha jakousipostillou,rá může věřícím sloužiti za náhradu, kdy pronemožnost nemohou Be
sůčastniti služeb Božích; Wtargický výklad všech dob církevních obřadů.
Tnšíme, že uvedené postačuje, aby doporučena byla kniha co nejvřelejí.
Nese jméno sice kniha modliteb, ale jest více, poněvadž obsahuje mnoho
výkladů, které v knihách modlících marně bychom hledali. Výtečná
postilla Goffineova,jak ji vydalo dědictví svatojanské, jest rozebrána a
není náhrady za ni. Kniha Šrámkova svým obsahem se jí velice přibli

žajeAmodlitbeníji předěl ŠUBY K DOSTÁNÍ

Gyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl SK[AD-PRAHA-FERDINANDOVA
v Praze, Melantrichova ulice, palác městské epořitelny. TŘÍDA

© PROTI CHODÉROVŮM ©

wg-Velký výběr ©u
| zlatých a stříbrných skvostů, svatobních

darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

přisežný znalec c. k. okresního soudu.

r T oN Obrázkovécenníky na požádání zašle.
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jskosti nedostiženébal,
25 kr., 69 kr.

Komnickésnehary
1 kg 80 kr., t-— £l., 1-90 sl.

Gísařskésuchary
1 kg 160 sl.

tkg 1-8031.,1-808l., 410 sl.

1 kg 260 sl.

Velkývýběrcakrovimek krabice 1"—zl
až 450 zl. a výše.

Velký výběr dortů, cukrovinek ku
hostiném a pod.

Poštovní vásilhyAbrátdenněod 5sl. po
činajefrankostanice.Zasílá

Karal Dlabačv Jičíně
(Čechy).

VARHANY
úplně pneumatickéj

a harmonlia'všechsoustav
provádí Órma :

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejsterším v Čechách,

salož. již r. 1859., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
sjnů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneamatických a elektromagne=

tlekých. Osvědčení se mnou postavených varhanpaeumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto al. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučitř."Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
atavba jakož i sebe menší oprava: se provádí
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhani cangíky
barmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí ** .
r

Antenin Mělrer.

JOSEFŠTĚPÁN,
X závod pozlacovačský w Pardubioloh Ů

opravuje jakož i nově statí
oltáře, kazateJny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru tohospadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi lerných.

Prodám levně
nově postavenou a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetylénem, velkou zahradou 8 vodo
tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednou
aj v.

vilu Jitřenku
č. p. 187. v Plotlštích n. L. u HradceKrálové :

blíže nádraží u Předměřic n. L. na návrší.
Bližší sdělí nu místě aamém

J. A. Holínka,
mojitel



Demonstrace. |
Zase latinské slovo. Znamená vlastně tolik

jako důkat čili ukázaní, že něco pravda jest. Nyoí
však užívá se toho slova, chce-li se říci, že bylo
nějakým blučným způsobem zevuč a veřejně uká
sáno čiliprojeveno nějaké smýšlení. Dle toho byla
by demonstrace asi tolik jako veřejný projev. De
movstsace jsou velmi staré a javu o nich zmínky
docela i v samém evanjeliu.

Slavný vjezd Kristův do Jerusaléma na oslát
ku, to stlaní rouch a metání ratolestí na cestu,
ten zástup lidu dospělého i dětí volajících: Ho
eanva, což to bylo jiného, než nadšené a radostné
projevení víry v božskou moc Kristovu, jež se li
du vzkříšením Lazara ukázala. — A tato demon
strace nelíbila se tém „nahořa“, farieeům, a to
proto, že jim ta „božská moc“ překážela a jim
nadvládu nad lídem brala. A jak smýšlel Spasitel
o této demonstraci? Fariseové se ho tázali, co
Hká tomu volání „Hosanna“, a odpověděl: Budou li
tito mlčeti, bude kamení volati.

Z tobo patrno, že demonstrace Bama sebou
není nic nedovoleného, samo evanjelium ji schva
loje. A myslím, že dormonstrace jest asi něco při
rozeného. Co člověk u vnitru cítí, ať radost, ať
bolest, to jsa k tomu svou přirozeností nucen na
Yenek ukazuje, projevuje, demonstruje:

Nemůže se tedy demonstrace náboženská,
politická, národní vůbec zavrhovati.

V poslední debě dějí se zase v městech na
šich demonstrace národní a politické Já se jim
nedivím. Byl jeden Lazar ubitý, umučený, do hro
ba položený. Drahdy Marta, sestra Lazarova ani
nadíti se nemohla, že by mobl znovu žíti a ře
kle: Již zapáchá, neboť čtvrtý den již leží v hro
bě Tak to bylo i s národem českým. Již skutečně
zapáchal umričínou, již mysleli, že není ani možno,
aby z mrtvých vstal. Ale ble! Lazar vatal z mrt
vých. Prozřetelnost sama ten druhdy fak zbožný
národ dovolila sice pro jeho pronevěru strestati,
ale v pravdě „božská moe“ její jej vzkřísila,

Ale právě toto vzkříšení 86 nelíbilo a nelíbí
těm „nahoře“.

Jako drahdy fariseové tak i za dnů našich
jsou mnozí, kterým se nelíbí ta „božská moc“
práva a spravedlnosti, jak se jeví z mrtvých vstá
pÍm národa našeho. Ano! Opravdu! Božekou mocí
a sílou jest ten zákon práva a spravedluosti, kte
rý Stvořitel vepsal do srdce lidského. A právě
tato božská moc svatého práva překáží fariseům
novověkým, protože by podrobením se táto moci
přišli o svou nadvládu. A proto to dělají jako ti
staří fariseové i dále Toho 8 tou božskou mocí
cbtí s posměchem ubičovati, uplíti, ukřižovati a
své zlé, citu pro právo prázdné srdce chtí nasytiti
jeho zsinaloatí, jeho dokonáním.

Což divu, že ta božská moc v srdci našeho
národa Stvořitelem vepsaná se ozve a uchvátí jej
konečně k demonstraci, k projevu veřejnému, jako
drubdy uchvácen byl lid božskou mocítoho, jemuž
Hosanna provolával. Ovšem se taková novověká
demonstrace božské moci práva a spravedlnosti
nelíbí tam, kde se jí odporuje, a kde oblíbena je
jako největší státnická moudrost nadvláda jednoho
kmene nad národem českým. Našli by se zajisté

„i dnes fariseové, kteří by se třebas samého Boha
Ptali, co o tom soudí, ale právě ta božská moc,
která «ryla národům do erdce cit práva a apra

. vedinosti, odpovědéla by jim: I kdyby chtěl národ
ten mičeti, na konec i to kameví — to jest „pří
roda, přirozenost jebo“ bude volati.

To jest tedy náš katolický a čistě lidský ná
„bled o demonstraci vůbec. Tím ovšem neschvalu
jeme to, když potom demonstrující někteří, jakoby
doslovně si vykládali evanjeliam, kamením iluví
k oknům, k blavám a tla i k fariseům a dopou
štějí se násilí a činí to, co nábožeuství zavrhuje
a hříchem jmenuje. Náboženství rovněž nedovoluje
potopy a hany zákonného panozníku. Praví raji
sté učení naše: Krále v uctivosti mějte. — Rov
něž i to uvažujeme, že nebezpečno jest mnohdy
lid k demonstraci vésti anať zkušenost učí, že

. není možno rozbonřený, rozvášněný cit utišiti, když
jde dále, než se původně myslelo, když se de
monstrace slane zločinnou. :

Ale nastává předůležitá otázka: „Kdo pak
vlastně zaviňuje demonstrace vůbec a na kobo
padá první vina toho, jestliže lid 8e zapomeno a
dělá demonstraci zločinnou ?“

Nebylo by sprárno jen od poddaných, jen od
lidu pouze žádati, aby se k „mocnostem od Bohá
ustanoveným“ choval uctivě a poslušně a na nich
plnil čtvrtý příkaz: Cti otce svého. Nel Nábošen

-ství p nestranné a spravedlivé. Totéž učení, kterépraví: Cti otce svého, praví též: Olcové nechtějte
ku hněvu popouzelt synů svých.

Z čistého tedy — i rakouského — vlaste
nectví plšu tyto řádky a pravím: Nebylo by dobře,
aby stát náš zpytoval bez vášně svědomí avé,
sda-li on to právě není, který tak ticbý, pracovitý,
daň ze statku i krve platící, královsky smýšlející
lid český ku hoěvu popuzoje? Nebylo by dobře,
aby pan Clary a jiní podobní jemu přemýšleli,

jak od více než sta let národu českému dostává
se jen křivdy, utlačení a nevděku.

Nad slunce jasnější pravdou jeat, že jasný
rod habsburský svobodnou volbou stavů českých
obdržel koranu státu českého! A dělati tedy z krá
lovetví českého jen „zem“, provincii, jest křivdou
a bezprávím.

Nu tu nepomahá výmluva, že prý během
času 8e právo to promlčelo. Před násilím se ovšem
práva „promlčují“. Uloupil-li nám u. př. Prušák
Slezsko a Kladsko, nedrží bo právem, kdyby ho
držel tisíc let. Před vznešeným zákonem nábožen
ství neplatí žádné promlčení, i kdyby skutečně
národ český byl o svém právu mlčel. Kdybych
n. př. zdědil statok 8 výměrou 120 korců a sble
dal bych, že 20 korců je přioráno, kdyby můj
otec třeba padesát let je byl držel, ve svědomí,
před Bohem jsem vázán 20 korců vrátit, i kdyby
světský zákon jinak — k vůli zevnímu pořádku —
dovoloval.

A tak před Bohem, před tou božskou mocí
věčné spravedlnosti, jest vlasť naše s Moravou a
Slezskem státem, královstvím, kdyby se kdokoliv

posmíval „zažloutlým listinám“, na nichž to psánoylo.
A v tomto státě byl jazyk český prvním,

později aspoň rovnoprávným8 jazykem německým.
„Jazyka dar dal nám Bůh“ a jest nám statkem
drabým podobně, ne-li více, jako pole, dům, peníz.
Zrovna tak, jako nemá nikdo práva uorávati mi
pole, bydleti v mém domě, ubírati mi peněz, tak
taky nemá nikdo před Bohem práva, ubírati práva
mé řeči, mému jazyku. A zase žádný Bebe delší
obyčej čili tak zvané promičení, praeseripce, ne
platí před Bohem.

A když tedy státníci naši si od dávných let
počínají, jako ti, kteří ..... „ když dělají křivdy
proti božskému právo, v srdcích lidu zapsanému
samým SŠtvořitelem, tážu Be, kdo je tím v první
řadě vinen, že bouří se konečně lid ten a žádá
právo své? A když zabočí dál a rozhněvá ee, kdo
jest tím vinen, ne-li ti, kteří nezachovali svatý
příkaz: Otcové nechtějte ku hněvu poponzeti By
nů svých!

Pan ministr Clary řekl prý, že se jazykový
mi nařízeními Němcům oblížilo. — Ovšem že to
pravda není. Naopak ani jazykovými nařízeními
8e jim neublížilo, neboť pokud se věci naše neří
dí v Praze, ubližnje Be nám. Bylyť zajisté proti
svatému právu našemu přenešeny do Vídně. Ale
dejme tomu, -že páně Claryho srdce cítí, jak to
bolí, když se dělá křivda. Kóž by uvážil, že Čech
má laky srdce a še má dobré ardce. A odejmutím
toho drobtu práva poranil p. Clary srdce to v
hloubce jeho nejvniternější. A bouří-li to nyní
v Čechách, jsou-li nejlepáí a až dětinně loyální
Čechové „k bněvu popuzeni“, nezavinili toho sami.

Možná, že se budou oyní zase naplňovati
žaláře a že se budou potlačovati projevy až i
oprávněné, ale tím se nejvýš docílí dnsné mlčení
hněvu utlačeného, pláče utajeného.

Ale tak nemá vypudati stát! To není to na
řízení státn, jaké by mohlo být, kdyby se nejed
nalo proti „božské moci“ práva a apravedlnosti.
— Takový stát, ať pomalu, jde záhubě vstříc a
chystá si to, čemu pohané říkali Nemesis, bohyně,

jež trestala bezpráví; my tomu říkáme „trestoží“. —

Nejlépe je to vidět na Španělsku. Bezobled
ně jednalo s božským právem v Americe. A dnes ?
Daea je dopuštěním Božím strestal Amerikán. —
Pomalu — dle našich názorů — přichází božská
nemesis, ale přichází jistě.

Kéž by se tedy Rakousko vrátilo tam, kde
bývalo a neodporovalo božské moci práva. Pak
by přišla jiná lepší demonstrace, demonstrace ra
dosti, podobná té, kterou ustrojil lid Spasiteli. Na
Hradčany jel by král náš za jásotu spokojeného,
„Sláva“ volajícího lidu. A Rakousko samo stalo
by se tím Lazarem z mrtvých povstalým.

Drobná obrana.
Zaseněco o snášonlivosti evanjelíků.

Ještě dnes na konci devatenáctého století nesmí
v Brupšvicku žádné katolické dítě býti pokřtěno,
žádný katolík býti pochován bez dovolení a bes
saplacení — pastora protestantského. — A jaká
je ta snášenlivost evanjelíků jedněch k drahým,
luteránů k helvetům, tomu nás něčíkniha Filipa
Nicolaie z roku 1697 s názvem: Krátká zpráva
o Bobu a náboženství Kalvínů. Tam 8e nalezá n. p.:

Otázka: Věříš pevně, že kalvinisté na místo
živého a pravého Boha samého ďábla hlásají a
vzývají?

Odpověď: To vyznávám „z gruntu“ srdce
svého... Nechci se proto panu Luthrovi ani dost
málo protiviti,! ale přijímám to za pravdu, co on
o těchto zbouřencích (Rottengeistern) ve avé knížce
o večeti Páně píše, totiž, če mají včertěné, pro
čertěné a nadčertěné srdce.
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Tři ata let uplynulo od té doby, ale — jak
se k. p. v Čáslavi ukázalo — tato stará láska lu
teránů k helvetům a naopak nezrezavěla. dosud.
A ti páni chtí katolíky učit — snášenlivosti.

Drobné zprávy.
Z jednoty katolických tovaryšů.

Spolková místnost vypravena byla během letošního
leta nežirtnou prací p. Poláčka, člena jednoty,
ozdobnou vkusnon malbou, takže činí příjemný dojem.
Obětavému pracovníku vzdává výbor jednoty ardečné
díky. Zimní saieonu zahájily již odbory přednáškový
a divadelní. Řadu přednášek otevřel slovatný řečník
p. ředitel Josef Dumek z Prahy. Divadelní kroužék
připravoje pro listopad 2 hry. S politováním přijata
byla resignace dlouboletého místopředsedy, dp. kate
chety J. Černáho, jenž vzdal se svého úřadu pro
velikou vzdálenost avého nynějšího bytu. Jednota za
chová jeho činnost ve vděčné paměti. Zdař Bůh!

Sňatek. Ingenieurpan František Vorel
c. k. komisař živnostenské inspekce e chotí svou Ja
roslavou roz. Červených dovolují si oznámiti,
že slavili eňatek svůj dne 24, října 1899 v chrámu
Páně av. Ludmily na Král. Vinohradech.

Dary na „Adalbertinam“. Naspolkový
diecésní dům věnoval vdp. Jan Blažek 100 zl., vdp.
dr. Domabyl 5 zl., vdp. farář Sladomel 6 zl. „Zaplat
Pán Bůh |“

Konvikt v „Adalbertinu“. Dostudent
ského konviktu v „Adalbertinu“ podáno bylo 40 žá
dostí, z nichž ovšem mohlo býji vyhověno pouze 26
pro nedostatek místa. Pro příští rok bade nutno po
mýšleti na rozšíření obytných místností. Ustav jest
vhodně zařízen, má k disposici chovanců 2 veliká
harmonia s pedálem, 1 piano, hudební nástroje pro
oktet a při tom zaopatření jest velmi levné. Průměrně
platí každý chovanec 13 zlatých měsíčně na celé za
opatření, jakkoliv správa konviktu platí na jednoho
chovance průměrně 20 zl. měsíčně. Doplatek tento v
obnosu 1500 zl. ročně kryje se dobročinným fondem.
Chovanci z jiných škol, než z pedagogia se nyní při
jímati nemohou pro nedostatek místa.

Populární koncert „Umělecké be
sedy“ z Prahy koná se v nedělidne 5. listopadu
t. r. v 7 hod. vočer v městském Klicperově divadle
ra účinkování pí. Bož. z Kásnů (zpěv), sl. A. Falla
doré (harfa), profesoru konservatoře pp. Mařáka (housle),
Trnečka (klavír), Vášky (cello) a z Káanů (klavír).

Přednáška. Cyklus poučných přednášeh v
tovargšské jednotě zahájil dne 19. t. m. slovatný řeč
ník p. ředitel Josef Dumek z Praby svými „Obráz
ky z Rasi“. Chvalně známý p. řečník dovedl spole
čenské a hospodářské poměry bratrského národa ru
ského vylíčiti tak poutavě a vzletně, že řeč jeho byla
přijata e velikým nadšením. Slovatný p. řečníkslíbil
při příští svá návštěvě promluviti 0 pojišťovacích
ústavech zemských, ve prospěch maloživnostníků za
ložených, nač se upřímně těšíme. Odporačojeme spří
zněným apolkům, aby se obraceli při pořádání před
nášek na nevěední ochota p. ředitele Damka, jenž
milerád žádosti jejich vyhoví.

„Zde“. Při kontrolním uhromáždění v Hradci
Králové hlásil se dělník Hájek z Jenikovic česky elo
vem „zdel“ Byl pro to slovičko ihned zatčen a na
tři dny do vězení odsouzen.

Přišel © oko. i4letý boch Josef Pokorný
hrál si s kamarády s patrony. Jedna patrona vy
bachla a vyrazila Pokornému oko. Nebezpečně zra
něný hoch byl dopraven do jičínské nemocnice.

Z Cernilova. Dne 2z. t. m. ve farnímchrá
mu Páně sv. Štěpána v Černilově skládala v race
vldp. faráře Jana Fr. Seidla, alavné vyznání víry
Anna Jarkovská z Horno-Černilova, náležejíc před tím
ke konfessí evang. helvetské. Byla to slavnost pro
celou osadu katolickou velice krásná a dojemná,
zvláště když vldp. farář nově na víru obrácené v do
jemné řeči své odporučoval úcta Rodičky Boží málo
které oko z přítomných zůstalo nezarosené.

Ze Lhoty Jestřabí. (Nedočkala se
pruského krále.) Nedávno pochovánabyla v Ko
líně výminkářka Součková ze Lhoty Jestřabí, prote
stantka hbelv.vyznání, která r. 1866 těšila se na to,
že bude Ohařeký kostelíček jejich, až vojsko pruské
vyhraje a že trojetihodného „pána“ pak helveti nebu
dou mueeti živiti. Přání toto je důkazem, jaké smýš
lení panuje mezi českými protestanty, kteří hrajou si
v obcích emíšených na Poděbradsku a Kolínsku na
neobmezené pány a vlastence. Kde jsou 2, 3 neb 4,
musí jeden býti starostou, drahý předsedou, třetí
školním dozorcem, jakoby nikdo z katolíků úřad ten
zastávatí nemohl, Před pruskou válkou se říkalo, že
že prašáky Čepicemi utlučem a zatím vyhráli a tak
tomu je i v nábožensky smíšených obcích. Helveti
jednoho si koupí nějakým ohryzkem neb zkysalým
pivem, drahému dají nějakou obecní práci, třetímu
vyhrožujou, čtvrtého pokntujou, před pátým plivají a
proto za takových poměrů zůstanou katolíci při vol
bách raději doma, aby měli avatý pokoj a tak hratka
nekatolíků, která by při volbách mohla býti bravě
přeblasována, roztahuje ae v obci — díkystatečnosti
a uvědomělosti většiny katolické — a tomu se říká
ak — „důvěrou občanstva zvolené předetavenatvo|“
o volbách pak vysmějou se helveti tém kurážným

katolíkům, kteří se sice kasali, ale zůstati doma, že
jsou na tři praty hloupí . . . Patří jim tol S belvety
spojení jsou ovšem židé a někteří „mladí“ učitelé,
kteří za své zpěvy v židovských hospodách a při hol
vetských pohřbech od evangelíků ai přivydělají, ale
za to považují svého stavu za nedůstojno, v kostela
katolickém při zpěvu a hudbě chrámové spolapůsobiti.
Dodati alnší, že husitiemue propagujou mezi Školní



mládeší, ale do kostele za mží sv., ku sv. apovědi
atd., jak Has v Postille přikasaje, nejdou, jen pokud
musí na „dozor“.

Z Hutné Hery. Poslednídoboupotaloval
ee zde nenapravitelný podvodník Zentner, jemuž se

ařilo vylákati peníse na mnohých lehkověrných
idech. Člověk ten je rodilý s Kostelce n. Orl., má

zkoušky pro nižší střední Školy, alo poněvaděbyl
trestán pro podvod, byl se služby školské propaštěn.
Ve svém nynějším oboru rysná se znamenitě. Aby
spíše bylo mu uvěřeno, nosí s sebou celý balík prů
kazů = university, s nimiž hned se věnde vytesí.
Představuje se jako mučedník, jako politické oběť
z doby Gantschovy. U lidí vrdělanějších předatírá,
že vydá vědecký spis a žádá za podporu na jeho vy
dání, již bude čítati jako první splátku. — Jinde
šádá přímo poru, poněradě prý pro churavost
utratil místo korrektora u pražské jedné firmy a nyní
nemá od čeho býti živ. U šivnostníků zase vystapoje
jinak; vykládá jim, že vydá velký adressář, jímě
firme živnostníkova získá, poněraděadresář bude
velice rozšířen, široko daleko dovědí se lidé o ob
chodě a dojista budou mnozí objednávat. Žádá, by

část předplatného hned složili A na strrzenku podpynuje se pseudonymem. Člorěkten byl již mnohokráte
trestán, ale sotva je puštěn, zase pokračuje ve svém
vyděračství. Bylo by nejlepší, kdyby dán byl do pra
covny, poněvadž podvodem živí se jiš mnoho roků a
jiného už asi sotva bude dělati. — Dne 18. t. m.
vypukl o půl 9. hod. večerní obeň ve zdejší Tanssig
ově kartounce, továrně to na barvení a tištění kar
tounů. Oheň měl dostatek potravy v olejových bar
vách, proto zuřil s velikou silou. Jen nadlidskému
namahání zdejších i okolních hasičů je děkovati, de
se jim podařilo lokalisovati požár, tak že obytná ata
vení tovární byla zachráněna, jakož i sousední domky,
šindelem kryté. Mnoho dělníků bylo jiš © práce pro

uštěno a jiné to ještě čeká. Špatná to vyhlídka při

lížící se zimě! — V dolech na Ptáku dosndčerpajívodu; již tomu bude rok, kdy důl byl zatopen. Do
stali se již sice na dno, ale voda žene se z otvoru
asi 1 metr vysokého a asi půl metru širokého a ve
likou silou. Rozvášní lidé jié nvažnjí se vší opravdo
vostí o věci, o níž se sice již mluvilo, ale zase nmlklo.
Vojtěšeký pramen měl stále dosti vody, i v unchých
letech dostačil, ale letoe, kdy nebyl právě suchý rok,
má velmi málo vody, takle vodu kupují od mlynářů
a avádějí do vodovodu. Je pravděpodobno, že proudy,
které zásobovaly pramen Sv. Vojtěšský, unikají k za
topenému dolu. Jak mnoho by utrpělo město, kdyby
tímto způsobem mělo býti připravenoo dobrou pitnon
vodu! Kéžpovolaní činitelé uchopí se této záležitosti,
dokud není pozdě! — Demonstrace při zrušení jazy

kových nařízení obyv se velmi bladce; trochu zpěvua bylo po všem. Lidé nejsou tak zpozdilí, aby dali
do sebe stříloti pro nic a za nic. Zdejší posádka byle

hotově a byla uásobena ostrými patronami — Na
Konec něco veselejšího. Vypravuje se, še zdejší žid
Singer prodal obchod a odstěhuje se do Prahy, po
něvadě prý obchod vázne. Šťastnou cestu!

Ve Vsetimě udály se ve středu protižidov=
ské demonstrace. Když se lid většinou rozešel
domů, dal četnický strážmistr — z důvodů prý
obroženosti — do zbylých páliti. Tři mrtví a 17
těžce a lehce raněných válelo se ve vlastní krví.
Krveprolití, kterého dle naprostou hodnověrných
svědků v té době nebylo naprosto zapotřebí, roz
zuřilo mysli nesmírně, Hrozný konec politování
hodných demonstrací působí strašným, zdrcujícím
dojmem na vsetínské obyvatelstvo. Křesťanským
némcům nestalo se ničeho, jen židům vytlouká
na okna,

Protižidovské inferpelace ma říš
ské radé. PoslanecSchlesinger a soudruzi
podali dotaz v příčině chování se rady vrchního
zemského soudu Schneidra-Svobody a státního zá
stupce v Kutné Hoře při procesu polenském; po
slanec Schlesinger a soudruzi, smí-li dr. Auřed
níček a rabín polenský stýkati se s Hilsnerem bez
svědků; poslanec Schlesinger a soudruzi, bude-li
vznesena na polenského rabína žaloba pro křivé
svědectví v procesu polenském. Poslanec dr. Jan
Žáček a soudruzi interpellovali v příčině krvavých
událostí v Holešově.

Bouřlivé kontrolní skromášdéní
konalo se v pondělí ve Skuči, Setník Kratochvíl
kázal přítomným, aby se hlásili slovem bier.
Okresní starosta Macháček volal, aby se záložní
kům nepokládalo ve zlé, bude-li se některý hlásit
česky. Bureš z Krouny se hlásil český zde. Set
ník mu dal za to hned 4 dny vězení. Tu začali
sáložníci křičet o hlomozit. Setník odešel a za dvé
hodiny oznámil, že se hlášení odbude ve Vysokém
Mýtě. V jedné vesnici, kde měl p. setník povoz
házeli po něm kamením s 6 záložníků potrestáno.
Rozčilení je veliké, ale p. Macháček mohl védět,
že záložníci si nevynulí odstranění slovu hier,
když toho nedovedli poslanci.

Demonstrace v Čechách a na Ho
pPavě se množí, a na Moravě, kde židé všude se
sjevně hlásí k nejbezoblednějším dajčnacionálům,
nabývají neobyčejné prudkosti. Při nedělních de
monstracích v Holešově byly židovské krámy a
byty vytlučeny, 1000 oken prý bylo rozbito, zboží
zničeno. Následkem toho vystřelili četníci do lidu
a 4 zastřelema a r probodat ro těžce a 11 lehce
poraněno. Příčinu k protižidovským bouřím v Ho
lešově zavdala okolnost, že byl v sobotu večer po
rr. bodině přepaden tamní majitel knihtiskárny
p. L. Klabusay davem židů. Tito vrhli se na něho
z úkrytu a křičíce: »Mažte tobo antisemitur —
bušili doněho i do jeho dvou průvodců, holešov=
ských křesťanských občanů. Pan Klabusay byl
těžce zraněn, i musil k nému povolán býti lékař.
Tato sobotní událost způsobila po celém městě

obromné jitření, V neděli dopoledne objevily se
na nárožích plakáty protitidovského obsahu, večer
pak došlo k demonstracím, jež měly ráz protiží
dovský. V Kyjově pomazaly na poštovních skříních
orličky a pořádaly se demonstrativní průvody,
v Mor, Ostravě byla demonstrativní schůze lidu
rozpuštěna, v Kroméříži rozbili okna v některých
domech židovských a v německém kasiné; rovněž
tak se stalo ve Val. Meziříčí a v četných jiných
městech moravských, v Mladé Boleslavi, v Úpici,
v Jaroměři, v Kutné Hoře atd. Vysoké Mýto
jest od úterka ve stavu obležení. Hulénské hlídky
procházejí vooci městem. V Nov. Městě zatčeno
bylo 8 osob pro urážku stráže, V Brně, v Plzni,
Pardubicích Skutči, Hronově, a t. d konány byly
protestní schůze a průvody, v Kuklenách, v No
vém Bydžově, v Jičíně, v Zeleznici, v Rychnově
n. Kn., v Hořicích, v Chlumci provedeny klidné
demonstrace protestující proti zrušení jazykových
nařízení. == S rozvážnými a důstojnými protesty
souhlasíme, neboť jest povinností všech Čechů pro
testovati proti všelikému bezpráví, Násilné dě
monstrace, týrání osob jinak smýšlejících, vytlou
kání oken, rozbíjení obchodních skladů atd. roz
hodně zatracujeme, neboť skutky násilné slouží
našim nepřátelům za důkaa, aby nás v zahranič.
ných listech vylíčili jako zlodějskou, zbojnickou
rotu, která nemůže činiti nároky na jméno a práva
civilisovaného národa.

Hnejte ovocné stromy! Mnozíhospo
dáři a sadaři si naříkají, že uvocné stromy málo rodí
vynášejí ; z velké části zapomínají, že strom potřeboje
zrovna tak hnojení, jako kterákolijiná rostlina. Bez
hnojení nemůže strom hojně roditi, poněvadě nasazo
vání poupat květových závisí přímo od hnojení. Mno
holi se v mladém letošním květu nahromadilo látek
reservních, od toho závisí bohatost květu — čili ji

nak řečeno: čím zdravější a vilnějšídt letošní dřevo,tím bude strom z jara více kvósti. Hojnéhnojení činí
dále plody chutnější a dokonalejší, ono chrání konečně
strom před různými chorobami, neb většina chorob
těch pochází od vyžilosti půdy. Chrodimský „Hospo
dářský list“ píše: „Dle nejnověji provedených pokosů
vyžaduje ovocný strom na jdden čtvereční zastiněné
plochy každoročně 17 g dusíku, 6g kyseliny fo fo
rečné, 22 g drusla a 40 g vápna. Číslicetyto jsou
arciť jen průměrné, neboť čím jest půda úrodnější a
hlubší, čím jeou tedy kořeny rozvětvenéjší, tím poměr
ně méně nutno živin přidávati; naopak čím jest půda
lehčí a chudší, tím více třeba přidati Lnojiva, Mladé
stromy potřebují více bnojiva, než-li starší. Stromy
se doporučuje hnojiti chlerekým hnojem vždy asi teprv
po 3 aš 4 letech, který pokud možno hluboko se sa
ryje. Močůvka a obsah záchodsí jseu neméně dobrým
hnojivem musí se však, aby živiny v náježitém po
měru měly, strojenými hnojivy doplniti a sice přidá
se ne J litr močůvky 4 gramy superfosfátu a na I
lite bnoje sáchodního 40 gramů kaissilo neb dřevě
ného popele.Na 1 čtvereční metr zastíněné plochy

údy dostačí 4 litry takto upravené močůvky neb 3
itry hnoje záchodního. Močkvka ee leje do děr asi

třetinu metru hlubokých v krahu okolo stromu. Nej
více potřebuje strom draela a vápna, pak kyseliny
fosforečné (snperfosfát, Thomasova moněka, psřené
kostní moučky). Vápno půzobí na vytvoření plodů a
na jich cakrnatost. Švestky, střešně, broskve a jablo
ně potřebojí zejména vápna, Stromy se odporučaje
hnojiti v zimě,

BESÍDKA.
Interesantní.

Fr. Kt. Vysocký.

Byli jste, moji drazí, již v lázních? Nemy
slíme ty římské, ruské parní sedací, vanové, s tuší,
a bez tuše, v kterých octl se již každý, aspoň
když ne jindy, tedy brzy po svém narození péčí
starostlivé babičky, ne takové nemyslíme, ale ty,
do kferých člověk zajíždí buď, aby se zbavil zby
tečné nemoci, nebo zbytečných peněz. Nebyli-li
jste, tož sepoň jste o nich slyšeli nebo četli a tedy
popisovati je bylo by zhola zbytečno.

Jsou beztoho všechny na jedno kopyto. Jsou
tam procházky, výlety, čítárny, kulečníky, koncerty,
nóbl »cálkelneři«, mizerné noclehy a drahá ku
chyně. Neříkám sice, že by to tak všude musilo
býti, ale že to většinou všude jest, aspoň když
nastane tak zvaná »hochsezóna.s

Také jsem se dal upíchnout na tskové lázně,
Začalo mne kdesi cosi scházet a lékař, ku kterému
jsem se obrátil, nevěděllepší rady, než poslsti mne
do lázni. Prý čtyřnedělní klid a dobrá vodička
všecko spraví. Než to stranou, hlavní véc byls,
že jsem se skutečně jednoho krásného dne v láz
ních usadil.

Byly to známé české lázně na Moravě, Za
padl jsem až do Dich proto, že mi bylo odporu
čeno, čím dále budu od domova, m že pro mne
lépe. Líbilo se mi tam. Pěkné tichoučké místečko,
kolkolem obklopené lesy, vydechujícími v září let
ního slunce opojnou vůní pryskyřicovou, a obra
Dičené vrchy, z nichž rozkožný jest pohled na
kousek valešského panoramatu,

O společnost nebylo nouze. Ač z počátku
jsem se všemu společenskému ruchu vybýbal, při
težen jsem byl do něho přece takméř bezděky.
Jinak to ani nejde a vzpírati se tomu téméř nemaž
no. Tak seznámil jsem sei v této společnosti s ro
dinou pana rady R., obdařenou třemi dcerami, z
nichž jedna ta nejstarší překročila notně dvacátý
rok a následkem toho byla nesmírně poetickou a
romantickou. Staré panny jsou, jak známo, velmi

i chiějí tím ubožečky zachytiti poslední
mizicí úsměvy mládí. Chodil jsem s rodinou touto
často na výlety ač ze moe nekoukal pražádný
profit; to otýkém pro laskavé čtenářky, aby
snad nemyslili, proč jsem to dělal. Známý zlatý
kroužek bez kamínku ja prstě síce mém, sle mám
něco ještě bezpečnějšího, co mac činí vůbec ne
možným býti nadějným kandidátem žemitby.

Při těchto výletech setkávali jeme ss s mušgm,
který zdál se skutečně zajímavým. Chodil sám a
sám po prázdných lesních stezkách se zrakem
vždy k zemi sklopeným a když přece ho povznesl
vzhůru, tu s očí díval se tskový bol, jakoby srdce
jeho bylo rozmačkáno ne kaši, K tomu bledý obli
čej, svraštělé čelo, vlasy jsko louka po vichřici a
proto není divu, že každý se po ném oblédi. Nikdo
nevěděl, kdo je a čím je; fantastie tedy měla vý
borné pole. Jedni mínili, že jest to nějaký člověk,
kterého potkalo veliké neštěstí, jiní, že jest to
nějaký básník oplakávející zmizelou lásku a zmi
zelé štěstí jsme opět, že jest to prostý hypochondr
a misentrop.

Ať to bylo tak nebotak, jisto bylo, že budij
interes, zvláště v řadách přítomných dam. Nebcí
srdce ženské nic nedovede tak chytit, jsko nezná
mý bol.

Také naše romantická slečinka utkvéle na
něm svými zraky. Zdálo se jí, že ona dovede cí
titi s ním, neboť život, jak říkale, také velmi ji
eklamal, Proto jakmile jsme se s ním Setkali, to
čila se po'něm s tím nejlíbeznéjším úsměvem, až
jsme se jí tím počal smáti, Zprva byla trochu
nakvašena, ale pak přiznale barvu.

»Nezapírám, interesuje mne ten muž. Jest
nepochybně velmi nešťastným. A já cítím tak s
každým bolem. Jen kdybychom věděti, kdo je to.
Pane V.=, obrátila se na mne »vypátrejte, kdo
jest to, budu vám velmi vděčná.«

»No když vás to tak zajímá, učiním tak,
zvláště když tak hezká prosebnice mne žádá«
učinil jsem lacinou poklonu. Velmi milostivý po
bled byl ni odpovědí. Ten večer již jsem začal
pátrati. Zejímalo mne lo také trocbu, už proto,
áe to zajímalo všechny ostatní.

Podařilo se mi svěděti také po řádném zpro
pitném sklepníkovi s pokojské aspoň to nejhlavnější.

Výsledek svého pátrání zdělil jsem se hned
druhého dne nedočkavé slečně, »Jest to jakysi pán
z Brna. Vyhrál prý nějaký los a teď jezdí v letě
sem, sby se trochu poryrazil. Mívá tu svoji spo
lečnosť, ale letos nejede nikdoa tu prý se strašně
nudí. Zármutek neblodá v srdci jeho žádný, na
to prý je tuze pohodlný a také trochu — bloupý.«

Slečna podívala se na mne tek podivně po
této informaci, že jsem byl vskutku překvapen.

eMyslíte to vážněřa pravila.
»No jak jinak, co je mně po něm«.
»Kdoví?« a na tváří objevil se úsměšek,

který znamensl: však jak vím,
»Dovolte slečno... .«
sCo si přejte?«
sZdá se mi, že mi nevěříte, že mne podklá

dáte cosi, jako nehezké úmysly,
sAle neračte se rozčilovat, vždyť já pranic

neříkám,= a zase týž úsměšek. Že si myslí ta ro
mentika, že jsem žárlivým. Bodejť té husa kopla,
to bych měl na koho a pro koho žárlit. Než zlo
bilo mne to, přece a proto jsem si řekl: Počkej,
já ti ukáži tvého zarmouceného básníka.

OJ té doby byl jsem mu v patách a také
jsem brzy dosáhoul, čeho jsem chtěl. Poznal jsem
důkladně celý jeho chsrakter.

Jednou z večera vyzval jsem milou slečnu,
aby se mnou a sestrou šla do vesnice, blízko lázní
ležící, kam leckteří lázenětí hosté se uchylovali,
chtěli li býti laciněji živí, Šla. Přišli jsme až k bo
stinci uprostřed osedy a tu osvětlenými okny
ukázal jsem jí romantického jejího hrdinu.

Seděl u stolu a před ním stála mísa vepřn
vého e knedlíky. Bral si zvolna, ale jedl čerstva,
takže z celého nákladu nezbylo brzy ničeho. Ale
to nebylo ještě nic pro jeho zarmoucené nitro.
Po knedlíkách přišlo celé kuře a po kuřeti sýra
se řádnýmkrajícem chleba. Všecko to zaléval z
z plecháče pivem.

»=Comyslíte, slečno, může člověka s tako
vým žaludkem trápiti zármutek ře Slečna neodpo
věděla. V tom přistoupila ku stolu děvečka, aby
sebrala nádobí, Nebyla ta žádná mladice, žádná
kráska. Obličej rozplesklý, ruce jako lopatý a šat,
jek asi vyběhla z chléva.

Ale jemu to nevadilo, aby jí neštípl do tváře
a s ní velmi důvěrně, nezelaškoval,

»Pojďre pryčle chytla mne slečna za ruka,
mezitím co její sestra hlasitě se smála, Odvrátili
jsme se od hostince, v jebož oknech vtom spadly
záclouy.

»Věříte, že jest ten člověk nešťastným a bé
sníkem Ďs

Mičte, mičte, prosím vás.«
Bylo mi jí chuděrky nyní skoro Ito. Ale co;

chtěla tomu. Nevím, co se dělo v jejím nitru,
zdá se mi, že do ného zakoukale, ale tolik mohu
říci, že, když jsme bo opět potkali s tím bolest
ným pohledem k zemi upřeným, odvrátila ze slečua
romantika vždy na opáčnou stranu a jednou si i
neromanticky odplivla.

Inu' tak se člověkmůže klámat. Proto posor,
mé dámy!



Z říšské rády.
Na říšské radě řekli čeští poslanci vládě

perné pravdy. Tak jí řekl ve čtvrtek polanec dr.
Kramář, který se za vlády hrab. Badena vlád
nímu systému nejhorlivěji nasloužil: ,

My jeme učinil všecko, sby v Rakovsku na
staly spořádané poměry. My jsme obětovali svou
popularitu a nyní se táži, jakou máme za to od
měnu? Český národ nynější těžkou zkoušku pře
koná, o státu nelze tyrditi totéž. Bude velmi též
ko, aby český národ nabyl důvěry k tomoto státu.
(Hlučný soublaa.) Vnitřní úřední řeč českov zase
obdržíme, protože ji obdržeti musíme. (Pochvala.)
Vědyť i ve svatodušním programu německém se
nám přiznává právo na vnitřní českou úřadní řeči

Pro nás měla jaryková nařízení jen ten vý
zbam, že se nznalo iprávo Slovanůa že tím bylo
dokázáno. že Rakousko není státem úěmecko-na
cionálním. Jest viděti, že se Němeům jednalo o
něco zcela jiného, než o jazyková nařízení. Nyní
pojednou upustili od obstrakce Zdá ee tedy, že
utlačování Němců nebylo příčinou obetrukce. Jim
se jednalo o nabytí moci. (Hlučný souhlas) Něm
cům ovšem patří vliv na státní správu jako jiným
národům, ale podmíckou je — národní vyrovnání.

Takové lži ještě nebylo, jaké se dopouští
tato vláda, pravic o sobě, že jest vládou neutrální
v té chvíli, kdy českému národu dala políček.

Vláda nynější zničila, co v Rakousku bylo
ještě pevav, totiž naději ve spravedluost. Jednu
revoluci jste zničili, drahá nastává. Půda je krví
zbrocena! Jmenem českého národa mohu ujistiti,
že budeme bojovati bez bázně a bez všelikého
ohledu, až celou rovnoprávnost národu svému vy
bojujeme. (Potlesk.)

Plamenným protestem proti vedlejší vládě
Chlumeckého na Moravě byla řeč dra ka,
v jehož volebním okresu: v Přerově, Holešově,
Vaetíné atd. se nejsmutnější události staly.

Dr. Žáček pravil: Krev, která teče na Mo
ravě, jest znamením viny nynější vlády. Jest to
krev chudého lidu! A vláda takovým krveprolitím
chce obnoviti státní autorita? Krev prolitá padá
na hlavy nynějších ministrů! (Hlučný svublaa.)

Kdyby se vládlo u nás ústavně, vláda, která
toto krveprolití epůsobile, musila by okamžité
smizeti, Tyto věci jsou možné jen V Rakousku.
Od samého začátku byly příznakem naší ústavy
uásilí, křivda a lež Ohromná vetšina rakouských
národů udržaje se touto ústavou v područí něme
cké menšiny. Tento parlament nemá ani nahoru
ani dolů žádné vážnosti a moci. Jaký jest parla
ment, jaká ústava, která ohromným masám slo
vanského lidu upírá rovné vulební právo?

Vy na levici jste do této sněmovny zanesli
revoluci. Četnictvo a vojsko, které nyní na Mo
ravě prolóvá krev, mělo raději zakročiti proti ob
etrukci.

Jaké bezpráví jest obsaženo v jazykových
nařízeních pro Němce na Moravě? Ať na tuto
otázku odpoví poslanci němečtí jako mužové svě
domí, ať odpoví vláda! Není divu, že lid na Mo

ravě jest podrážděn, když sama vláda vyzývavě
si počíná. Ani nynější vláda se neodvažuje říci,
že jazyková nařízení byla bezprávím pro Němce,
nýbrž ona tvrdí, že byla překážkou plodné práce
sněmovny. Myslíte, že spůsobilost sněmovny ku
plodné práci bude zvýšena a že mír v říši nastane,

K piliony občanů dáte manlicherovkamipostříleti

FEUILLETON
"Třipole mrtvých.

Napsal J. Čáslavaký.

»Reguiem acternam dona eis Domine.. „l«
»Odpočinutí věčné dejž jim o Pane.. „ls
Jako hrom ve skalách zaburácejí vždy mým

nitrem slova tato, když se je kněz modlí na Vše
cky Svaté v kostele odpoledne, rozléhnou se v něm,
zatřesou jím a zanechají stopy trudu a vzpomínek.

»Odpočinutí věčné dejž všem tuto a jinde
zemřelým. . . . na něž nikdo nevzpomíná ....
jež orodovníků zvláštních na zemi nemají ....

A myslí mou to letí příšerně jak netopýr
za šera a již vidím v duchu všechny ty řady a
lesy křížů, nábrobků, nápisů a pomníků rtvých,
jež jsem kdy v životě shlédnul. Vzpomínám
zvláštního hřbitova sv. Petra v Solnobradě pod
hradem, vidím v duchu poetický hřbitov v Hall
stadtě, tane mi na mysli dojemný hřbitov padlých
v rocé 1866 u České Skalicé/ a vzpomínkami
tápnou všechny ty rozlehlé, fádherné hřbitovy
velkoměst, jež jsem kdy viděl. Ale nic nevrylo
se mi tak na věčnou paměť v duši jako zvláště
tři pole mrtvých. . .

*

Asi před dvanácti léty zabloudil jsem na
Hrubou Skálu u Turnova. Když jsem prošel od
Sedmihorek »Myší dírou«, zarazil jsem se. Hlahol
zvonů rozléhal se lesem a přívětivým hradním

Nejedná se nyní o jazyková nařízení, jedná
se o základy rakouského státu, jedná se 0 to,
má-li Rakousko plnit své poslání aneb má-li se
etáti vasalem německého souseda.

Narážím zdv na Činnost oné strany ve Bně
movně, před kterou se celá levice třese a před
náš vláda kapitulovula. Myslíte, že badete v tomto
státě vládnouti po německa? Dají ei miliony Slo
vanů líbiti německé jho? Taková politika zašehla
by občanskou válku a zničila by tento mocnýstát.

At se bude psáti historie nynější doby, musí
se říci, že to byla doba tmy, doba úpadku ně
meckého. Bismarck bude jednou proti Scbillerovi
a Góthovi považován za barbara (Pochvala v pra
vo, odpor u německých nacionálů), neboť krve
prolití, politika krve a železa jest barbarstvím.
Vy chcete bezpráví učiniti právem, my žádáme
jen své právo cestou práce 4 dorozamění. Mír v
Rakousku nastane tentokráte, až Němciuznají
poctivě zásadu: Justitia regnorum fundamentom.
(Bouřlivý, dlouho trvající potlesk.)

Posl. Dassyňsků vystupuje rozhodněproti
vládě, která dává na Moravě do lidu stříleti. Ny
nější vláda jest toprve několik dní o vesla a její
práce jest 11 mrtvých a 49 raněných! (Bouřlivé
projevy nevole.) Když tak mladé ministerstvo již
tolik krve prolilo, jest to dojista znamením velmi
špatným a povášlivým.

To se pak nazývá povznesením státní auto
rity. Proti bývalému vládoíma slažbičkování po
alanců mladočeských vystupoval socialista Das
zyňski velice jizlivě a jako Polák držel 8 liberál
ními Němci a židy.

V pátek vytkl p. dr, Paeák socialistoví Das
zynskému, že nepronesl jediného slova proti vládě,
ale že nadával Čechům. Společné zájmy našeho ná
roda budou hájiti čeští poslanci lidoví i šlechtičtí.
Charakteristickou známkou politiky rakouské jest
vždy slibovati a nedostáti slibu. V punktacích jazy
ková otázka vinou Němců (a ne tedy Staročechů a
klerikálů) ponechána nerozhodnuta a právěproto ne
došlo ke smíru. Není pravda, že zrušení jazyko
vých nařízení povede k smíru. Viděli jste již, aby
ten, komu byl vyťatpolíček,podával odpůrci
ruku k smíru? U nás neplatí »Justitia regno
rum fundamentum« — spravedlnost je základem
států,nýbrž »obstrutio regnorum funda:
menatume=. Na to učinil dr. Kathrein návrh na
konec debaty a po řeči generálního řečníka opo
sičních poslanců dra Plačke vykonány za pro
testu a hulákání Schěnerera, Wolfa, Tůrka a Ira
volby do delegací na žádost císaře, která prostřední
ctvím Claryho, oznamena vůdci pravice Jaworskému.
Pravice si vykládá telegram mocnáře ve svůj pro
spěch, levičáci vykládají naopak slova ta jako ne
libosť pravici vyslovenou. Událostí ukážou brzy,
který výklad je správnějším. Vídeňské listy sdělují,
že telegram zaslaný panovníkem hr. Clarymu (ni
koli Jaworskému, jak původné zdělováno) zněl
takto: «Prosím, abyste řekl panu ryt. Jaworskému,
že by vykonání voleb delegačních před prázdni
nami (t. j. do minulé neděle pozn. red.) bylo ve
lice žádoucí, a že se mně zp áva O odložení voleb
dotkla velice trapně.« Stranám pravice — by to
více působilo — zejména poslancům mladočeským
bylo namluveno, že telegram poslal panovník

římo Jaworskému, a z kruhů, které vidí spásu
národa českéno v panu Jaworském a Kathreinovi,
ozval se jásot, že reflektory vyšších sfér hází už
zase plnou zář na — pravici, Němci vykládají
slova ta jako výstražný pokyn Polákům. V so

náslvořím, a průvod družiček a mládenců odná
šeli z kostela za truchlých zvuků hudby rakev
obsypanou věnci a kvítím. A za rakví kráčela
zlomená matka a bolem sehnutý otec. Vyprová
zeli jedináčka. Maně přidal jsem se k průvodu a
došel až na hřb tov.

Zvláštní hřbitov! Útverec vymýtěného lesa

pos.tý náhrobky, pomníky, bez jakékoliv ohrady.
V jasu slunce planoucí sosny a jedle tvoří obradu
pole svatého A všude kolem do kola zpěv a jásot
ptactva, všude radost a veselí, všude rucha život,

Nic neupomíná na chlad, děs a neúprosnost
smrti. A slunce jakoby rozházelo diamanty,safíry,
rubíny a smaragdy trávou, pískem a jehličím kol
do kola... .

Dozněly modlitby, dozněly zpěvy. Pláč a
kvílení se rozvlnilo mocněji a již spouštěli do
hrobu rakev života mladéhu, zničeného, ztrace
ného....

Díval jsem se tupě v před a divně to za
bouřilo v duši mé .. .. Maně vzpomenul jsem
na sebe a zachvěl se. Žil jsem sice, ale všechny
sny, tužby, ideály klesly mi v předčasný brob.
Zakopalí je, zahrabali. A nikdo ani slzy neprolil.
Omluvili to osudem a nutností. A nikdo nedbal,
že jsem se chvěl, třásl, svíjel, že jsem byl blízek
šílenství. Svět se smál a točil se chladné a lho
stejně dál jako dříve... ,

Hřbitov se vypráznil. Odešli mládenci, dru
žice, vytratil se lid, rozloučili se s hrobem pří

Sednul jsem si

na jeden hrob, hlavu dal do dlaní a mačkal jsem

botu zodpovídala vláda dotazy ohledně morav
ských výtržností. Příčin jejich vyniku se nedotkla.
Okresní hejtmani, četníci a vojáci prý konali svou
povinnost.

Drobné zprávy.
Dar ve prospěch malšovických pe

větreven smrští postižemých. V restau
račních místnostech Měšťanské Besedy v Praze vy
brány byly dne 29. října panem optikem Hubáčkem
4 zlaté ve prospěch malšovických poškozených. Při
ovatební hostině krajanů královéhradeckých, slečny
Mařenky Zadrobilkové a Antonína Hozy z Kuklen vy
bráno bylo v pondělí na vybídnatí panarestaurateura
Václava Vacka mezi svatebčany dalších 10 zlatých
ve prospěch malšovických poškozených. Pan Vacek,
rodák ze Střebše a bratr dp. Vacka, katechety v Byd
žově, jenž Best let byl vzorným restauratenrem
v pražské MěšťanskéBesedě a tam milé evé krajany
ze severovýchodních Čech, vždy tím nejlepším obslou
žil, pronajal teď a v nejbližších dnech převezme
chvalně zněmou plzeňskou restanraci Choděrovu ve
Ferdinandově třídě. Zaslaných nám 14 zl. odvedeno
a diky sl. představenstva obce Malšovic.

Na krajinské výstavě v Červeném
Kostelci uděleny byly následující cemy:
1.Stříbrné medaillie c.k.miniateratva
obchoduobdrželi: Pp.LudvíkVeselovský,umě
Jecký malíř písma v Josefově. M. Aug. Drtina, vý
roba kaučuk. razítek v Červeném Kostelci. Ludvík
Pick, bělidlo a barevna v Náchodě. Alois Bartoš,
trohlář v Žižkově, Karlova třída. Ant. Dvořák aK.
Fišer, továrna na hliněné zboží v Letkách. Josef Rous,
řezbář a pozlacovač v Žamberku. Obecní pivovár
v Náchodě. Bedřich J. Bartošek, stavební a ozdobené
klampiřetví Smiřice. Josef Hůbnor, továrna na železné
zboží v Tratnově. Vilém Pokorný, kloboučník vČerv.
Kostelci. Vladimír Horejc, továrna na likéry, punšo
viny, ram a ocet v Praze, Dominik Klatovský, sle
várna v Štolíně u Červ. Kostelce. Karel Šupich, tkal
covství v Červeném Kostelci. Gotthard Burdych, tkal
covatví v Červeném Kostelci. Theudor Keyzlar, tiskárna
a barerna v ČervenémKostelci. Jindřich Keyzlar,
tkalcovatví v Červeném Kostelci. Adolf Švorčík, tkal
covatví v Červ.Kostelci. Josef Regner, tiskárna a ba
revna v Č.Kostelci. Josef Vondre, tkalcovatví vČarv.
Kostelci. Josef Fiedler, stavitel kočárů v Náchodě.
J. J. kníž. Ferdin z Lobkovic ředitelatví vinařství
v Dol. Beřkovicích. Bedř. Malý, tkalcovetví vČerv.
Kostelci.2. Stříbrné medaillie c. k. mini
uterstva orby: Pp. JosofExner,slóvárnavČe
ské Skalici. Frant. Melichar, továrna na secí stroje
v Brandýse n. L. Čeněk Tylš, strojnivtví v České Ska
lici. Svěřensképanství Náchod, 3. Bronzové me
dailliec k, ministeretva obchodu: Pp,
Čeněk Balcar, tkalcovatví v Novém Městě n. M. V. Be
neš, krejčovatví v Hradci Králové. Theodor Běhm,

knihtiskárna a litogrefie vNovém Městě n. M. JosefBrandeje, závod puškařeký v ské Skalici. Frant.
Grim, výroba jehel v Hoře Kutné. Bedřich Hůlek,
knibařetví v Červeném Kostelci, Emannel Jaroměřský,
továrna na železný nábytek v Praze. Josef Jiras,
umělé vyšívání v Červ. Kostelci. Bratří Jouzové, to
várna na kola v Pečkách. Václav Kantcký, košikář
ství v Čelskovicích. Kolínská akciová továrna na vý
rábění umělých hnojiv. Augastin Kordina, mlynář ve
Slatině n. Upou. Jan Kratina, majitel krejčovské aka
demie v Praze. Bohumil Krumlovský, čalouník v Praze.
Alois Kudrna, stavitel varhan v Pardabicích. J. Ma
taška, strojní výroba potřeb tkalcovských v Náchodě.
Emanuel Můller, výroba droždí v Brně. Antonín Ny
klíček, majitel parostroj. pivováru v Úpici. Bratří
Peřinové, knihtiskárna a litografie v Hradci Králové.
Knížecí pivovar v ČeskéSkalici. Jos. F. Posselt, bě
lidlo a úpravna v Žabokrkách a v Červ.Kostelci.
Ferdinand Přibyl, mechanická tkalcovna v Krčíně n
N. Města n. M. Václav Rohlíček, řezbář a eochuř va

slzy, jež se začaly jevili po bolesti, o níž jsem
myslil, že mi urvě nitro. A když jsem konečné
pozvednul oči, splašená srna skočila kolem a v oku
jí tak divně zalesklo, že jsem se až zachvěl ...

Co jest mnohý člověk než štvaná laň od
kolébky až po hrob?!

»Reguiem aeternam dona cis Domine . - „Ja
„Odpočinutí věčué dejž jim o Pane.. Je
Odpočinutí věčné dejž zemřelým a živým

uděl pokoj, klid a mír do duší, vždyť ho potře
bují tolik, jako ti mrtví.

— ,

Byl nevlídný, srpnový den. Mraky honili se
po obloze a silný dešť zmítaný vichrem v rozmaru
střídal se s jasem a úsměvem slunečním. A chlad
a mráz probíhal kostmi jak v listopadu na pod
zim. Zablácení a unavení ubírali jsme se s bra
trem Haličí k Novému Targu. Kráčeli jsme právě
poslední vesnicí smérem od Chabóvky, když s blí
zkého kostela zaznělo polední Ave a mocnou
vlnou vzduchovou roziříštěno o skály a lesy le
tělo po krajině.. «

Šli jsme okolo lesa.
Co to? Snad mythbičtí Kyklopové staví se tu

proti přírodě a chtějí váleti balvany na Olymp?
Nikoli, nýbrž jen prostovlasí, zubožení chlepi

stavěli okolo lesa z mohutných balvanů zeď a
uprostřed nich farář v holinkách a v serdaku (ko
žichu). A vítr jim házel dlouhý vlas do očí a do
úst a fofroval jím zběsile ve vzduchu jako roz
líceným Furiím. A. všickni pracovali 5 nadšením,
s vroucností a vytrvalostí.



Vídni VI. Frant. Červinka, barvířský mistr z továrny
Mrutiěfřovy v Náchodě. Frant. Středa, závod truhlář
ský v Červ.Kostelci. Vojtěch Šklíba, kolář v Rychno
vě'n. Kn. Adolf Šolc, akademický krejčí v Červ. Ko
stelci. Ivan Turek, kruhové cihelna v Červ. Kostelci.
Jovsf Valášek, výroba vozů a bosp. nářadí v Ruska

u HradceKrálové.4. Bronzové c. k. eeestva orby: Pp. Josef Chráska, majitel realit v Č.
Kostelci. Josef Hanuš, knížecí lesní ve Vodolově Jin
dřich Janko, rolník v Horních Rybnikách. Rudolf
Kafka, korář v Červeném Kostelci. Jindřich Kašpar,
olbrárna a strojní továrna v Poříčí n Tratnova. Josef
Kotlaud, strojník v Opočně. Čeněk Šváb, výroba či
stících mlýnků ve Skutči. Velkostatek Police n. M.
Václav Zima, c. k. priř, továrna na hospodářské atroje
v Opočně.

Z Jenefeva. První koncertní a divadelní
kancelář pro král. České pořádá ve středu, dne 1.
listopadu 1839 v sále hotelu „u Slunce“ v Josefově
věfký koncert klavírní virtaosky elečnyIrmy Lč
woré z Prahy a koncertní pěvkyně slečny Mařenky
Stocké, učitelky zpěvu a budby v dívě. ústavu hr.
s Pottingu v Olomonci, Pořad: I. 1. Bizet: „Avanera“
ze zpěvohry „Carmen“ — sl. M. Stocká, 2. Chopin:
Klávírní koncert (F-mol) II. věta "Larghetto) — al.
I bówová. 3. a) Vymetal: „Já v snách Těviděl“, b)
Novák: „Kukačka kuká doubravou“ — sl. M. Stocká,
c) Škach: „Proč?* 4. a) Drořák: „Na přástkách“, b)
Liszt: „Ubereká rhapsodie č. 4“ — el, I, Lowová. —
II 5. Machar: „Na Golgatě“, recitace — el. M. Stocká.
8. Z Kaánů: Tranekripce na Smetanův cyklne sym
honických básní „Má vlast“ — al. I. Lówová. 7.
eis: „Blafácké písně“ — el M. Stocká. — Klavírní

průvod čísel péveckých obstará p. R. Wůúnech z Ná
choda. Koncertní klavír jest z c. a k. dvorní továrny
na piana p. Ant. Petrofa z Hradce Králové. Začátek
v 7 hodin večer. Čeny míst: Křeslo 80 kr., sedadlo
I. tř. 60 kr., sedadlo II. tř. 40 kr., sedadlo na galerii
50 kr., místo k stání 20 kr., vojenský Jístek 10 kr.
Předprodej lístků ze vzácné ochoty převzal p. Em.
Daška, závod zlatnický v Josefově a p. Ott. Jališ,
knihkupec v Jaroměři.

Ze Suchodola. (Významnýprojev.)Dne28.
září, právě v den jmenovin svým, překvapen byl náš
vdp. farář Václav Spurný vzácným důkazem lásky
osaduíků svých. Pokročilá obec Mezolesy shlížející se
samóho téměř vrcholu Vysoké do kantonu podvyso
ckého jmenovala jednomyslně milovaného duchovního
pastýře svého čestným občanem hledíc na jeho „zá
sluhy o rozkvět a duševní blaha osady“ a uvažajíc
„tu vždycky vroucí lásku osadě věnovanon“, Skvostně
provedený diplom doručen byl oslavenci předními čle«
ny obecního zastupiteletva, p. starostou Jelípkem,
statkářem p. Slabým a virilníkem p. Posplšilem. Vi
děti, že ono rozkřičené Podvysocko zná a dovede si
vážiti zásluh kněze a v tom lidu dříme ještě mnoho,
taze mnoho lásky k duchovenstvu, která nedá se uml
četi, ušlapati žádným byť sebe hrnbším boucharon
atvím, falešnou svobodomyšlnotí zšáté venkovské žur
nalistiky. Nemůžemenež p. faráři gratalovati k tako
vým osadníkům a volati: „Nechť dlónhé, dlouhá leta
raduje se z té příchylnosti jejich |“ :

Od Sázavy. V naší krajině v obcíchza Zbra
slavicemi-Zručí potuloval ss těchto dnů švarný vojín
od 2t. pluku, jenž vydával se za cyklistu, který pro
vásí p.majora na výletní cestě po Sázavě. Všude vy
ptával se, kde mají syna vojínem u 21. reg. v Čáslavi
a když se to dozvěděl, učinil ve jmenovaném domě
návštěva, vyřizuje pozdrav od syna a zároveň nabí.
zeje se, že mu rád dovezenějakou podpora. Kolo prý
mé ve vedlejší vesnici u silnice, kde i p. major čeká,
8 nimž ještě ten večer pojede zpět. V Hodkově jedna
maminka napekla bned plnou tronbn koláčů a buchet
a svázavší je do uzlička přiložila k nim i desítku,
aby to vojáček doručil jejímu synáčkovi. Totéž opa
koval i v jiných obcích, všade maje Be dobře a sklí
zeje pětky, zlatky a koranky. Konečně ale počínalo
býti jeho chování nápadným a tu milý Martův syn
zmizel. Po adresse jeho pátrají nyní četníci a četné
napálené maminky a tatínkové, Inu:

Mondláci český,
Jste hosi hezký atd. jak se to zpívá,

Z Boztěže u Malešova. Minniebyla ve
vašem listě uvedena krádež ve Lhotě epáchaná, Dlon
boprstácké umění toto počíná býti u nás za delších
nyní večerů ve floru. U nás mají spadýno na něco od
masa, patrně nějací labužníci. Ukradli onebdy celé

Zastavili jsme se a podivilí, Byl to hřbitov,
hřbitov neohražený, hřbitov v lese, Mezi smrky,
borovicemi, modřiny, břízami a jasany hroby,
kříže, pomníky a nápisy. A několik nápisů vryto
i v kůru stromů.

Jaká to poesie, jaká hluboká pieta|
Reguiem aeternam šumí jim stále Jes nad

hlavou, reguiem aeternam pěje z jara drozd akos,
reguiem acternam hvízdá v zimě meatelice a...

»Reguiem aeternam dona €is Domine!a še
ptaly i moje rty. »Pokoj věčný dej tu těm ubo
hým zesnulým Polákům a pokoj uděl celé té
Polské zemi, již pro tu krev tolika hrdinů, kteří
pro ni krváceli a pro tu trudnou smrt tolika vy
hnanců v zemích dalekýchl«

+ *“

Kráčeli jsme uherským Slovenskem od Před
míru k Súlovským skalám s pověstným »zámkem=
a Roháčem, Slunce zářilo na čisté obloze a dý
chalo život a veselí v porosenou přírodu, Potů
ček bublal vesele « v naší duši se rozjasnilo,
když jsme uslyšeli v škrobené Maďarii upřímné:
»Pochválen buď Ježíš Kristusl« A nedaleko mlýn
ozýval se tak vesele, jakoby nám vyprávěl, že
jsme mezi rodnými. bratry. Klepotel o jejich
skromnost, bídě, opuštěnosti a utiskování, Ne
znají prý potřeb za živa a když umrou nlkdo po
nich ani neškytne. Mluví jen doma na zapřenou,
jinde jim jejich řeč zakazují, Všude jen blýská se

hejno husí, je na místě, aby je kapitolštť ptáci tito
neprozradiji také hned zařízli.

Z Miskovice u Kutné Hery Zdoudnsii
e dne 30. října ve vápených pecíchmajiteli. vápenek p.

Češpiovi patřících 4letý chlapec jeho Jaroslav. l
si u dveří pece, aby se ohřál. ale vycházející kyslič
ník uhličitý omámil ve čtvrthodině ubohé dítě tak,
še nemohlo býti více k vědomípřivedeno. Zářmutek
rodičů byl veliký. . =

Z Korouhve. Sv. OtecLex XIII. odporn
čuje věřícím zvláště pobožnost sv. Růžence, a ctění
vy. Rodiny Páně. Na osadě Korouhevské věřící lidi
ochotně tak činí a umínili si pak někteří zbožní cti
telé sv. Růžence a sv. Rodiny Páně do evébo chrámu
Páně poříditi obrazy Panny Marie. Královny sv. Rů
žence a sv. Rodiny, aby pohled na obrazy ty vědy
je pamatoval na přání av. Otce a úctu jejich vědy
vřelon udržoval. Obětavostí uvou pak úmysl ten v
skutek ovedli. Zkašenou a dovednou rukou důet. p.
faráře z Rohozné, Eduarda Nenmana, provadeny obra
zy ty tak, že každý, kdo je spatřil, krásou, živostí,
jemností jich dojat, upřímně děkoval původci jejich,
jenž zatak nepatrnou cenu obrazy 1'/, m. vysoké pro
čest sv. Rodiny a Rodičky Boží Růžencové zhotovil
Obrazy zavěšeny po obou stranách hlavního oltáře,
doplňují eouladně oltář ten úzký a vysoký, a jsou
skutečnou ozdobou chudičkého kostela našeho. Kéž

vzbudí dobrotivý Bůh dobrodinců ještě více, aby mohl
celý kostel náš zevně i vnitř tak upraven býti, aby
byl etánkem hodným Nejsvětějšího!

Z Krčína. Pan Jakab Vojnar z Krčínau
příležitosti pohřbu své zemřelé mangelky, jehož 8o i
školní mláslež <e sborem učitelekým súčastnila, daro
val na ačebné pomůcky chudým školním dítkám 10
zlatých. Správa školy jménem dítek vzdává za dle
chetný skutek tento p. Jak. Vojnarovi erdečný dík a
zapleť Pán Bůh!

Sv. Václavskédary ve prospěchI.
Českého Nár. domn ve Vídní, XV. Tur
mergasse ©. —Slavná městská rada v Cbradimi
50 zl.; p.dr. J. Herold, poslanec 20 zl ; p Em. Lo

skot, redaktor v Jičíně abírkou 1065-21 ; stolová sp>
lečnost „Paseka“ v Domašlicích 10 zl. — Po 6 zl.:
pp. Fr. Návesník Jičín, T. J. Vomočil, Jičín, Spo:
lečnost Besední v Miletíně, Sokol v Kolíně, Dr. Fr.
Bělař, Dr. J. Dvořák, poslanec Opočno, T. Welz .v
Krči, K. Krajíček v Praze, Leon. Jarš, Praha, V. Sla
víček ve Vídni, Nejmenovaný v Peggau-Štýrsko. —
Výbor Sokola v Pacově 350 zl. — Po 4 zl: Okres.
zastup. v Opočně návštěva z Prostějova, pí Bóhmová
od dítek notáře Prokopa v Praze. — Po 2 zl.: J. V.
Mastný v Lomnici, Dr Barkman z Žamberku, Frant,
Pospíšil v Č. Třebové, čau. „Slovan* od p. dr Felixe
2 Prahy, vld. Ant. v Penco n Brna, P. Al. Krejčí ve
V. Meziříčí.P. Winkler... s'poznámkou: „Milerád
přiepívém na národní věc jako Ť Český Národní dům
a žádám na Pána Boha, aby Dračstvo tohoto podniku
bodně mnoho dobrodinců vzkřísil a nenvědomělé ro
dáky osvítill“, Fr. Straka, farář v Nedvědicích Mor,
J. Polach ve Frenštátě, el. A. Lhotáková v Praze, pí.
M Liebezová v Zdirích, V. Vravlar, Radim u Jičína.
— Po 150 zl.: P. Tom. Prasík v J. Beřkovicích, P.
J. Kaláb, farář v Hruěce = banáckým pozdravem na
pokáňku „v Hlase“ 2 kor., a „jelikož ustanovený den
sv. Václava jsem též promeškal, tedy jako úrok z-pro
dlení přidávám 1 korunu; nechť ee téhož chopí jiní
opozdění přispivatele“, Po 1-10 zl.: p. Kotraba Vídeň.
— Po 1 zl.: Pp. Petr v Brně, Nejmenovaný z Prahy,
J. Nikolai v Hampolci, A. Komra, prof. v Němčicích
u Nezsmyslic, P. Perka ve Freuštátě, J. Hrasche,
insp. v Praze, P. Soukop v Dobré Vodě n Hořic, J.
Něstovský, Pavlovice, P. Jsr. Kvindlmayer, farář v
Siednichu, Korutany, P. J. Žďárský. pens. kněz v Ai
sterheimu, H. Rakousy, P. Florian, koop. v Kdousově,

Dr č Honc v Bělé, V. Moravec, lesní v Kojeticích,Dr. Čistecký, starosta Kroměřížský, Dr. Pohl v Opoč
ně, Dr. Růseler v Opočně, el. Makova v Jindř. Hradci,
pí. B. Jablonská, si. Píčova ve Vidni, V. Ehrlich, oč.
v Chrudimi, Ant. Vávra v Oltenu, Švýcary 2 franky,

F, Lajka,keplen v Zahradovicích u Brna, P. J. Svosil, koop. v Klímkovicích, P, Frant. Wagner, koop. v
Mikulejivicích u Znojma a 604Vídeňských Čechů v

„Národním domě“. — Po 50 kr.: sl. rovnyWimmerova, pí. Dvořáková, pp. Všetečka, Tvrdý, Č.
Pilát, Keil, Voženílek, Hubený ve Vídni, celkem jest
225 21 zl., která se e díky kvitojí. - Krajané, vla
stenci, nezapomínejte na I. Český Národní dům ve

dotěrna maďarština. Ale nechť si Slovák si s tím
větší chuti aspcň zapěje až se to po horách roz:
léhá a ve svých horách on je doma, on je pánem,
tam si může hovořiti svojí řečí.

Přišli jsme před skály a zůstali jako zara
žení. Na stráni neširoké pole poseté samými dře
věnými kříži stejnoramenými asi přes půl metru
jen vvsokými. A nikde nápis, nikde věnec.

| Toť hřbitov nedaleké vesnice. Bez ohrady,
bez cest, bez stromů, bez květin. Jen bránka Hře
věná z předu s vylámanými. sprušly a v zadu
hrobárna s rozvalenými stěnami a rozbitou stře
chou. A slunce se opírá v den na hrobech a vě.
třík pohrává kvitím divokým, kvítím hřbitovním a
skáče.z hroba na hrob, jenž jeden jako druhý.
Jen tam stranou jeden ještě neobrostlý, čěrstvý,
nově nasypaný a kříž na něm ještěžlutý, ne
omšený, neopršen . Kdo tam leží? Bohá*, chu
das, žebrák? Stařec či dítě? Nikde žádný nápis,
nikde, pranikde. :

Egalité, frsternité — rovnost, bratrství! :
»Reguiem aeternsm dona eis Domines 24

šeptnul j-em a nemohl se ubrániti dojmutí ....
Chudáci Slováci! Jak živa tak po smrti,
Rozumíte? Egalité a fraternité zachovají si

v životě | ve smrti sami, ale to třetí — liberté
— svobodu jim upírají.

Vídní. XY. Turnergasse 0, na tato první baštu naší
na půdě nám nepřátelské v níf právě teké byla ote
vřena: Českáveřejná knihovna pro lid. Dary přijímá
pokladník Jindř Starý, Vídeň, XIV, Hůteldorferst raase
69. Podporujte 7 Vídeňské,

- Ketupě doma Paní doktorováAnna Mo
rávková, vdova po zasloužilém lékaři, koupila od
náměstka parkmistra pana architekta Vik, Woinbengsta
nově vystavený dům „u královny Elšky“ na nábřeží.

Na vrchu Zvíčímě Wolfiániz Hostinného
slavili v neděli dne 22. října položení základního ka
mene k rozbledně pře» zákaz zemského výboru. V ho

atinci, jenž jest mejetkom Severočeské Jednoty, barili
se tancem za bulákání bailó! — Ze Dvora Králové
dostavili se k této vyzývavédemonatraci snámý „Tarn
verein“, Pozvali si také Wolfa a Sohnerera, ale ti
uznali za dobré zůstati doma.

Přátelé Staré Prahy velmípříjemněpo
těší zpráva, že se v zájmu jejím opětně néco atalo,
Skutků takových je pomalů, proto tím ochotněji fakt
zaznamenáváme. Došlo totiž právě k vydávání akvost
ných akvarellů Václava Jansy, který od mnoha let
dříve ještě před všemi protesty a manifesty zachra
Ďoval svým způsobem to, co neslo a nesenejcbarak
ternější pečet starého stavitelského omění Českého a
co bylo i jest dosud ještě nejdražším poklademkrá
lovaké Praby Akvarely Jansovy, dosud klidně udpo
čívající v pražském Museu městském, stávají se v
nadmíru zdař.lé, věrné reprodukci majetkem celého
národa, jenž si nedá ujiti té příležitosti, aby se umě
leckého toboto protestu proti soustarnému ničení, bo
ření a aesanorání bouřlivě nesúčastnil. Sympatické
dílo, jehož prý nádherný sešit leží před námi, nese
případný titul „Stará Praha“, zahájeno nadšenou básní
Ant. Klášterského, jichž bychom si přáli elyšet hodně
deklamovan n po celých Čechách, přináší pobledna
nejstarší část hradu Pražského, totiž Jiře ou ulici
S romanskou basilikou sv. Jiří, starbou knížete Vra
tielnva, S dílem tímto přihlašuje ne podnikatel p. Bedř,
Kočí, Františkovo nábřeží 14 v Praze, jenž slibuje i
jiná umělecká díla českých výtvarníků v podniku a ti
tulem „České Umění“ činiti irší veřejnosti přístup
nými. Zajímavo je to, de se podnikatel hodlá « umělci
o čistý zisk děliti a zaslouží proto jak od veřejnosti
tak od umělců samých plného povšimnatí. Dílo „Sta

rá Prahu“ je jedním z pejkrásnějších dárků zahájenéSezony, není drahé a budiž proto vřele

našim čtenářům. P dopornémo
Úspěch pojlšťování dobytka v Ba.

versku jest dnes obrovský; pojištěno je tam přes
260 tisíc kusů dobytka v ceně více než 30 mil.zl.
Místních spolků dobytek pojišťujících jest nyní v Ba
vorsku 1229 a zemská pojišťovna poskytoje náhrada
za škody, jež nemocemi neb nezavinéným neštěstím

povetaly. Na kulhavko a slintavku pošlo za rok 285usů dobytka, za který zaplaceno bylo 86.329 marek
čili asi 21.000 zl, odškodného '

Zasláno.)

Není nikoho tajao, kterak za posledních dnů
množí se stesky vážných činitelů na vzrůstající spust
lóst s zločinnost mládeže. Nedospělé dítky ociťojí se
před soudem pro činy mnohdy tak zvchlé a hunané,
nad nimiž plni jeme úžasu, — sebevraždy dítek ne
jsou dnes vzácností. A ptáme-li ne po příčině, proč
ocitli se tito ubozí na ploše srázné až tam, kde nelze
jich více zachrániti?

Nedostatek řádné, včasné výchovy je toho pří
činou — chyběla tn ruka, jež by je byla zavčas za
chytila, zachránila před pádem ve přopasť záhuby.
Ptejte se, jak stali se děti zločinci a zkušenost vás
poučí, že neměli rodičů, anebo měli-li jich, že byli to
tvorové jména toho nehodní. Projděme ulicemi velké
ho města a nalezneme tu zástupy dětí toulce a že
brotě oddaných. Zvrhlí, nesvědomití rodičové neb Opa
trovníci dítek, jež tito namnoze jen za kletbu a přítěš
svou považují, vyhánějí dítky ven na ulici, odkud bez
groše výdělku se jim navraceti nesmějí. To jeou ti
Špinaví otrhánkové, kteří žebrotou, nabídkou sirek,
květinek po ulicích vás obtěžují. Plíší ro i pozdě za
noci s košem řethvičky neb ořechů od hostince k ho
stinci. Co tu nalyší, co uvidí leckde na bludné cestě
té od zpitných noěních hodovníků? Marně učitel za
síval, marně škola půstila, — v krčmě hospodské vše
bude nduseno, srdce dítka otráveno, zkaženo. Zvykne
toulce, zahálce, mlsoté, — návětěva školy a později
i práce všechna se mu zprotiví... Začátek zkázy...
Proti těmto opuštěným, tonlavým dětem mnohojiž
bylo mluveno, mnoho psáno, však namnoze bezvý
sledku. Třeba jest tu zasáhnouti rakou účinnou,

Na Král, Vinohradech sestonpil se za tím úče
lem kroužek podepsaných mužů v čelo nového spolku,

který má (o 2 stanov srých) za účel „spustlýma opuštěným dítkám, aby chráněny byly před po
uliční toulkou, obchodováním po hostincí hk,prosti
fucí a veškerou zkásou mravní vůbec, útulek po
skytnouti,o jich nábošensko-mravnívýchovu80po
staralé a je se sřelelem na schopnost a dovednost
do učený řemeslu, do služby meb 3 jinak w lidí sně
domitých umístiti“.

Pro tyto dítky postaven bude dům:

„Útulek sv. Josefa.“
Blahovolnou dobročinností zakladatele tohoto

spolku zakoupen byljiš poblíže města Král. Vinohradů roz.áhlý pozemek.Na dobročinnosti české bude
dále záležet, jak bray zvedati se tam bude tichý útu
lek, kam by vydatný lov opuštěných dětí, duší ne
smrtelných k nápravě a záchraně odráděn byl.

Apelujme na všechna dobrá srdce česká!
Neodříkejte — prosíme — malého dárku pro

útulek opuštěných dětí| Za dárek sebe menší voláme
upřímné: „Zaplat Bůh“ a naši sirotkové — napočet
šest — které ji v péči máme, odplatí Vám modlit
bou, kterou denně sa dobrodince k Hospodinu-Odpla
titeli vynýlají.
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Krev.
Norověká nevěra valí se hrozivým proudem

z professorských stolic — z katheder — do lido.
Na katbedře pan professor hlásá nevěru slovy
učenými, vesnický mudrc to povídá prostonárodně,
Znal jsem jednoho takového losofa v české cha
lapě. Žena jeho povídá: Jak pak. to přeci je, když
člověk umře? Na to on: Jak pak by to bylo? Je
to jako, když zabiješ dobytče. Vyřečekrev a je

konec. . A
Jak se zdá, domníval se tento filosof, že to,

čemu říkáme duše, je krev, čili že duší je vlastně
krev :

Že však krev noní duší, čili že duše je něco
zcela jiného než krev, o tom se velmi lehce pře
uvěděiti lze, chceme-li jen něco málo o sobě pře
mýšleti. Nelze upříti, že to, čemu říkám „já“, o
sobě ví. Ale tak jisté jako o sobě vím, tak taky
vím, že „já“ nejsem ta krev v mém těle. Všecku
krev v těle si mohu předateviti, o ni mysliti, mo
hu ji viděti z těla vytékati, a přece pak zůstává
to, co sluje „já“, co o sobě a o krvi ví, a to jest
můj duch. A je tedy duch můj něco zcela jiného,
než krev. :

Mýlka záleží v tom, že můj duch, mé duše,
krom toho, že myslí, má tóž za úlohu oživovati
mé tělo. A tu ovšem 89 musí připustiti, že duše
nemůže oživovati tělo bez krve. Ale proto přece
není krev a duše jedno. Varhaník n. př. nemůže
hráti na varbany bez silného proudu vzduchu, jenž
ge do varbau valí měchem. Ale jeu blázen řekne,
že varbaník a vzduch měchu jest jedno, Zmírá ve
varhanách zvuk, docbází-li méch, ale varbaník a
měch jest přece něco zcela jiného.

Ale jako to je u varhan se zvukem, tak to
jest i se životem v těle. Mízl z těla život, vyté
ké-li krev. Duše masí tělo opostiti, když vytekla
krev. A tu pak ovšem se často v mluvě lideké
na místo slova život, říká „krev“.

V tom smyslu mluví se o krvi bned na prvém
"místě písma svatého. (Čteme tam slova k vrahů
bratra řečená: Co jsi učinil?! Illas krve bratra
tvého volá ke mně se země.

Krev zločipnou rakon prolitá má tedy jakýsi
blas, podivubodný,tajemný blas ten volá po ně
kom, kdojejí proliti má ztrestati, volá po nějaké
spravedlnosti, volá — po Bohu. Ale čí jest to
vlastně blas! Musíme připustiti, že to není hlas
té hmotné krve z těla vyteklé, ale že to je hlas
lidské duše. Kde zločinně prolita krev člověka,
tam volá duše po Bohu, aby to ztrestal, ano ještě
více, tam duše vraha samého volá jemu děsivě:
Bůh spravedlivý tě bude stíhati|

A čeho jest tato nepopíratelná věc důkazem?
Myslim, že Bůh spravedlivý — zlé trestem atí
hající — hlásí se nám v duši přirozenosti její Ba
mou. Boha, zákonodárce a soudce našich činů,
chtíti člověku z duše vyrvati, jest přirozenost je
bo mu bráti. Bezbožectví je tedy proti přiroze
nosti naší, a člověk je bytostí, která má zachová
vati jisté zákony Bohem dané; člověk stvořen
jeat pro vyšší než jen zvířecí věci, člověk je by
tost mravní.

Ale vrafme se k těm vážným slovům: „Hlas
krve bratra tvého volá ke mně ze země!“

Z naší ubohé vlasti česko-moravské volá
rávě v tyto dny krev k Bohu, k spravedlnosti

Jeho. Po odejmutí práva rovného jazyku českému
s jazykem německým, povataly bouře a tekla
krev!

Kdo je tim Kainem?!
Odpověď k této olázce ponechána budiž to

mu, k Němuš nesa se hlas krve prolité.
Toho však zatajiti nelze, že nikde prolitá krev

nepřinese žádného požebnání, Neboť dí se Kaino
novi: Zlořečena budiž země v díle tvém. Obávám
se, že to dílo, které se nyní v Rakousku proti
právu a spravedlnosti kuje a krví vylitou potřís
něno jest, přinese všecko, jen ne požehnání Boží.

Dějiny uvádí toho varovné příklady. Jednalo
ne kdesi o krev Spravedlivého, jednalo Be 0 ní
z touby po vládě. A špatně vedený, rozeštvaný a

zaslepený lid vzkřikl: Krev jeho na nás i na našesyny
Toto hrůzné vyzývání apravedlnosti toho,

k němuž krev nevinně prolit4 volá o pomstu, mělo
pak skutečně zlé následky, ovšem ne okamžitě.

Po výkřiku tom byl propuštěn Barabáš lotr,
Spravedlivý zbičován, v posměch vydán a krve
zbaven až do poslední krůpěje.

Ale co praví dějioy? Vyplnilo Be to slovo
zlořečení drubdy proti Kainovi vyřkouté? Zajieté.

Vojsko římské přitáhlo k Jerussléma; ob
klíčilo jej, když o svátcích ata thíce lidí tam bylo.
Jerusalém i chrám zničen a rozmetán, a židů po
vražděno, že krev naplnila všecky ulice a příkopy,
ano že po schodech chrámových potokem teklu. „A
od toho času spočivá zlořečení na tomto lidu,
který nyní již po více než osmnácte set let bez
vlasti a krále, bez oltáře a kněze, nenáviděn a opo
vržen po celé zaměkouli rozptýlen jest“. (Hul
zammer II, 404. Josef Flaviusa jiní.)
©| Tak mlaví dějepis, tak to vidí oči naše, a
nepomůže tu ani násilné otlačování novin o lidu
tom plšících, ani to, že jej jisté státy, jak kdosi
pravil, z celého srdce a úade všecko milují a
chrání.

Nevím, budou-li tudíž tyto řádky milé na
jistých místech, ale konfiskovati evangelium nelze.
V svatém témdni bude z chósn našich přece v pa
šijích zaznívati hrůzného zaslepení křik: „Krev
jeho na nás i na naše syny“.

A jako evanjelinm nelze zkonfiskovati, tak
ani dějiny nelze ze světa sprovoditi. Obnova při
nesla nedávno děj umučení chlapečka Šimona tri
deutského, jak 8e stalo dne 24. března 1472. Po
věděla dle Vaterlandu, jak jen po nejsvédomitěj=
ším celé věci vyšetření, uctívá se v církvi a ob
zvláště v diecésitridentské chlapeček len jako
svatý mučeník, jak v kněžské církevními úřady
vydané modlitební kuize se čte, že jako na kříži
rozpjat byl a že krev jeho z nenávisti proti Kri
stu vylita, zachycena a pro velkoneční chléb sta
rozákonol odnešena byla. Hrůzná tato událost je
jako stale se opakujícím voláním: Krev jebo na
nás a na paše syny. A breviáře a mešní knihy
celé tridentské diecése, seznamy mučeníků celého
katolického oboru zemského konfiskovati nelze, a
uctívání chlapce onoho zapověděti nelze, jelikož
to patří k státně uznanému náboženství katoli
ekému.

A jako jistí pánové, nevím zda-li z pouhého
zaslepení a z protikatolického smýšlení, nechtí vi
děti tu krev, o níž mlavím, masl nám, jsou li ná
ležitě svobodomyslni, odpustiti, víme-li, že nám
naše přesvědčení ze srdce nevyrvou, dle něhož
nejen z našich chórů o veliké noci, ale událostmi
po všecka století se opakujícími v celém světě
ozývá se hlas krve volající: Krev jeho na nás a
naše syny.

Tím však nechceme ani z daleka anad štváti
proti lidu a zášť v urdci našinců rozplameňovati,
k násilí poponzeti. Naopak! Jeme příslušníky té
církve, která právě v ten veliký den, v který
„blas krve“ a kříže volal, modll se i za židy.

A právě násilnostmi bychom dokázali, že ne
plníme vznešené rozkazy svého velikého nábožen.
etví. Ale právě k těmto rozkazům patří taky to,
abychom upozornili na zákon Boží, dle něhož ná
boženství světskou vrchnost považujme za zástup
ce Božího k řízení věcí časných, nebude nám ni
kdo rozumný ža zlé míti, jestliže jost naším přá
ním, aby tato vrchnost následovala Boha volajícího
ku Kainovi: Kde jest Abel bratr tvůj .. . Co
jsi učinil? . .. Tusím, že se mi rozumí.

Ale proti těmto výkladům, mohl by někdo
namítati: Kde pak jest to zlořečení? Zdaž nevede
se právě tomu lidu dobře? Zdaž nebohatne a ne
ovládá všude křesťany?

K tomu odpovídám. Zdaliž právě z toho
nevyplyne tím větší zlořečení, nevím. Ale jen
k přemýšlení přzdkládám to, že právě toto bohat
nutí a to ovládání probouzí křesťany. A nevzcho
pí-li se státy brzy, aby chránili křesťany, může
z toho něco povstati, co bude vším, jen ne po
žebnáním. Proto za osudnou ckybu máme, za chy
bu i židům škodící, jestliže v některých státech
je žalář a šibenice nebo etinadlo jen pro křesťa
ny, a ne taky pro „Drayfaesa“.

Ostatně však věřící člověk lehko pozná i v
tom bohatvotí židů vyšší ruku, která za dnů na
šich užívá židů za nástroj k potrestání křesťanů,
jako ušívala pohanů k trestání židů, kdyš odpadhi
od Boha, a pohanství si oblibovali.

Uznejme. že jsme u veliké části v srdcích
svých právě my křesťané od Boha, od Krista,
odpadli. Naasáli jeme do Bebe novověké pohanství,
které nás tak zaslepuje, že pobrdajíce svým ná
boženstvím a až směšné chlubice se „svobodomytl
nosti“ sami jsme nadělali zákonů a vše to přivo
dili, co z nás „ssaje krev“, ne ta z těla, ale tu,
kterou obrazně ee nazývá naše víra, naje mrav
nost, náš majetek, náš blahobyt, naše mravní i
hmotné statky.

I tato krev počícá volati k nebesům. A kde
je pomoc? Opět pravím. Ne v násilí. Ale — opět
obrazně řečeno, v obnovení naší vlastní krve, v
proměnění jí v krev opravdu křesťanskou. Už by
přece mělo býti známo, že novověká nevěra a po
tupa křesťanství, je ponejvíce prací židů. Strause,
roubavý Kristova života spisovatel, byl žid. Spi
nozza nevěrecký filosof, z něhož svou moudrost
brali bez božství filosofové z křesťanů pošií, byl
žid. Heine, poaměvač evanjelit. byl žid. A liberální
časopisectvo je z veliké části v rukou židů. Svo
bodaé zednářstvo usilující o zničení křesťanství je
židovské.

A hle! To, co roubavého vyplynulo ze 6rdce
židů, to přijali křesťané s jásotem jako „svobo
domyslnost“ a zpobanětěli. Cuž divu, že nás Pro
zřetelnost vydává v ruce těch, kteří nám byli mi
lejší, než Kristus. Bohužel! Jsme ještě daleko nd
poznání těchto věcí. Ještě dnes jest opravdu lépe
býti „rábinem“, než biskupem, jestliže diskup k-ko
mu pracuje, aby se křesťané dostati z pout nového
pohanství, v němě je udržují židé. Řekne se: To
je klerikalismus, a již jsou všickni „svobodomysl
ní“ zděšení, a chomout zůstává na brdlech kře
stanů.

Tedy ae násilí, ne zášť, ale „nová krev“ —
to must býti heslem našim. Nová, křesťanská, krev

Jen to nám pomůže, aby národové dylí říze
ni lidmi opravdu spravedlivými a várody stejnou
měrou milujícími.

Nová krev tato nebude snad nesnášenlivosti.
Snášenlívost totiž nezáleží v tom, aby křesťan dal
„svou krev“ si vyssáti, nýbrž v tom, aby nikomu
peubližovaj.

Kdyby tato nová krev pronikala Rakousko,
dávno bychom měli, po Čem jako praví Čechové
toužíme, ovšom bez ublížení Němcům. Kdyby tato
nová krev provikle stát náš, nebyla by tekla krev
nevinná ve vlasti naší.

AC oživuje ae tedy a sílí se křesťanství ve
vlasti naší, ať jeho čistá krov koluje opět v ži
lách našich.

Českým ženám.
Súčastnil jsem se letos 17. října vysvěcené

vové části velkolepého českého vzdělávacího ústavu
hraběte Pottinga v Olomouci, v němž dvě pětiny
internistek pochází z královatví Českého, jsou tam
jmenovitě chovanky z Hradce Králové, Nechanic,
Pardubic, z okolních měst i vesnic.

Vznešený zakladatel tohoto vzorného dívčího
pensionátu, při němž nalézá se několik kursů
praktických pro dívky roluické i měšťanské, pravil,
že k založení ústavu vedly jej hlavně tyto důvody:

„Učinil jsem tak z toho plného přesvědčení,
že národu českému ničeho se tak nedostává, jako
právě české ženy. Ž-na vzdělaná, žena rozvážlivá,
mírná, zbožná a wravná je pravým požehnáním
Božím každé rodiny. Zkušenost maže 75ti-letého,
poznání knězovo sociálních poměrů, půda tradicí
šlechtických, na nichž i já vzrostl. toť studnice,
z níž čerpati možno nestrannou tuto pravdu. Po
knd za dob úpadku českého národa nezanikla řeč
otců v lůně rodiny, nebyl národ ztracen, 8 sto
letá práce mužů, zápas heroů, jemuž není rovno,
dovršen bude tehdy, až také vnitro domu v celó
ryzotě původnosti vráceno bude národu rodnému.
Vnitro domu, ať prostá jizba, ať bohatá síň, ať
salon Šlechtice, vše to, co zde pod vládou ženy,
vše, v jakém duchu ona 8 dítkami žije a je vy
chovává, jak vůči veřejnosti vystupuje, proniknuto
býti má svérázným typem rodné národnosti. Jste
nepřemožení, pokud na prahu jizby domu vašeho
vládne národní žena. A ten jediný ideál kmeta,
v srdci chovám, aby ústav tento byl sadem českých



žen, těch velkých postav v minulosti, vuichž
láska ku víře otců pojila se s horoucí láskou k
vlasti, kdy jizba ženy naplnéna byla duchem zbož
nosti, něhy, práce a též národní neporušenosti.
A právě vy, Čechové, vychovejte České ženy,
zbožné, Boha milující, vzdělané ve vrstvách ve
škerých, sebevědomých, brdých chsrakterů né
rodních. V čísté hrdosti ženy jest půvab, před
nímě ustapuje vše, i tma, zloby i národní proti
venství; ale vůlí ženy národní 4 vzdělané velí,
vládne, vítězí. Toť poslední můj ideál vtělený
v ústavě tvinto ...“

Dále kladl zvědnělý brabé Pótting důraz na
směr praktickohospodárný, „aby ena poznáním
těškosti výdělku, nuučením se šetrností, porosumé
nim všemu odvětví prací domávích buď suma sebe
zaopatřsti, buď muži svému U potřebách života be
dlivé a opatrné napomáhat sc naučíla“.

Nu slova hraběte Pottioga navázal plamen
nou řeč svou slavnostní řečník, říšský poslunec
p. dr. Jan Žáček, který pravil mezi jiným : Bade-li
ústav dle intencí zakladetele se říditi, vychová-li
ústav národu ženy zbožné a cnostné, vychová jemu
dojista i ženy vlastenecké a poslouží národu co
nejvíce. Neboť žena jsouc sloupem, duší rodiny,
má vykázaný úkol vznešený. Ona odchovává ná
rodní muže, Syny A dcery 8 jsvu-li tito láskou K
národu oživevi, nezbyne on Dikdy.

To platí zvláště o národu českém, o uěmž
se říči wůže, že přes veškeré úklady nepřátel,
bez cizí pomoci, jen svou vlastní Bilou dospěl na
onu výši vzdělanosti, na níž nyní je a na niž rov
natí se může nejvzdělanějším národům světa,

„Muži budou vždy tím, co z nich ženy adě
lají“. Matka obou Graechů, Tiberia i Caja Sem
pronia, kteří celý život svůj věvovali povznesení
římského státu a plebejského lidu, prohlásila mla
dičké syny své za největší svůj klenot a poklad,
věnovala jim nejpečlivější vychování a větípila jím
mobutuý cit pro praktické 1 duševní potřeby řím
ského lidu. .

Matičky naších rolníků, živnostaíků, učitelů,
úředníků, knéží probudily zajisté nejvice v synech
svých lásku k české vlasti a národu, českédívky
a české matky mají zajisté největáí zásluhy 0
vzkříšení, obrození a mohutný rozvoj českého Dá
roda, byť by o tom dějiny nenapsaly foliantykuiá.

Matky mají vnimavou mysl pro veškeré po
třeby svých dítek a mužů, ony musí výhradně
obstarávati celou řadu potřeb pro Své rodiny.

Českým mužům, celému národu nastává zvláště
teď potřeba, aby hájili národní a politická práva
svého uároda. Českým rmužůmnastává zvlášté teď
potřeba, aby se Bemili v jeden šik, a aby hájili
naše prospěchy národní a hospodářské řidíce Be
heslem Františka Palackého: „Svůj k svému a
vždy dle pravdy!“

Právě nyní hluboce byl uražen český národ
v právech i citech svých. Což nezamrzelo toto
nezasloužené odkopnutí české ženy a dívky do
duše? ©Nevzbouřila se v nich každá žilka v těle
rozborlením nad naším útiskem? Nemluvila soad
k českým ženám slavná minulosť nušeho naroda?
Nezachvělo jimi staleté dávné i nynější utrpení
tak těžce zkoušeného a odstrkovaného českého vá
roda? Což nevidí ten černý mrak, neslyší tu du
nivou bouři v nynější době pobnuté? Mohlo by
srdce jejich zůstati chladné a ledové vůči strastem
pároda?

České ženy nemohou necítiti se svým náro
dem, když nyní vidí, jak statečné matky, ženy a
dívky jihoafrických nečetných boerů doprovázejí
otce, muže a bratry svó do boje za svobodu a
volnost svého národa, jak jim dodávají statečnosti,
jak je horlivě podporují ve veškerém jejich konání.

Nežádáme po českých ženách, aby cedily
pro svůj národ krev, aby snášely těžké strádání,
my pouze žádáme od českých matek, žen a dcer,
aby nedávaly přednost nepřátelům našim politi
ckým a národním.

Tyto nemůžeme nutiti, aby nás milovali, ahy
usilovali o naše práva; ale my Si můžeme vynu«
titi, aby nás respektovaií, aby 8 námi počítali.

Politické boje, jsou dnes hlavně národoho
spodářské boje. Nikdo nás nemůžeme nutiti, aby
chom ve všech potřebách našich nedávali přednost
Čechům. Čeho můžeme postrádati, toho nechejme
zatím a co můžeme si jen trochu opatřiti u českých
našich spoluobčanů, opatřie si.

Bez českých zákazníků neobejdou se tak
snaduo ani Vídeň, ani uzavřené území ani jiní.

Zápas za naše práva národní a politická
skonči se v náš prospěch jen tehdy, badou li své
maže a bratry podporovati české Ženy vtěch obo
rech své čionosti, které jim náleží.

My nechceme rozjitření národních, politických
a hospodářských zápasů, my je chceme rychle
ukončiti. Vzorný příklad dali nám v tomto smyslu
rolníci a měšťané na Prostějovsku, Olomacku a
Litovelsku. Proto poučuj každý své okolí, jak by
mohly naše matky u dívky českou věc co nejúčin
vější podporovati a pak bohdá vrátí se brzy pokoj
a pořádek do Čech, na Moravu, Slezsko, ba do
celé naší říše.

Návrh prof. Schlesingera a
soudruhů:

chránití majetekkřesťanů a jich život, aby se nemožn
staly vraždy se strany dán jakov v Polné.jm

Poslanec Scblesinger a soudruzi podali dne 20.
října v poslaneckésněmovně následující návrh:

Vláda se vyzývá provósti zjištění ceny nemo
vítého majetku křesťanů a židů ve státě rakouském
na sklonku XIX. atoletí, jakož i před 65 lety, za tím
účelem, aby se tím dalo odvoditi, majetkové přesunatí
nemovitého jmění mezi křesťany a židy sa ta dobu,
s aby tím statisticky zjištěno postavení židů v našich
veřejných povoláních. — Důvod: Závažné události ke
sklonku ae chylícího století podaly nám křesťanům
znova důkaz, jak škodlivým jest rozšíření ae židov
stva mezi ovropskými národy. Kdekoliv židé ve větším
počtu vystoupili, strhli na sebe obchod a peněžní zá
ležitosti, a stali «e hospodářskými vydřiduchy, vyko
řisťfovali a necitelnými pustošiteli národů, počínaje
nejnižšími vrstvami národů až k nejbohatším kníže
cím rodům, jež uměli do svých sítí zaplésti; poně
vadě pak těm dlužníkům, kteří značného vlivu poží
vali, poskytovali hmotný prospěch, byli při vydírání
a utiskování národů a vyhnuli se potrestání. Při ve=
likém panamském skandálu bylo to zřejmě viděti.
Ve všech zemích stouplo bohatetví židů do nedohledna,
a židé, kteří ještě před několika deuftiletími ještě zcela
chudi byli, jsou dnes mnohonásobnými milionáři, kteří
své miliony vydřeli na dělnících zkracováním mzdy a
na zámožném křesťanském lidu podvodným jednáním
a lichvářetvím. Křesťanský lid zadlužil se židům,
právě tak i vlády, a tak se slal také křesťanský lid
a stát Rakonsko otrokem židů. Ale čím bobatšími se
židé stávají, tím nestydatějším jest jejich tisk proti
nám křesťanům. My si nemáme dále svojí křesťanskou
vzdělanost určovati, nikoliv, my křesťané máme si
nechatí vnutití Židovskou vzdělanost. Jen to, co nám
židovský tisk za pokrok káže, jen to má platiti, ve

škero křesťanské myslení a cítění má býti odstraněny.
Vizme jen ve Francii Dreyfasův proces, abychom

pochopili moc židovského tisku. Protože židovský bejt
man byl velezrádcem, proměnil se židovský tisk ce
lého světa po mnohu let ve válečné vojsko proti
Francii, milliony a miliony franků obětovány na toto
vojsko židovských tiskových žoldáků, aby byl Dreyfas
osvobozen; ovšem vlastná nikoliv k vůli Dresfusoví,
nýbrž aby bylo židovstva umužněno zasvěcena býti
do všech vojenských tajností.

A jak se chová židovstvo k polenské vraždě?
Jasné a zřetelně jest dokázáno polenským pro

cesem, že židé vraždu ta provedl, a přece se pokou
šejí videňští židé, matku a bratra Anežky Hrůzovy
za vrahy prohlásiti. Jag jen možno mysliti, že tyto
dvě osoby vraždu provedly a krev své milované Anežky
zachytily a odstranily? Ale židuvstvo žádá domovní
prohlídku a soud jest přinncen ji provésti — ovšem
z toho stanoviska, aby bezpodstatnost židovského ob
viňování byla dokázána. Židům však záleží na tom,
aby získali času, aby smazali všechny možné stopy,
po nichž by se vlastní židovští vrahové mobli zatknonti.
Pro duševní bolest, kterou stará matce a sourozencům
Anežčiným připravují, nemají židé žádného citu, pro
tu jsou asijskými cizinci, právě tak jako ve stotinících
případech, kdy nám křesťanům nemilosrdně a bezcitně
existenci ničí

Židé jsou těmi starými židy. jakými již za časů
Kristových byli, jen jest methoda jejich jednání 8 pro
tivníky přiměřena době. V II atol. pu Kr. byli na
ostrově Cypru ve většině a uzavřeli zříditi národní
stát; a co učinil, ? Zabili jednoho dne všechny ostatní
nežidovské obyvatele, počtem 249.000, a na pevnině,
ve městě Cypru, bylo 230.000 neieraelitů zabito, Dnes
to dělají praktičtěji; dnes se dělá panamský krach,
krach z r. 1873 v Rakoaekn a pod.; při tom zbavili
se také nepřátel, za néž nás židé mají; ba, ještě více
stlačili je za otroky židovského velkokapitalismu.

Pokory židé neznají, právě jako neznají velikého
významu Kristova v životě křesťanských národů a
jsou jen naplnění nenávistí proti všemu křesťanskému.

Dějepisec Houston Stewart Chamberlain praví
ve svém, roku 1899 vyšlém spise: „Základy XIX ato
letí“, etr. 229: „Probledal jsem řádnou koihovnu ži
dovských episů, abych nalezl čistě lidský cit pro vý
znam trpícího Spasitele, ale marně. Židovký apiso
vatel naších dnů, Graetz, nazývá Krista: „Znovozro
zení s maskou smrti, jež zasadilo národu židovskému
nevé a smrtelné rány“: něco jiného nezdá ee v něm
epatřovati. Ujišťuje nás při pohledu na kříž: „Židé
nepotřebují tohoto chorobného otřesení ke vnitřnímn
polepšení, jmenovitě ne ve středních třídách měst
ekých.“ Není to poměrech a veřejné štvaní židovstva
proti Kristu, děje-li se ve veřejném židovském díle?

Lze se při takovém snižování Krista právě za
naší doby co diviti, zažijeme-li židovské vraždy, jako
v Polné? Ale ještě více: Chamberlain píše na str. 450:
V jednom, r. 1830 nově vydaném (I) spise španělského
Šida (Mose de Leon), nazývá se Kristus: „mrtvý pes,
který ve hnojišti pochován ležít“ —

Mimo to postarali se židé právě v posledních
desítiletích našeho veku o více vydání „přirozeně v
hebrejské řeči) tak zvaných „ceneurovaných míst“ z
Talmudu, totiž oněch míst z Talmudu, v nichž Kristus
jeko „blázen“, jako „kouzelník“, „bezbožník“, „mo
dlář“, „pes“, „bastard“ (póro křesťana se zdráhá další
nadávky napsati) odporučen a vydán jest posměchu s
nenávisti; právě tak jeho vznešená matka; (Viz Laible:
„Ježíš Kristus = Talmada“, str. 2. a následující.)

Ano, pro Boha, máme my křesťané to, co nám
jest nejevětější, tak hrozně hanebným způsobem taj
nými židovskými spisy nechati zlehčovati, a nechatí
židy stváti proti našemu náboženství, aniž bychom
brvou, aniž bychom prstem bnali?

Neelyšeli jeme, če by se byli židovští vedělanci
sešli a podali námitky proti takovým hanebným proti
křesťanským spisům židovakým, že by daleko od sebe
odmítli echválení jejich; a proto jsou také všichni
vzdělaní čidé naší doby spolu zodpovédni za toto pro
tikřesťanské, tajně živené štvaní; spolu zodpovědní
ze vražda epáchanou na Hrůzové, spolazodpovědní
za nevyalovitelnou, pozvolnému vraždění se rovnající

, křesťanském lida, vyvolenou nemilo
+ va. i

o. pod hen nh „bylokřesčanskémaliduotilískickými důkazy ověřeno vojiš ho pociťuje:
našs jpotnépdddanství židů. '

„vZPĚh.tom však natno uráfiti, jak se židé Ao.rdech
našivjí životních povolání vetřeli, při čemž výstoapil
cizácký živel „4 o ducha mesnenitelným způto
bem do popředí..-ŠtÉHorder,'jalg cituje Chamberlalo,
pravil: „Předato lety jeme cisítivel židů tušili; nyní
se. skůtkem osvědčil, nejneposórnějším se vnutil.
Z ideálních pohnuték otevřel Indoevropan přátelsky
dvéře; jako nepřítel vrazil žid dovnitř, utekl všechny
posice a vatýčil prapor svého, nám věčně nepřátel
ského ducha.“ Proti tomuto postupování, tomuto panství
židovatva nad námi, musíme, byť to i těžce šlo, e vy
naložením všech sil pracovati, Kde jen možno, ma
síme o cizím dachu židů mlaviti a tak mají tyto dva
zde dané návrhy jen některé z oněch prostředků býti,
které nám jsou čidy vnuceny k sebezachování.

Donfáme proto, še vysoký sněm naše návrhy na
usnesení posvodne a vysoká vláda vezme křesťanské
národy Rakouskaa jejich atát vydatným způsobem do
ochrany proti nebezpečnému židovatvn.

Sensační interpelace posl. Břez
novského.

Poslanec Březnoveký a soudruzi podali na mi
pietra spravedlnosti následojící intrpellaci:

Ze zcela npoleblivého pramene se dovídáme, že
na udání několika rabínů z Brna, z Prahy a jiných měst
proli c. k. presidentu krajského soudu Ježkovi
v Kutné Hofe v procesu Hilsperově hlavně proto,
še prý president. Ješek přepustu do porotního sálu
lůsu a neupotřebil nálešitéě své discáplinární moci
proti obecenstvu,bylo zavedeno s prosiden
tem Ježkem disciplinární ivyšeňšřování.

Tskové pronásledování osvědčeného, všeobecně
známého jako nestranného a spravedlivého soudního
úřadníka na pouhé strannické a prolhané udání ně
kolika rabínů vyvolalo v kruzích soudních úřadníků
a v lidu nejvstší rozhořčení a roztrpčení.

Všichni, kteří byli porotnímn přelíčení přítomni,
mobou olpřísáhnooti, že president Ježek po celé po
rotní líčení e Hilensrem přísně dle předpisu trestního
zákona jednal a nepravdou jest, že k přeličení pustil
lůza a demostrace proti obžalovanému trpět, naepak,
v porotním 3+le bylo přítomno veskrze vybrané obe
censtvo, které ani pro ani proti Hilsnerovi nedemon
strovalo, a když z lavice žaroalistů ozval se tu a tam
hlas, tbned president Ježek jednání to pokáral.

Toto nespravedlivé pronásledování presidenta
Ježka plíčí se předpisům o nevdvislosti eoudcovského
stavu a veřejnost tím více překvapilo, kdyč naproti
tomu c. k. vyšetrujícímu soudci Baudyšovi bylo do
voleno proti všem stávajícím předpisům Irestního
řádu společné s obhájcem Hilsnera, dr. Auřed
níčkem přímo c. k. justičnímu ministerstvu podatý
pumětní spis, ve kterém soudce Baudiš svůj osobní
násor projevuje, še Hilsner je nevinen a svaluje
vinu na členy rodiny Hrůzovy, ačkoliv týž osobně
předběšná vyšetřování konal a před svědky několi
kráte prav:l, že Hilsner je vrahem.

Toto protizákonné podání suudce Baudyde a dr.
Auředníčka mělo také žádoncí pro ně výsledek, že
bývalé joatiční ministerstvo naňdilo proti rodině Hrů
zové nové vyšetřování pro zločir "raždy, kteréžto
jednání příkře stojí proti předpisům trestního řáda a
v Jidn podezření anusí vzbuditi, že justiční ministerstvo
stranické choutce, tato trestní záležitost hodně prodlou
žiti a vrhu Hilsnerovi nekalými mechinacemi popřáti
času, aby byl dokonce prohlášen sa choromyslného,
Samo napomáhatí chce.

Vzhledem k tomato, do nebe volajícímu a proti
zákonnému jednání c. k. justičního ministerstva 8
vzhledem ku všeobecnému rozhořčení, které se zmoc
nilo všebo lidu, tážou se podepsaní:

Kterak může jastiční ministerstvo toto svoje
protizákonnéjednání ospravedlnitZ

Politický přehled.
Mladočeši mají zůstat ve vládní

většině. »Reichswehr«, orgán ministra vojenství
praví, že se nalézáme na rozhraní důležitého obratu
vnitřní politiky rakouské, Provedení voleb do dele=
gací positivně dokázalo, že určitě pronesené přání
císařovo stačilo, že —vyjímaje socialní demokraty
a Schdnererovce -- všecky strany pravice a všechny
ostatní strany levice volby ochotně provedly, ač
v Čechách a na Moravě národní protivy jsou
nejostřejší. Mladočešiprý tím dokázali, že chtí počítati
se státní nutností a dáti státu, co potřebuje, že
tedy rozhodně nejsou národním slepým fanatismem
proniknuti, a naopak, že jsou klidné a věcné roz
veze tak přístupni, že i s odpůrci volehní kom
promissy uzavřeli. Wolf a Schěnerer budou ma
lomocnými, jakmile levice proti ním projeví dosti
statečnosti. »Reichswehr« z toho dovozuje, že vy
jímaje strany radikální, ostatní dovedou o státních
potřebách se dohodnouti. Když bylo dále možno,
še mladočeská strana, ač zrušením jazykových na
řízení dostala se do toho nejhoršího postavení a
byla k výbuchům národní vášně térněř vyzývána,
vůli koruny nejem besvýminečněse podrobila, nýbrá
začala s národními odpůrci téš věcně vyjednávatí.
Z toho plyne, ša se mus strana mladočeska ( sa
eměndnýchpolitických poměrů povatovaté sa stranu
vělšíny a še není naléhavé příčiny ji se strany věl
šiny vyloučité, poněvadě i v této alraně jedosti po



kitické sralosti a vájnosti, še jest oprávnémoočeká
val, šemladočeskástraga, ja schopňa'a "očholiia
národní jošadavky odstapié, — Až se pak věro
lomnost, šllengat, 4 zbytečnost německé radikální“
strany.dokáže,.pak bude možno provozovati poli.,
tiku rakouskou s dynastickou. Ebenhochův orgán
napsul, že katoličků' námecká lidová strana muni:
zůstat neabytač v*Přdách pravice.

"Vilka v jfšař Aknice. Angiičanéměli u
Ladyšmithu ro prapozůpěghoty (7.650 můžd),"2.
pluky kopinníků, 1pluk husarů a 4 pluk uláný
(1650 jezdců),6 polních:batterifa 1horskou s 42
děly a očekávají3 polní batterie s r8 děly, Mimotoje
760 natalskývií: dobrovolníků, 120 natelských kar u
binalků, 750 důrbanskýchdobrovolníků, 550 mužů
natátské jízdní“ policie“ 51.9děly, 500 glsařských
lehkýchstřelců, tědy dohřomady:2.640 mužů. Čí
taje k tomu aktivní vojsko výše 'úvedených bylo
v Natalu anglického vojska 11:98) -mužů s 69
děly. Třeba'však uvážili že 1 tohotu můžstva je
již mnoho zabitých, ranéných azajatých: VKapsku
je mimo to 4.790. mužů pěchoty, která nestačí
k obranězápadních hranic a železné dráhy Kapako
Bulewayo. „Mafeking a Kimberley -bájí většinou
dobrovolníci. Z Anglie přibude pomoc. teprve
okolo 20. listopádu. Celkem vypraveno bude
32.000 mužů -do Afriky.Síla Angličanů nebude
ani potom čítati přes 40.000- mužů, neboť.velká
čásť vojáků bude v nezvyklém africkém podnebí
cburavět — Bude-li boerům posavadní štěstí přát,
tedy mohou, než dojdou posily, mnobo Angli
čanů učinit k bojí neschopnými a naopak. boeři
v Kapsku, Natalu u Rhodesii povatanou proti
Angličanům a přidají se k svým spolurodákům
Boerů jest dosud v poli sotva 28.000 mužů.
V Krůgersdotpu povoláno bylo na př. do zbraně
400 mužů, ale dostavilo se jích 670; v okresu
Maraisburku povoláno 150 mužů, ale dostavilo se
800 boerů a žádný: starci ani mladíci nechtěji
býti poslání domů, S boery bojuje mimo to 7000
bollandských, 1000německých, 2000 amerických
a 2000 irských dobrovolníků.

Po porážkách Angličanůu Dundée.Glan
coe atd. musili Aaglíčané uprchnouti k Ladys
mithu. Zde byl zbytek jejich armády v nedělí
úplně boery sevřen. Generál White chtěl se-v noci
vyprostit z jejich objetí. Silné jeho pravé křídlo
postupovalo proti boerům příliš rychle, střed musil
spojení s ním udržovati. Tu boeři rychle couvli,
Angličané je rychle pronásledovali. Tak bylo slabé
anglické levé křídlo, prapor irských střelců a glo
cesterský a 1 horská batterie obklíčeno a zajato,
Na to postoupili boeři útočné proti pravému křídlu
i středu a Angličané ztrativše přes 2000 zajatých,
prchli se zbytkem asi 5.000 mužů do Ladysmithu.
Mezci s děly přeběhly k boerům! | Nepřijde-li rycblá
pomoc, je anglická armáda u Ladysmytbu ztra
cena. Ladysmyth ovládá dráhy z přístavu Durbanu
do Oránsko, Transválu a Rodenie, dále od severu
do Kapska vedoucí. Možná, že Ladysmyth a zmí
něné traté jsou dnes již v rukou boerd. Tím se
znemožní postup nových anglických posil, které
mohou býti jedna po druhé potřeny, V hrdé
Anglii panuje nad porážkami nářek a skřípění
zubů. Významno je, že nový generalissimus přišel
z Anglie do Kapska v den hrozné porážky Angli
čanů bez armády.

Kníže Mikuláš černohorskýnařídilroz
puštění své osobní stráže, sboru perjaniků. Per
tanici konali dosud služby četnické i tělesnou stráž
knížete a byli do jejich sboru přibírání uprchlíci
hercegovští, bosenští i srbští, Službu jejich bude
teď zastávati řádové vojsko. .

Německý císař má nový plán. Zdvojná
sobiti německé válečné lodstvo. Němečti popla
tníci dostávají z toho kusí kůži.

Buske využitkuje asi nynějších nesnází
Anglie a ziská si asi »nábradu« v Persii, odkudž
by ovládalo Turecko, Arabii, Afganistan i Indii,
Není také nic nemožného, že indiétí domorodci
spiskají malé spiknutí proti uenávidéným Angli
čanům. Petrobradský »Světe přimlouvá se dokonce
za utvoření spolku Ruska s Německem a « Francií,
kteréžto poslední státy by ss asi rády rozšířily
v Africe.

Drobnézprávy.
Begulem za zvěčněléhonejdp. biskupa dra.

Haise sloušil v útery o půl 8. hodině ranní v bí
skopském chrámu Páně J. B. M. nejdp. Edvard Jan
Nep. Brynych.

Sjezd okresních a městských sta
rostů českých v Praze. V nedělikonal se
manifostační ejezd eamosprávných našich úřadů, který
měl prý vyzníti v nejostřejší boj proti vládě hr. Člarybo.
Obecní a okresní úřady měly zastavíti úřadování v
přenesené působnosti. Výsledek schůze Ire označiti
slovy: ka porodu pracovala hora a porodilamaličkou
myš. Páni generálové vi to rosmyslili. nedovedlí pora
diti sástapcům obcí venkovských a městských prani
čeho a ponechali — vlastnímu jejich uvážení, jak
oposici provádět. Do oposiční kaše přilévaly vody páni
poslanci Schwarz a KarelAdámek. Na sjezdu sa
stoupeno bylo pouze 116 okresů a 26 měst. Jiíš to
ukazuje, še výsledek ojozdu bude ae rovnati nalle,
coš dosvěděnje také neslaná a nemaástná resoluce,
k vůli níš se venkovětí slarostové do Praby věru na
máhati nečnuseli. Kdyby se těch 3 aš 5 tisíc slatých,

které cestou do Praby otratili, byl obrátil ve pro
spěch některého českého vbranného podniku, zaame
nalo by to aspoň jéden positivní výsledek oposiční
akce. Ód zastavení přenesené působnosti obcí neprová
dili se vytrvale a. řízně neslibovali jsme si ovšem

( mnoho, ale mysleli jeme, že sjezd promlnví o důraz
nější obraně národní na cestě zcela zákonité.
Sjesd zahájil dr. Podlípný, který zvolen za před
sedu. Mistopředsedy se stali: prine Bedř. Schwarze
berg a plzeňský starosta dr, Pelák; spisovatelem byl
p. okresní tajemník Kalina z Blatné. PoslanecFrant.

"ch wara jako zpravodaj odůvodnil resolnci, v které
"na základě platných zákonů se bájí národní rov
noprávnost a v které se zástapci samosprávy
usnášejí takt>: „1. Zavasujeme se, že budeme hujiti

"rovné právo českého jazyka po rozumu platných, zde
uvedených zákonů všemi zákonnými prostředky, že
podnikneme vše, co vedlo by k tomu, aby bylo rušení
tohoto práva zamezeno a stiháno, oč ře také úsilovně
bademe působiti na občanstvo a úřadnictvo, aby stáli
s námi sa jedno v této obraně, vystupovali co nej
tozhodněji proti každému pokusu, kterým by časký
jazyk měl přivoděn býti ať v celé semi, ať v okresich

"českých do postavení podřízenějšího než německý ja
zyk v zemi « v krajinách německých, a hájili hou
ževnatě práv své národnosti, jakož také olibujeme, že
budeme těchto práv hájiti a k hájení jejich spolupů
sobiti na základě zmíněných zákonů ve všech stycích
s úřady a e0oudy zeměpanskými, nechť jsou povahy
jakékoli a u instance kterékoli. 2. Poněvadž národ
kulturně dospělý a hospodářsky pilný 8 to jest domoci
se svých práv a to jenom tenkráte, když každý jeho
příslněník opře se katdéma porašování jaho osobních
práv politických a národních a když veškoří členové
národa bez rozdílu budou v tom jednosvorně postu
povati — chceme úsilovně a stednoceně o lo praco

"vati, aby se česká národnost na dále vniterné vy
víjela u sílila jak na polé politickém. tak 1kultur
ním a hospodářském a přičiňovatí se, aby se po
skytla kašdému příslušníkovi české návodnoslů,
kdykoli by šlo o porušení jeho práv politických a
národních, důvěrná obrana a pomoc a aby se v
nastávajícím sápase vůbecorganisovala a prováděla
úsilovná obrana české národnosti ve všech směrech
slovem 1 písmem, jako teké zcela souhlasíme a ro
solucí posledního ejezdu důvěrníků atrany evobodo
myslné, dovolátajíce se toho, aby došlo wa dohed
nalí a sdlíšení se všech národné smýšlejících stran
za účelem utvoření orgánu všem společného, za jehož
řízení by se tato obrana, pokud není již opatřena
stávajícími jednotami a organieacemi, mohla vésti
všemi danými prostředky“.

Zprávy dlecóení. V Pánu zesnal: p.
Frant. Pochop, děken Josefovský na odpočinka v Jo
sefově, + dne 31. října (naroz 1831, vysvěcen 1856,
Ustanovení: p. Dr. Jan Hejěl, vicerektor, za proz.
spiritnala v b kněžském semináři, p. Dr. Jan Jindra,
vojenský kaplan, za proz. vicerektora, p. Ant, Petráň,
spiritual obdržel dovolenou; p. Frant. Kobn, admi
niste. Velišský, za kapl, do Kopidlna, p. Joe. Holzman,
kaplan Mříčenský, za kaplana do Vejvanovic, p. Jos.
Knapp, kapl. Kopidienský, ze koop. do Mříčné, p. Jos.

Molich; admiv, Chodovický, za kapl. do Hořic, p. P.
Vojt Krinke, OS.B., za auchovního správce v Brou
mově, p. P. M. Riedel, O.S B., za duchovního aprávce
do Martínkovic, p. P. Dr. Alf. Pohl, O.S.B., za du
chorního uprávce v Heřmankovicích, p. Váci. Rotler,
katech. Tratnovaký, za koop. do Švarcentála, p. Jos.
Matouš, admin. Jocefovský, za špít kazatele do Kuksu,
p. Frant. Kameník, koop. za administr. v Lipnici, p.
Karel Zocher, kapl. Žacléřeký, za admin. do Hradiště,
p. L Sychra, koop. Jenšovický, za kaplana do Hořic,
Neomysté: p. Frant. Hovorka, za kapl. do Rokyt
nice, p. Václ. Havran, za kooperatora doVčelákova,
p. Frant. Khun, zs kapl. do Solnice, p. Jos. Klement,
za kaplana do Žacléře p. Al. Nožička, za koop. do
Něm. Rybné, p. Ant. Grégr, za koop. do Jenfovic, p.
p. Frant. Havelka, za koop. do Lipnice. — Vysoce
důstojnýp. kanovníkMonsignor Frant. Hampl,
ředitel konaist, kanceláře, konsist. rada, b. kommisař
na zdejším ústavu učitelském etc. slaví dne 7. Jisto
padu b. r. sedmdesátileté narozeniny. Přejeme vysoce
důstojnému dignitáři, který více než čtyřicet let pra
caje neúnavně pro diecóní, aby mu Bůh dal téže svě
šestí ducha i zdrací těla dočkati ae slatóého jabi
lea, a aby i po něm těšil se dlouho ještě z mnohých
a vznešených vyznamenání, jimiž uznáno bylo půso
bení jeho.

Úloha pre počtáře. Nestrannýa nade
všecky předendky povznešený „Čas“ oběťastnil některé
své věrné přívržence „přílohou“, která bojaje prý
proti pověře křesťanské, v pravdě však jest paušalní
popírání historicky zjištěných zločinů židovských. Tá
Žemo se všech dobrých počtářů, mnoho-li aa stojí pří
Joha, která sepsána jsouc původně helvetským pro
fessorem Strackem, přeložena jest do češtiny vino
hradským rabínem s rozesýlána jest zrovna v době
polenského processa? | Kdyby nám to p. Herben sám
pověděl beze všech dlouhých výpočtů, bylo by to
české veřejnosti milejší, sepoň by věděla, kdo vlasšně
polenský process využil.

Protivládní domomatrace zahájeny
byly v Králové Hradci v pátek a lid dal vládním
orgánům nepokrytě na jevo své rozhořčení nad
zrušením jazykových nařízení, které se stalo tak
křiklavým způsobem, Před hlavní vojenskou stráží,
před budovou okresního hejtmanství, soudu, Grand
hotelu, četnickou stanicí atd. provolával lid pe
reat a zpíval pak české národní písně, Starosta
města promluvil několik slov k rozhořčenému lidu.
Tento byl velice překvapen, že večer byla náhle
sesílena vojenská stráž na velkém náměstí a že
brzy na to přitáhli na velké náměstí z kasáren
tři setniny vojska, které zde učinily dvojitý kordon
a vytlačili lid málo delikátním způsobem do ve
dlejších ulic. Vojsko zakročilo bez požádání c. k.
okresního bejtmenství na rozkaz brigádního gene
rála a prý na žádost židovské deputace, v níž se
mě] nalézati jeden židovský doktor a dva obchod

níci na hlavním náměstí. Nepříslušné zakročení
vojska, které bezohledně rozhánělo demonstranty,
dámy, ba i manžely, budilo veliké rozhořčení. Jak
to již bývá, neobešly se demonstrace bez všelkých
intermezzí. Pozornost budilo asi 40 heilóbrúdrů
v cylindrech se smutečními odznaky, z nichž by
byli měli páni Wolf a Iro asi malou radost. V s0-,
botu by se byly demonstrace sotva opakovaly,
kdyby nebylo se ukázalo v městě přes 40 četníků,
jejichž zjev a chování k upokojení myalí rozhodně

na to začali rozháněti. Nechápeme, proč byli na
př. diváci vyhazování z. podloubí na náměstí, ač
koli se tiše chovalia na procházející se lid pouze
koukali. Rozhořčení lidu 'rdstlo, když bylo 7 lidí
bez nutkavé pfíčiny zatčeno a Kdvž přehmaty čet
mictva i vojska rostly. Rozčílení zástupů se zvý
šilo, když patrně několik mladiků rozhodilo-vý
bušné žabky a třáskavé ndělovéránv«, Tu nastal
veliký zmatek, tlačenice a zácpa, neboť lidmyslil,
že. vojsko a četníci do něho pouštějí salvy, Zma
tek se množil, když se ozvaly dělové rány a když
do lidu byla bozena slova, že židi střílí do lidu.
Jen chladnokrevnost a duchapřítomnost rozvá
žnějších lidí zabránila zácpu, rozšlapání u udušení
menších dítek a žen, jakož i útok na obydlí ži
dovská. Kritický okamžík byl okolo 9. hodiny.
v Dlouhé ulici u věznice, Tlačený lid byl rozlícen;
diky umírněnosti setníka hr. Berchtolda urovnala:
se rozhořčená bladina u demonstrenti se počali
poznenáhla rozcházet. Kvůli ukonejšení myslí
vydal purkmistrovský úřad i c. k. okresní hej
tmanství konejšivé plakáty ne nárožní ulici, které
uchlácholily lid. [nterpellace, kterou podají v pří
čině demonstrací královéhradeckých poslanci Sláma.
a Formánek, umožní nám, abychom se k podro
bnostem demonstrací vrátili. Zatím si ukládáme
reservu. V neděli ráno byli zatčení demonstranti
po předchozím výslechu z vyšetřovací vazby pro
puštění. Připomínáme ještě jen, že v neděli po
poledni působilo na velkém náměstí veliké roz
hořčení, když jeden voják počal českému mladíku na
dávat a přítomné české diváky urážet a když jeden
desátník se pustil s jedním mladíkem do křížku,
tloukl jej do boků a brzy na to se s ním válel
na zemi. Lid nezamýšlel proti vojsku ani těch nej
menších národních demoastrací a proto bylo za
kročení zbytečné. Živnostníci a hostinšti byli také
nemálo tím poškození, když jim bylo nařízeno,
uby místnosti a krámy brzy zavřeli. Český lid dal
se konečně utíšiti a 'od demonstrací dal se pak
odraditi. V neděli odpoledne se žádné demonstrace
více neopakovaly a nyní panuje v městě obvyklý
klid. Nové vzrušení však může vypuknouti znova,
pakliže veřejné orgány nebudou vůči civilnímu
obyvatelstvu vystupovati mírněji. «Právo lidu«
píše, že demonstrací královéhradeckých se účastnila
placená lůza. Pak-li jednotlivci použili k dermon=
stracím cylindrů se smůtečními Aory a vycpaných
panáků, tedy Berlíňáci, Hamburáci, Mnichováci,
Vídeňáci a Čechoněmci užívali při demonstracích
drastičtějších prostředků, a zpitý Schónerer s nařva
nými buršáky dopouštěli se horších věcí, proti
nimž jsou hradecké demonstrace učiněné nemlu
vňátko, nehledě k nějakému vzrušujícímu výstupu.
V neděli v noci vyvolali pouliční demonstraci u
vchodistě na náměstí při biskupské residenci ně
kteří němečtí šaržanti, kteří vynadali Čechům »če
ských psů«. Slov »pakáže užili - úči obyvatelstvu
také jiní lidé,

Zemským imspektorem jmenovánbyl
pan Sobička, říditel gymnasia v Praze a před tí
v Kolíně, :

Nešvar. Na novostavbě zdejšího pedagogia
pracovalo ne ve svátek Všech Svatých, ačkoliv leckdy
ve všední day pro různé překážky ee nepracuje. Mobla
by snad obec předcházeti dobrým příklade:n a dávati
vždy do stavebních podmínek přísné šetření neděl
ního o avátečního klidu. Pracojící člověk má také dali!

Divadelní předetavemí. „Modlitbuna
hřbitově“ v tovaryšské jednotě sehrána byla s plným
zderem. Úloby dámské byly bezvadně podány ul.
Chmelafovou, Hůlovou, Jezdinskon, Novohradskou,
Wůošovou a Čenákovou. Pp. Jakubský a Beránek byli
ve avých rolích výboru, rovněž pp. Jendovský, Dvořák,
Dvořáček a Douba shostili se a zdarem svých úkolů.
Jakkoliv hra opakovala se letos již po čtvrté a doba
poulíčních demonstrací nebyla divadla valně přízniva,
sešlo se přece obecenstvo slušnému počtu.

Změna mnomeovitostí. Pan prof. Krčmář
koapil stavební pozemek naproti sladovně v Komen
ského třídě,

Na královéhradecké zveníky dochá
zejí nás stížnosti, že při pohřebních průvedech slečny
Chvojkové i paví Haťkové začali pozdě, nedbale a
nepravidelně zvonit. Na okolnost tuto upozorňujeme,
aby se náležitá náprava stala,

Spála a spálmlčky vypuklymezi dětmi
v Hradci Králové a okolí. Některé případy úmrtí se
jiš bobojel staly.

Demonstrace v Kuklenách a ma
Pražském Předměstí. Kaklonskéobčanstvode
monstrovalo proti zrušení jazykových nařízení vyvě
sením amatečných praporů a demonetrativním průvodem,
který zpíval národní písně. V pondělí se demonstrace
opakovaly, « průběl jejich byl v Hradci zveličován
tak velice, že patrně na žádost jisté třídy kuklenského
obyvatelstva povolánu bylo večer do Kuklen vojsko,
které se však ještě před půlaocí vrátilo, poněvadě ho
tem nebylo potřebí. V neděli večer byly demonstrace



na Pražském Předměstí. Poroláno tam bylo četnictvo,
které se však brzy do Hradce vrátilo.Nečtěstíse ne
stalo šádné; byloprý rozbito.jen několik tabalek. Ve
atředn ráno přiveden byl do Hradce v Kuklenách prý
To demonatrace zatčený, jednoruký Jan Mikeš, který
bývá dinným v některých kuklenských spolcích.

' Divadelní společnost páně Sukova
zavítá do Hradce Králová 10. listopsdu a sohraje zde
řadu her. Společnost pane Saka patří k dobrým s
unaživým našim divadelním společnostem.

Z městského divadla. Naši divadelní
ochotníci sebréli v sobotu Štolbova veselohra „Na
letním bytě“ sice velmi zdařile, ale za malé ná
větěvy, poněvadě se tebdy právě konala v Hradci Krá
lovédemonatrace protivladní a v bezprostřední blíz
kosti divadla odehrávaly se vyrušující scény. Výnos

ve prospěch oprav divadelních nebyl ovšem za tako
vs poměrů dádný, aby však obecenstvonepřišlo oý pošitek,sehraje se tatáž veselohra v sobou 4.

listopadu ve prospěch fondu studujících zdejších škol.
Včera sehrálo ae ve prospěchraněných a pozůstalých
po sabitých ve Veotině a Holešově obraz se života:
„Mlynář e jeho dítě“ za praslabé účasti.

mýdomek básníka Pachmajera,
národního buditelo a spisovatele, vyhořel v sobotu ve
Vitavotýně.>

O výtržnostech v Holešově, ve Vse
timně a v Přerevé atd. na Moravězmínil se p,
ministr vnitra. Zakročení bylo prý odůvodněné O při
činách se p. ministr Kórber opatrně — nezmínil. Nyní
zjištěno, že v Holebově Čecha Klabusaye a jeho son
drahy přepadly purkmistr židovského města a jeho ná

městek Ehrlich a předáci vobci židovské, Když slyšel lid,že byla prolita křesťanskákrev, tu se teprve dopálil
a vytloukal okna v šidovských domech. Krámy u byty
plenil teprve, když bylo mnoho raněných. Podobné
ve Vsetíně zavdali příčinu k bouři židovští ceatajicí,
kteří obyvatelatva nadávali českých prů a vybíseli
četníky, aby stříleli do lidn. Z dopisů Našince, Hlasu,
Moravská Orlice i Lidových Novin vysvítá, že tyto
okolnosti jsou zjištěny. :

Hozhodná © ce Kyjovských. 74
stupitelstvo moravského města hyjova, které dříve

slavilo ochotu vyjednávati s erárem o pronajmu
obecníradnice pro účely okresního soudu, odvolalo
v sezení se dne 37. října t. r. toto své usnesení a
nahradilo je novým následujícího znění: „Nesrovná«
váme to se avou ctí, abychom 8 ministrem epravedl
nosti, drem Kindingrem, který se v tak velikém bez
práví proti národu českému propůjčil, blíže ne zabý
vali, a nebude obec našo stran pronájmu a erárem
vyjednávati, pokud ministerstvo Člaryho nebude na
hraženo novým, které úplnou satisfakci sjedná urage

nému národa českému“. Usnešení toto sděleno ministerstvu.

Židovští studenti so pralí. V «w
bota v neci došlo ke srážce mezi židovako-německými
a židovako-národními (zionistickými) studenty. Když
se německo-židovětí atudenti vraceli ze své knejpy,

pr od dvou šidovských spolků přepadenía stýráni.točníci byli počtem daleko silnější a stloukli evé
kolegy holemi a klíči tak, že mnozí byli lehce, ba
někteří i těžce zraněni. Příčinou srážky jest dávná
zášť mezi oběma skupinami,

Evangelické hmutí v Rakousku.
Berlínský vážený týdenník „Die Gegenwart“, do něhož
píšou vynikající politici a očenci němečtí, našel jiš
recept na apůsu Rakouska. Hnatí „pryč od Říma" se
musí podporovati, pastorům z Uher a Německa se
musí přístup do Rakonska usnadnit, úředníci, kteří
čelí hnatí „los von Rom“ se musí potrestat, za to
přestupování k protestentiamu se musí i neplnoletým
usnadnit, protestantům ee mají přikázat katolické ko
stely a praebendy, když přestoupí na protestantství
celá obec, anebo se musí protestantům přikázat
měrná část evaugelického jmění. V posledníschůsí
evangelického bundu v Berlíně žádal architekt Stral
Jendorfřpřímo, aby Češi byli převrácení na
protestantismus, dovozuje, še tím by se zlepšil,
národnostní mír a zájem německé říše prý by tím byl
mocně podpořen. Nejúhlavněji však domáhá se „Ge
genwart“ calní jednoty a Rakouskem, čímž vychází
vstříc evatodušnímu programu Němců. — Rokn 1880,
kdyš vzplannlo hnntí mladočeské mohutným žárem,

ala táž Gegenwart rozbití fendálních latifandií a
rozparcelování Českých velkostatků, na nichž by se
usadili osadníci nemečtí, čímž by se poněmčení Čech
a spojení Rakouska s Německem urychlilo.Nu, teď
vědí Čechové, co chtí Němci ateď snad pochopí i
bratři Sokoli, proč pastoři se jím nabízejí za slnv
nostní řečníky a proč konají v českých aokolovnách

ra ppotestantské bohoslužby. Je to Berlínem schválená8.

Kvetové deputace sejdouprý sc9. listo
padu ve Vídni. Za tři dny prý skončí práce. A do
hodnou sef

Mladý škhář. Dne 30. října zapálil Václav
Confsl, žák 1. třídy a Malče, jemuž bylo teprve 8 let,
Stohnův statek v Jenikovci, čímě Již dávno vyhrožoval,
Mladý ničema se četaíkovi přiznal.

Za hlavní perotce v Hradel Krá
levé ku IV. porotnímuobdobí, které počne 11. li
stopadu, byli vylosování pp.: Fajge Norbert, hostinský
v Stolině.Monsar Jos. ředitel továrny ve Droře Krá
lové, Hejl Václav, rolník v Bříze. Pánek Váci., rolník
v Bříze. Veidner Bohuslav, továrník v Kuklenách.
Kontník Josef, rolník v Plašicích. Vacek Vác., rolník
a hostinský v Plačicích. Richter Jan, speditenr v Praž
sk Předměstí. Vošáhlík Karel, správce velkostatku
v M. Skalici. Bouček Frant., rolník ve Věkoši, Matys
Jan, hostinský v Čáslavkách,Holnb Frant., řezník
v Josefově. Votava Frant., rolník v Caolavi. Viktorin
Josef, rolník v Turovech u Koldfna. Hájek AL.,kupec
v Kostelci n. Orl. Hostinský Karel, hostinský v Pot
štýně. Hlaváček Josef, obchodník v Týništi. Gotlieb
Leopold, obchodník atříž. zboží v Králíkách, Hejzlar
Ladislav, rolník v Bělovsi, Herman Jos., rolník v Ro
kytníka. Bouček Antonín, hospod. správce v Sadové.

Ježek Josef. rolsík č. 51. v Bohnelavicích. Králíček Jan,
rolník v Bohuslavicích. Houser Jan, rolník v Doleku.

Václav, rolník v Čance. Roubal Jan, hodinář v Do
brušce. Béloblávek August, ingenír v Opočně, Linhart
Frant., bostinský s obch. v Pekově. Katoner Jos., ob
chodník v Polici p. M. Daschanek František, rolník
v Hlásce. Hrnbý František, důchodní v Rokytnici.
Hruška Ford, mlynář v Solníci. Klenner A. v Hor.

Aderabachu. B. Faltie s Jamného majitel penetví vTeplici. Josef Hostovský, obchodník v Žamberku.Za
nábradní porotce byli vylosování s Hradce Králové

pánové: pero, vinárník. Kabišta, hostinský.RážšV., obchodník, J. Růžička, pekař. Fr. Strnad, domař.

městek purkmistra. Dobroslav Drořák, sládek.
Na Nevém Hradel Králové rozLílině

kteří mladíci ve dvou tidovských domcích několik ta
bulek. V obvoduobce Malšoric = Střebše vy
páleno několik tok zv. „dělových ran,“ které mohou
těchto pyrotechnických braček neznalé lidí polekat,
Zapalování takovýchto doutnáků je kousek chlapecký.

„Hraběnka Zofle Clam-Callasorá 10
mřelá předevčírem v Pohledu u Ném. Broduy

Umělecká beseda z Prahy pořádá
v neděli dne 6. listopada populární koncert v měst
ském divadle « Hradci Králové za účinkování paní
Boš. = Káanů, sl. A Falladové, profesorůpražské zon
servatoře pp. Jindř. Kánna zAlbástů, J. Mařáka, H.
Trnečka a Bedř. Vášky. Pořad: 1. z Káanů: Trio
opna 29 (G-mol) pro housle, cello a klavír. Přednenoa

P J. Mařák, B. Váška a H. Trneček. 2 a) Dvořák:„Píseň milostná“, b) Malát: „Prstýnek“, c, Laub:
„Áničko malúčká“. Písně, aapěje pí. z Káanů, u kla
víra p. J. z Káanů. 3, a) Kjuj: „Cantabile“, b) Ne
dbal: „Capriccio“ pro cello. Přednese p. B. Váška,
u klavíra p. H. Trneček. 4. Trneček: Transkripce na
Smetanovu symphonickou báseň „Vltava“ pro harfa.
Přednese sl. A. Falladová. 5..a) Kovařovič-Kásn:
Transkripce na píseň „Ptáče“, b) Smetana: „Fariant“,
pro klavír. Přednese pan H. Trneček. 6. a) Káan:
„Národní písně“, b) Weiss: „Blaťácké písně“. Zapěje

jé z Káanů, u klavíra p. J. z Káanů. 7. Trneček:rio pro harfu, housle a cello. Přednesou el. A. Fal
Jadová, pp. J. Mařák a B. Váška. — Koncertní klavír
zapůjčila c. a k. dvorní továrna pian p. Ant. Petrofa
v Hradci Králové. Začátek přesně o 7. bodině vešerní.
Ceny míst: Lože 6 sl. Křeslo zl. 1:20 I. balkon ase
dadlo v přízemí 80 kr. I. balkon 40 kr. Parket 80
kr. Studentský a garnisonní lístek 20 kr. Parterre
20 kr., studentský a garnisonní lístek 10 kr. Před
prodej lístků jest v novém knihkupectví p. J. Deřiny.
Aby klid ročen nebyl, budou vchody při početí po
řada uzavřeny. —

Hier! Jelem! Zde! Eceol Jestem! Ovdje!
Tokaj! Zděs! — začíná dělati ministrovi války ši,
Krieghammerovi nesnáze. Mešná, že ho dnes mrzí,
že zakázal brancům při kontrolním sbroráždění blásiti
80 v jazyku mateřském, což dříve dovoleno bývalo.
Moožství českých branců pro české blášení vězením
3—7 dní trvajícím potrestaných, stálo se množí. Ve
Přímoří hlásilo se v Boji všech 200 italských branců
italským ecco a nobyli potrestání, Maďaři prý dostali
místy jeu důtko. Brzy se bude muset měříti všem
stejným loktem, Ústupky si asi „ynntí nejdříve nedů
teliví Maďaři. V uberské sněmovně podal neodvislý
poslanec Barabáš v pondělí dotaz ohledně trestání ze
měbranců, a zmínil se jmenovitě o případu v Aradě,
kde jeden Rumun byl pro maďarské jelem trestán,
a z hanby se vo vězení oběsil. Posl, Barabáš pravil:
V širokých kruzích obyvatelstva spíše pe má za to,
že tento muž byl zavražděn, aby bylo utajeno trýz
nění, které musil ve vězení zakonšeti. Právě v nyněj
ším okamžiku, kde delegace se mají sejíti a na vojsko
mají býti povoleny miliony, měl by společný ministr
války cevědčití poněkud více prozíravosti. Řečník útočí
prudce na ministra války, a táže ee předeedy mini
sterstva: 1. Je-li pravda, že epolečný ministr války
vydal nařízení, aby v zemích koruny oherské branci
při kontrolních shromážděních německým „hler“ se
blásili, Je-lí to pravda, jaké důvody pobnuly společ
ného ministra války k toma, aby užívání maďarského
slova považoval za demonstraci. 3. Jsou-li pruvdivy
zprávy, že branci, kteří se maďarsky hlásí, nejen uráš
livými výroky, ale i vojenskými tresty jsou stíháni,
3. Jak dovede ministr zjednati zadostučinění za smělou
urážka, kterou učinil společný ministr války maďar
skému jazyka, a má-li ministr úmysl prosaditi, aby
při kontrolních sbromářděních v Ubrách kromě ně
mecké armádní řeči i jazykem mateřským bylo volno
se blásiti, — Uvidíme, co učiní tentokrát v delega
cích pp. Grégr, Herold a Pacák,

Umartí. V pondělí dne 30. října 1899 zemřela
v Hradci Králové v stáří 69 r. paní Marie Baťkova,
vdovapo presidenta notářské komory matka praktického
lékaře, pa. MUDra Leopolda Baťka, c. k. notáře v Krá
lovicích u Plzně, pana JUDra Karla Baťka a chotí
pana Al. Koschina, rytíře z Freudenhofu, c. k. pre
sidenta kraj. soudu v Jičíně a pana Jana Urbana,
řiditele továrny Můrky, Bromovský a Sohuls v Hradci
Králové. Zvěčnělá paní vynikala dobrotou srdce,

vychovala pečlivě, v duchu ryze vlasteneckém. V mlad
ších letech byla zvěčnělá paní v popředí zdejší el'y
a pohostinný její dům soustřeďov..| přednírepra u
tanty královéhradeckéspolečnosti. Vaří svém poj
porovala ráda potřebné a pro skromnou a srdečno“
svou povahu těšila se oblibě nejširších krabů ohyva

teletva. člé budiš pamět vděčná! Pohřeb khunal
se ve středu orpůl 4. hod. odpol. s Jiříkovy ulice do
kostela. V čele průvodu šlo A alumnů a vys. dp. dě
kan Musil s assistencí pp.kaplanů. Za rakví 10 věnci
ozdobené a eřízencipohřebního ústavu pana Rychtra

rady a výbory, pp. dvorní rada Vondráček, vicepre
sident krajského soudu Kvěch, státní návladní Ma
touš, radové soudní, členové stavu duchovního, advo

kátského a notářakého, lékařekého, všech úřadů, míst
ních damských spolků, továrník p. Schnls s úřed
níky firmy Měrky Bromovský a Schuls a nesčetné
obecenstvo. Po církorních obřadech v kostele pocho
váne zvěčnělé paní na hřbitově Ponchovském, sa pří
činou © ovatodušních ovátků © vzorně ©upraveném,
osvětleném, věnci a kyticemi ozdobeném a četně navětí
veném. — V úterý dne 31. října zemřel všeobecně
snámý soukromník, panKarel Liška v atáří 79 let.
Zvěčnělý býval před lety předním krejčím hradovkým,
brával dobře na varhany v kostele a pro veselou a

čilou svou povaha byl hledaným zpravodajem o všechhradeckých novinkách. Byle to šivá hradecká kronika,
s naším městem skrs na skrz orostlá, která dovedla
veškeré starší hradecké události podrobně objasnit.
Čilost a 'bodroa povahu udržel uj aš do posledního
okamšiku. Dnes o 8. bod. odpoledne budou jebo po
zůstatky « domu smatku v Dlouhéulici vysdvišeny
s po církorních obřadech na hřbitově av. Jana na
Kopečku k věčnému spánku uloženy. R i. p.!

„Obrázkové Hevue“ ilinstrovanéhočir
náctidenníku, vyšel právě sešit 6. Neklamali jsme se
nikterak, kdyš po prohlédnutí prvního čísla, ješ bylo
skvostné a bobatěvypraveno, byli jsme přesvědčení,
še 2. seš. nezůstane za prvním, co setkne úpravy,
po zadu. — Druhé číslo honosí se krásnou, v trojba
revné antotypií provedenou přílohoumistraóho a in
teressantního portrétu (pasteliu) od malířky H. Eein

rové. Dále obsahuje zvláštní autotypické příloby:
. Amorta, „Studie k Bohbu"; Ferd. Eogelmůllera.

„Jeseň“; od Fr. Ženíška portrait zesnulého arcipastýře
pražského J. E kard. hr. Schěnborna — a „ov. Josef“
od Brandla. Neméně krásný a bohatý je obsah, jenš

provázen je zdařilými illustracemi. — Vůbec v Obr.vui“ vidíme jasně výbor nejlepšího českého umění

výtvarného i krásné proer, — V nynější době jest tověra význačný úkaz literární, a pokládáme tudíž ze
svou povinnost „Obráskovou Revui“ vřele doporučití,
— Cena je skutečně nepatrná, coš svědčí o chraliteb
né snaze vydavateletva, z níž sřejmě vysvítá, Ze 00
mu nejedná o hmotný úspěch, ale o čestnou reprae
sentaci českého umění, literatory i tisku. — f
předplatné: 7 al., poštou 8 zl. (jednotlivý seš. 30 kr.)
přijímá „Administrace Cbráskové Revue 300-II.“

Zvěsti z východních Úech.
„Z Čáslavi. Prožíváme demostračníhorečku,

kterou Čáslav dosud neviděla ve svých zdech. Něco
nového, nebývalého v tomto vojenském městě, kde se
snalo protestovati dosud slovy. Po všecky dny od vy
dání zrušení nařízení jesykových shlukují se večer
zástupy zpívající národní písně, některé zrovna pří
Ježitostně upravené a prochásejí ulicemi města tu a
tam odlehčojíce si „hanboů“ s „pereat“. Ani městké
rada tak rozvážlivá a klidná neubránila se tomuto

v antisemitismus, který nyní téší se svláštní pozor
nosti vládních orgánů, usnesla se konati velký mani
fostační průvod v neděli po 11. hodině za spoluúča
stenství všech spolků bez odunaků spolkových. Průvod
byl mohutný, zastoupen byl v něm četně venkov. U
sochy Žižkovy vysvětlil okr. starosta p. dr. Zimmer
nastelou situaci politickou e pak napomenul sástup
k rozchodu. Ale lid bral se k hejtmanství, kde při
nucen p. purkmistr p. místodržitelskému radovi tlu
močiti rozechvění lidu s proubou o sdělení toho ne

místech příslušných. Protoše ozvaly se výkřikyJe
židům, nastoupila policie arozpěfli schůzku. Večerv neděli proslýchalo se, že po divadle,v němž dává
ny „Probazenci“ opakovati se budou demonetrace.
Tato pověsťnahnala hlavě městs tolik strachu, že
odebral se do hejtmanství a šádal ss zakročení poli
tické moci. Ješto tato pak měla k ruce jednoho jenom
četníka, pošádala vojenaké velitelství o hlídku. A tak
měli jeme v neděli večer v Čáslavi kus Praby. Vojen
eké sbory procházely městem a v kasárnách stála po
sádka částečně v hotovosti s ostrými patronami. Dru
hého pak dne objevila se na rozích prohlášení hejt
manství, kde zspovídají se přísně dálšídemostrace
a tím doložením, že kdo bude přistíhnat, bude přísně
trestán. Mladíci a učenníci demonstrují však dále.
— Kn konci něco časového. Pořád se hádá, kde je ta
rakouská spravedlnost! A zatím mojí ji od 32. t. m.
v Čáslavi na rádnici. Nalezena byla totiž v boudách
k výročnímu trhu postavených bílá rakrička s né
pisem: „Tu odpočívá rakouská spraredinost“. Odne
wena byla na policii a tam otevřena. Co bylo uvnitř,
policie — tají.

V Pardubicích konalaae ve středudop.
důstojná demonatrace, které se růčastnily veškeré
spolky a veškeré české a křesťanské obyvatelstvo v čele
s p. starostou města dr. Formánkem, sl. měst. radou
a obecním zastapitelstroem a nesčetné davy lidu. Ze
všech domů vlály prapory. Btarosta města vylíčil roz
hořčení českého lidu, který žádá jen svých práv, Ži
dovské krámy byly zavřeny. Obavy židů však byly
zbytečné v neděli.

V Jaroměři zatčeno6 záložníků, kteří se
hlásili slovemzde! Lid attakován vojském s nasze
nými bodáky.— V Kyjově ne Moravěmusilobýti
kontrolní shromáždění odročeno.

Z Heřie. Při pátečním kontrolním shromáž
dění předložil účetní apofiteloy p. Maixner svůj vo
jenský pas mlčky panu nadporučíkovi, Tento mu kázal,
aby se blásil. Pan Maixner pravil: Česky nesmím a
L| * 80 němevby, příčí se mému přesvědčení, Dostal
za to (ři dny .- Loč tu so shromášdění kontrol
níci a starostové dopálili, a p. nadporučík s šikova
telem Nevečeřelem opustil rychle kontrolní síň i ne
hostinné Hořice a ujeli z nejbilšší od Hořic stanice
do Králové Hradce. — V neděli konsla se radikální
uchůze, v níš pp. Durych, Jiránek, Kratochvíl « Baxe
2 Praby zmínili se o dnešní politické attuaci. Posléso
přijato prohlášení: Protestojeme proti jakémukoli ob
mezování práv jazyka českého vládouClaryho sapo
čatého; protestojeme proti jednání mladočeských po



dlnaců,kteří zejenževolby dodení provedli,aledokonce jáltě ktomu za království é voliličtyři
Němce, úhlavní naše zapřážsiy * dnešním našem vel
kém zápase. | Peulestajene -proti takovému provádění
oposice, naopak vyzýváme, aby mladočeští poslsnoi,
poněvadé nejsou schopní prováděti státoprávní oposlci,
oposici proti celéma systému rakouskému, aby se vzdali
mandátu. Lid český odsusaje takovou oposlci mělkou.
Lid český chce provozovali oposlci ryze českou, od
které neustoupí, dokud vlády rakouské se Depřičiní o
státoprávní vyrovnání s národem českým. Po schůzi
byla na náměstí a v ulicích prapory osdobených ma
pifestace lidu, které ne zúčastnilo přes 4.000 lidu.
Lid ai počínal klidně, Kdyžse kol 9. bodiny roscházel,
ta zavířilo městem víření bubnů a do města tábly dvě
setiny vojska. Nikdo nevěděl, proč a kým bylo do
Hohe vojsko povoléno. Starosta dr Tomess pravil ve
Hteli, že račí v městě za pořádek, že není vojska
potřebí, a žádal, aby toto nercházelo ani do města,
aby se lid nerozčiloval. Taktuploý s rozvážný setník
žádosti p. starosty vyhověl, a na jeho žádost 8 ním
sdělil, še vojsko bylo do Hořic posláno na žádost
jednobo šidovského továrníka. Jak snadno mohlo v ne
děl! dojíti v Hořicíchke krvavým událostem! Rozvášní
lidé dovedou český lid spíše opokojíti, nešli bodáky
a neopatrné zucházení s Jidem. My zatracojeme všecky
páailnosti a výtržnosti, ele žádáme teké, aby český
Jid nebyl osočován 2 buřičetví a z násilností.

as rcalisticko-židovský týdenník bude vy
cházeti od nového roku jako denník. O jeho vy
cházení zajímají se všichni židé ve Vídni, Polsku,
v Čechách, na Moravě a jmenovité též v Hradci
Králové.

Šit ma pomoc Boerům. Z HoryKutné
dochází zpráva, že dva žáci III. tř. temní reslky
Malý a Havelka vylákali od rodičů 13 zl. a jeli
přes Vídeň — aby se dali vřaditi jako dobrovol
nici do boerského vojska. Ve Vídni jim peníze
ovšem došly a hoši posláni domů postrkem. Ha
velka z obavy před trestem se nebezpečně pobo
dal chtěje se usmrtiti.

Den Všech Svatých. Již po několiklet
nebylo u nás v den Všech Svatých takkrásného
počasí jsko letos. Pohoda tato ovšem velice půso
bila na návštěvu hřbitovů, kamž po celý den pu
tovaly sta lidu, aby okrášlili hroby svých milých
a vykonali pobožnost v den ten obvyklou. Ve vý
zdobě hrobů a hrobek jako vždy tu a tam ne
šetřeno i značných nákladů. Nový pořádek na
hřbitovech se zamlouvá.

„Ossarimm ne bojišti u Chlumu bylo vče
ra za přítomnosti vojska a voj. hudby slavně vy
svěceno. >

V Králové Dveře m. L. zemřelnáble
dne 25. října reněn byv mrtvicí, správce ©, k. pošty
pan Liebisch.

Hradecké rybníky loví se dnes.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 38. října 1899.1 bi,

přenice xl. 6-50—7-20, žito sl. 480—5-60, jedmena
sl. 4*30—4-80, oves sl. 2-30—2-70, proso s). 480—5:00,
vikre «l. 0'00—0000, hrachu zl. 7'80—8'50, jáhly sl.
$00—0-00, krop 8-00—21:00, bramhorů sl. 1:10—120,
jetelového semínka červeného ul. 48-00—56'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 00-40—00:00, máku zl. 16:00,
olejky zl. 0'00—0'00, lněného semene zl. 725—8:00.
100 kg. žitných otrnb sl, 5-50, pšenič. otrub zl. 5'20,
1 kg. másla sl. 100—1'10, 1 kg. sádia vepřového ul.
78-—0-80, tvarohu zl. 0-12—0'14, 1 vejce 21/, kr.

Gánasí nánla: Kotva.

LINIMENT. CAPSICI GOMF.
1 Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborně, bolesti utičujici natirání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 al.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
—

žádej vědy jen v původnich láhvích e naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Bichtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto (PZS
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze, (NÝÍ

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve ové vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické sboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

OW pérovky a žíněnky, U
spony a sáslony do oken, hladké i sdrhorané dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Nápěvy k českému oltáři,
právě byly v tlaku dokončeny a možno objednávky jiš
vyřídil. Kniha Šítá 132 etran. 80 (formát Oltáře) a pro

dává se (bes frankatury):
1 brožovanývýtisk... -o
1 v poloplátně vás. vý'isk
1 v plátně vás. výtiak . . . < - za 35 kr.
1 v plátně váz. s6 slaceným křížkem| sa 37 kr.

Pro knihkupce cens při brož. ýptactch o 8kr.,přivázaných o 4 kr. nilší
Jelikož Nápěry objednávány budou jen po jednotlivých
výtlscích, jichžcena nízká nedopouřtí sasílání zvláštních

„ díti ae bude zázílka Nápěvů při objednávce do 5
kusů jediné proti předem zaslanému obnosu, k němuž

r pl. t objednatelá přiložitina porto
píli výtisku 5 kr.,„2-9 „ .,
4-5. „, W,

ONB*Hlas varhan k čes.Oltáři« kniha nápěvuk něm.Oltářínacházísevsazbě."JB
Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dortal ae
do rukou žadetelů, bude vydán postopně aal ve 4 neb 5
selitech. „Mlépěvy k Oltáři“ obashují melouie pro
zpěváka ku všom písnímv Oltáři obsaženým. Kromě toho
i chorální nápěvk Jitaniíim— Otče náš, Zdrávas Marie

Pod ochranu Trou, Zdrávas Krélovno, Anděl Páně.
Při nápěrech podložen z pravidla pouze 1. verš, tam však
kde by mohly nastati obtíže s podkladem textu, aneb kde

raktická potřeba toho se ukázale, podložen josttext tak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápěvu i ti, kteří „Ná

pévů“ po ruce nemají.
Aby při zpěvu náležité se dbalo slovného přízvuku, vy

na jest v „Nápěvechétučnějšímziskemslabikahlavní
přízvak ve slově mající.

Při každé písní načenozo, odkud nápěv vzat byl.

aury
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Dekorační malíř a pozlscovač

JAN BARTA,
vRychnověm.Ka.

BGtarénáměstí čís. TO.

doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa
P tronátním úřadům P

pro malby ohrámů a
zlacování oltářů PO

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podoblzem v barvách i kresle
ných, dle zaslasých malých podobísen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co najmírnájší. 209

Plény na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přilode

nými rozpočty.

O0

C.ak.dvorni W dodavatel

Emanuel Bělský
v Hradci Králové

má na skladě a doporučuje
vzmačnělovnýchcenách
velký výběr modnich látek na ob
jednávky jakož i hotových oděvů

8

a úřednických stejnokrojů.
Hlavní sklad v Hoře Kutné.

Filiálky:w Chrudimi, Pardubicích, Krá
lové Hradci,v Olomouci a Přerově na

Moravě.
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„sladová káva
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v módním hédvábném, vlněném a pracím zboží

Josef Jeřábe
„+ v Hradci

Ku každému období největší vý- | ©

běr tu i cisosemských, anglických,a francouzských“
novotin, 

vlněných, hedváhných látek v pře
skvostných provedeních a časových

vzorů.
„. Tovární výběr

černých modních i smutk.
látek člstoviněných.

rázové č. 146.
Úplně: garuliury

přikrývek atolních i ložních.
Tovární sklad

sdoší ručím.
Cremové a bílé záclony.

. Trvanlivé ,
deštníky, sluhečníky, šněro

vačky a vějíře plesové,
< P Pláštěnky nejnovějších tvarů.

Přehojný výběr koberoů Nejnovější ony
2 nejprv. oavédě. továren. kažmírorých a hedvábných řátká

ků

< Přeskvostný výběr pokrývek. na hlavu. i ník
i vzorník.

C.k. státní medailívyznamenená

první moravská Výroha věžních hodin

F MORAVUSA v BRNĚ,Velkénám. č. 6

P mama Křesťanský závod Polku18685
>ě.

až I 2l.,
vyrábía dodává zlacené :od 90 kr. až

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. 8|dlouho- 1 zl. 20 kr.
+ Jetou zárukou v dokonaléjakosti. Obšlky vhodné

Hozpočty zdarma. 30—34kr.

DoHradceKrálové a okoli! +3 č> i.
4

5 3

převzal jsem chvalně známý

v domě č. 117. na Malém náměstí vedle Záložny
a že jej dále povedu.

1

, Poroučeje se velectěnému obecenstvu trvám v úctě veškeré

V Hradci Králové, v říjm 1899. a

zlatých a stříbrných skvostů, svatebních
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

aaJEJESESESJEJEJESESESJEJEJ

JOSEFŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicich

oboru toho a ící práce v nejmodernějším pro

vedenía v cenáchvelmiOS)

o

oltáře, kazatelnadaj všeho druhu sochy a veškeré do j
vý

©

Prodám levně
nově postavenou a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetylénem, velkou zahradou s vodo

tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednouaj v

villu Jitřenku
č. p. 187. v Plotištich n. L. u Hradce Králové

blíže nádraží u Předměřic n. L. na návrší,
Bližší sdělí nu místě samém

J. A. Holínka,
majitel.
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KAIOOOOXOCX
jakosti nedostižané bal.

26 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
1 kg 80 kr., 1— zl., an zl.

Gisařské suchary
1 kg 1550 zl,

Diabačtvy

české

AKUSKY| | om sonar
2 Novinka!Gutfreutes Pariserin Novinka!

š „kg 860HlVelký výběremkrovimek krabice 1— zl.
až 450 zl a výše.

Velký výběr dortů, cukrovimek kubostinám a pod.

Poštovní sásilkyAkrát denně od 5 sl. po
čínaje franko stanice. Zasílá ©

Karol Dlabačv Jičíně
(Čechy).

KXAXXIXAXXXIX
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Křesťanský závod.

A WB-Solidní i č
„i obslubou vždy osvědčený a chvalně zná
< mý obchod konfekčví pro dámy L

| Anny F. Horové
v Hradol Králové, |

RA Klicperova ulice, proti kavárně p. Fialově
Pi odporněuje ku zimní saízoně svůj bobaté (Š
A zásóbený sklad elegantních, moderních (3
č jupiček, pláštěnek nejrozmaní-|
S tějších střihů, a velký výběr dívčích £

c dětských jupiček a pláštíků |.
ko "v cenách velice mírných. 5

Objednávky dle míry se rychle shotorují.

h Za Jaskavou přízeň proaí v úctě nejhlnbšl A

Anna F. Horova. |Gramo ný
VARHANY

úplně pneumatické
a harmonia' všech soustav

provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1869., rozšířil jsem za spolupůsobenímých

rech stavby varhan v předních závodech ciziny, ne
stavbu varhan pneumatických a elektromagne=
tických. Osvědčení se mnou postavovýcu varban
pnenmatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že moha tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesnýma lehkým chodem so provádí v každé
velikosti, jakoži opravy a vyměňovánírejetříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod

barmonií na požádání zdarma a franko.
O další přízeň prosí

Antonín Mělzor.

KNIHOVNA
(rydáráa redigujeDr. Václav Řezníček)

přináší čtení zábavné i poučné a jest |
proto hledána do veřejných i spolko
vých knihoven, těšíc se přízní zejmena
čtení milovných jednotlivců.

Na ročník (6—7 zajímavých knih)
předplácí se 2 zl. Všechny jednotlivé
svazky jsou k dostání o sobě. Admi
nistrace ochotně zašle seznam v „Mo
dré knihovně“ doposud vyšlých knih,
jež lze koupiti nebo objednati ve všech |
knihkupectvích a zejmena pod adresou

| Modrá knihovna
Praha, Král. Vinobrady č. 347.

AOEEEPEP SA RR
WE-První česná "fi

sováharmoniezaří
tov
Rudolf Pajkr dc spol,

v Hradoil Králové,
tobo druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
umerické soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar.

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 al. výše. — Na
vplátky od 4 zlatých. — Záruka
pětiletá. — Iinstrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou S0ustav v každé velikosti v přesných rosměrech

varhan, pro kostel, školu,i ku cvičení.

TEL20m M!



První královéhradecká velkovýroba nábytku
Hradec Králové. LADISLAVKNYPL,| "Š,ikis mimozed

V,Vacek, O09000000000000 K doběvánočníavelikonoční.a + ze dřeva ře

skolbářeký eškeré. původní šicí stroje 5 “ JesleChrámovéz:16psi:
chromované

vPamět
an z Božíhroby" "otiumec ší NVÍŽDVÉOBSŤYčsek ké

Sochy „Vzkří
pro domácnost a živnostníky

dodává pod 8-letou zárukou, též na splátky
če stelní zařízení doporučuje uctivě

A .Lbert „Kv Sťfourač, uměleckýan: ni ařez
ve Svitaveoh. výr 2Fosefa Krejčíka o Prase.

Cenníky zdarma Cestojící se přijímají na stálý plat 4 n8 provisi.

u Uhlumce

nablzí pro zima a. jarní :

©o
o

šení“, sochy, oltáře a veškerá ko

vysazování| atromy| ovocné
vysoké i krsky, sazenice pru
živé ploty, křoviny ozdobné

konifery, divoké. stromy

pro stromořadí, pláňata atd. ,
Statisíce: sazenic v zásobě, Písárna a dílny na Letné 612-VI1. Sklad Karlova ul. č. 30,
Levné ceny. —| Výborné © domě Sv. Václavské záložny od 1. XL. 1899.Hlustr. cen
zboží.Poucnýcenníkzdarma 9 90000000000000000G90000008 níky,nákresya rozpočtyfrko.Výhodnéplateb.podmínky.

ukna, modní látky a české lodeny 3%,
, "kh* doporučuje a vzorky na požádání ihned zašle

v obrovském výběru
Pi hů černýchlátek stálenaskladě, V J o) I k H d KZo EEEAdránovýmúám „J.Npalek V KirTadCi AT.

: Sukna a lodeny pro dámy.
OOOOOOOO0O Dlouholetá dobrá pověsťi rozsah mého závodu zaručují nejlepší obsloužení.

Booooooteeooc00000c00D!Maš literární tyden.om. —o
O

+

2 FRANTIŠEK JIROUS, 4o , . ó. l Tentotýdenvyjde: x m
3% závod terbářský a umělé truhlářství + Banše,Ze světazvířat,908.2, © ee zi. —40 ybornouchut kávydocilite
* v Slatiňanech | MrbostopěslábočimtdBů det“, „seš BL) < © + + m

* doporučujeuctivě své chvalněznámé práce Kalendářčex,ntavltelův1900,- -+ „180
9 | 9Oporačuj o '
© kostelní jako: ©| Nový Robinadn, seš. 15.17, © © ++ po „ —0%

+ oháře,sochy:kazatelny,zpovědnice,o Kent(rep naje sešS E <
+ awice, m y a . + erský, Myškana zkušené, Vázy< < - »i i i i Wels, Blafácké písně, IU., IE,- -PO o +£
e o slohu čisté gothickém a remaissančním. + i i ně, 44. ZK .Macanlay,Úvahyhistor,,888. 4- + <- * -2
© velké množství podobných prací zhotove- : Heyduk,Spisy, Než.zá, n 2 m— 2

3 ných v měn pávonn dorvrzuje náležitou + | Světlá,Spisy, PPP > 16znalost v obora tomlo.. c Vrchlický,Spisy, Beš 1774 © © 5+ * —16
e : e ý, Spisy, , „
+ Bohatývýběr vlastních nňěrtů, vlastnoručně p | Besedylidu 100., č 1 2. 1 —6
+ kreslených zašlu na požádání důst. ducho- Fiedler, Zeměděl. politika, II, © © „ 22
© venstvuaal úřadůmproti4dennímnvrácení. G Shaker nech čer o "s + eyduk,Za dlouhýchvečer váz,-© + . .
: Plány a rospočtyshotovujízdarma. ©| Patera,Zeměpis,1, váz., P „ —8
©| s===Nejstaršízárodv oborutomto.mms - ný ně aká ve P o . -A
+ o pihovna Zlaté Prahy, seš. 27. 28.. < < < < 2 - . -©Ottovalacináknihovna,seš.44,- < - + „—00PP————,
0++ +000 oó0+00+00. +. +© PflegerRomány,seš.43.,- -P „ „8 “ : =

ZlatáPraha,č 62, ©©+2 3:1000 „-2 Cognac prvý, z italskéhovína, tříletý, 1
| Založeno r, 1050. Srb, Od nastoupeníBademiova,Beš.14- - » "24 nr po3 zl.

NM +: | Sokolová, Rozebrané strunky < © + + + +- „60 M je

Velectěnému duchovenstVU | Sokolová,Větříkorapátek -© 1.0 Cognac z Ana ovocného,šestiletý,1 Jitr
Slovanský přehled, roč. II., seš. 3., © < <- = —110 P -7 .

doporačuje Báloeníea o n 5 Slivovici starou1litrpo80kr.. azarčeský,č.21 © 3000 „=

Karel Zavadil Rais,PantátaBezoušek,Beš,B)< ©+ ++© Ů Borovičku pálenouz tatránskýchjalovči.3 Veškeré tu uvedené, jakož i kdekoliv oblášené spisy nek, « litr po 80 kr. vše jakosti výborné
s ) „

zlatník a pasířv Chruúůdimi jzedostati4 naukázkuna žádostzasílá avšak v cenách jakosti přiměřených.nabízí závod na zužitkování ovoce

8 dla záhy ska KNIhkupeciví B. E, TOlmand jgc. Jos. . efa Tomáška
náčiní bohoslužebného| "M4"ie Kaka veVysokémMýtě

se stříbra, bronzu a jiných kovů (Založeno roku 1863.) 0 . Cognac, který se z uherských továren 1

ne alině o nizlacenéastHbřenésašseruš : E © Š ÁT Vaěném ožení Sovásínemůžebyt aneníastoí výroba žůuj keré obj o nej- ; , o. :
měj ovyřzná. Platí možnotéž k E , s 0ravy y cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra

snovuziacení a atříbřenístarších vécí vykoná se rychle 8 j i , i vého prima cognacu stojí výrobce samého kdy
zašlou se již eyěcené se etvrzením Jeho biskupské Mi- nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levné 2 apparátu teče, I zl. 50 kr. '
losti, Starý závod můj může ee vykázati četnými pochral. doporučoje . ,
nýmipřípny P. T. zákazníkůaodporučje Betedy kza: Čeněk Buben, Ceny rozumějí se franco nádraží Vys.Mýto,

koupení opravé kalichů,monstrancí á orií, nelkiářů kočárník obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,ná na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaitelen ,
tácků na kfest, svícnů, paciňkálů, schránek na Nejsvě- w Hradci Králové. Vzorky zasýlají so zdarma a franko.

tější. patenek atd. conejvíce. Vysnamenánna výstarkách: V Jaroměřistříbrnou,v Do- a Prodej jen za hotové beze srážky. — Přibřušce zlatou, v Praze s.átní bronzovou medailií, v Kr. ; ;
——| Hradci nejvyšší vyznamenáníčestný diplom 8 právemra- odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

žení zlalé medailie8 korunou. cent. ijTVPS TA
o “

: a č Antonin Sucharda i
C e S u j i C | sochařařezbářv Noré Pace (Krkonoše)

TTCTTITTFETTET CEE LEE

Ignac V, Neškudla a syn
B v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
M) (bratr P. J. Neškadiy, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

; výrobní závod
Mvšech kostelních paramentů.
: Cenníky, vzorky, i roucha hoťová na ukázku
: se na požádání franko zašlou.

Přijme se

doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božieh hrobů
a veškerých potřeb umění církevního; též zhotou firmy

u f A j vh : dřeva iz k . — Starší

Damohorský a Dvořák, |f přici'ossickoteamyjic,ili oa
- pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní díln

Král. Vinohrady, ručí,jakožHáařádnou.práci vi cenách nejmír.
továrna éter. olejů a tresti, nějších. S úctouveškerouAntonin Sucharda.proChrudimaOkolí!|$44444SEOTTKOZNENVTNSTNTXTITNANTINASKY

E EFT TTERIELELILETCECETPE DELLA



Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány 1 dámy:
Košile bílé. — Trikové. —Pravé jágrovky.Velký výběr

novetinek kravat, límců, manžet a rukavic.

| Kněšské kolárky a náprsenky.
Ceny solidní nejlevnější.

Výbavy pro nevěsty.

Ajid., viměnýchračníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.

Malá zkouška přesvědčí.
L “ dů da+ +VV,. CZ D4PORCOIG:DC: ©»8:) a . (0

PUPgm

db

SPE É Jan Stoupa v Praze,
Václavské náměsti číslo 32.

doporočujezávodsvůj veledůstojnému duchovenstvu
a nabízí v nejsolidnějším provedení s cenách nejlevnějších

Železný nábytek,
matrace žíněné, z Jemné dřevíté viny neb moř, řasy, matrace párové í drátěné,

Přikrývky flanelové, ze srsti velbloudí valohované,
přikrývky prošívané,

bouně všech druhů, veškeré potřeby lůžkové, koberce do
ložnic, jídelen, salonů, voskov. parketové koberce,

pravé anglické inolleum,
záclony krajkové i látkové, alory, draperie, konsole, závěsy

do oken,

elegantní židle, křesla, houpací lenošky, klekátka,
jakož i všechennábytek z ohýbaného dřeva.

Podrobná obrásková cenníky sdarma a franko. 52

Úplné zařízení dobročinných ústavů. Úplné zařízeníbytů soukromýh.
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Dovoluji sobě co nejuctivěji p. t. velectěnému obecenstvu

PALArOvU KAVÁMU

Výtečná káva vždy čerstvá, jakož i jiné nápoje v nejlepší

Přes 40 tu- i cizozemských časopisů k disposici. — Ob

sluha vždy vzorná.

Prose o laskavou přízeň, znamenám se v hluboké úctě

Antonin Vokal
kavárník.

WI- Právěvyšlo úplné!"ij

Vira, naděje a láska.:
IKnihamodliteb katolických

pro všechny pobožnosti roku společné i soukromé.
Z mešní knihy, agendy, spisů sv. Otcův a mnohých spisovatelů

církevních pro lid i kněze sestavil

Vojtěch Srámek.
S úchvalou nejdůstojnější knížecí arcibiskapské konsistoře v Prase.

8. (1040 stran) zl. 3:64, vár. zl. 3'60, váz. v kůži ge zlatou ořízkou 4 zl.

Přednosti knihy jsou: poučení, které se v ní dává způsobempo
pulárním bez jedinkého cizího slova, takže závodí s nejlepšími knihami
tobo druhu, přesnýsouhlas slitargickými knihami církevními, k nimě
řiléhá ;výklad celého církevního roku, do nějž pojaty jsou krásné

Varn a zpěvy církevní v plynném celku, zdokonaleném překladu; roz
finmání, která připojenajsou ku každé neděli činíkniho jakousipostillou,erá můževěrícím sloužiti za náhradu, kdy pro nemožnost nemohou se
súčastniti služeb Božích; Ittergický výklad všech dob církevních obřadů.|
Tušíme, že uvedené postačuje, aby doporačena byla kniha co nejvřeleji.

n sice kniha modliteb,ale jest více,poněvadžobsahujemnohovýkladů, které v knihách modlících marně bychom hledali. Výtečná

rámkova avým obsahem se jí velice přibli

Eotel Merkur.
Zítra v sobotu dne 4. října

prasečí hody.
RB> Začnese čepovativýtečný"jj

smíchovský ležák.
Při večerní zábavě bude koncert při němž

přednese skladby Dra. Dvořáke, H. Wieniaw
ského, Chopina, Smetany atd. virtuos na bousle
p. Budolf Z. Václavů za spoluúčinkování
koncert. mistra na citeru p. Bohuše Zemama.

Začátek w © hodin večer.
K hojné návštěvě uctivě zve

Alole Holbauer,
hotelier v Merkuru.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní 4 zimní
Též velejemné

TŘÍDA

Umělecký ústav

malbu1a Skl
B. ŠKARDA

odborný velkozávod
pro

WB“ malbu"Ji

chrámových okéy

BRN O0.

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 tvýšení cení

dBB©DDD©.OOOOOOOGOOOOGOOOGOOGOOOOGOOOO+,

> -4j.slz zišřE, ©E SSE HO m
Zkrát prvnímicenamivyzna- oknachrámová Se < . č m uárB 50 m = S

menán. každéhoslohui provedení “ i 5 ned a k = ň, JE* =„prove rr fs má: ž
Cenniky,rozpočtyatd. ja B kůavy. Křestnílisty a p" o ská“ = o B = 8
i veškeráodborná rada ernějšímpožadavkůmvy- ex oflo 15 m Š.8ř B < »

zdarma. hovující. 40 kusů za 30 kr. Bd 3z 838: 2“ m
ee Bisk.koihtiskárna. čvUUvUUUUUUU



Číslo 45. |
Inserty se počítají levně.

Obnovavychásío pátek o poledne. L V. Ročník.

Všelijaké nutnosti.
Nejprvnější ze všech nutností u nás je nyní

ta „Stastsnothwendigkeit“, — státol nutnost. Pan
ministr Kindinger myslí, že by se etát zbořil, kdy
by se v Čechách neářadovalo německy. Němčina
je mu státní nutností. Ale že še pan ministr mýlí,
8 že sami Němci mají češtinu za nutnost, to bych
mu lebko dokázal. Četl jsem v jednom „kerodaič“
městě, v němž se jeden německý vůdce s českým
jménem pro „němactví“ oběsil, nápis bezky česky
psaný: Žebrati v tomto městě se zapovídá. — Ne
ni to eice moc spravedlivé, ale přece z toho hledí
nutnost češtiny. Spravedlivě by mělo býti psáno:
Dávati i žebrati se zde zapovídá. Ale jak je vi
dět: „Dávati“ — se Čechům-v Rakousku neza
povídá, jen chtíti — chtíti rovnoprávnost a podob
né věci — to Be zapovídé.

Ale to je proto, že nerozumím státní nutno
„ ati. Státní nutností dle wolfovského názoru jest,

aby váickni dávali, a jen Němci chtěli. Byl ovšem
jednou čas, kdy si Čechové sami učinili pravidlem:

brati ve Vídni se zapovídá, — však ten čas
minol. Byl to Čas, kdy si národ český řekl: My
do Vídně nepůjdem a námi se musí mluvit v Praze.

lo se tomu nečinná, trpná — passivní oppo
sice (odpor). Trpěli jsme, je to pravda; ale jedna
státní outnost z toho vyplynula, nutnost draho
cenná: totiž ta, že sám panovník vyřkl,že má
v pamělé naše státní právo a še je chce přísahou
korunovační storditi.

Nežebrali jsme ve Vídni a dostali jsme aspoň
uznání, že na naší straně je.. . právo.

Tak se aspoň vyplatilo, když jsme si pama
tovali, že ve Vídni žebrati se zapovídá. Však ten
čas minul. Vášně rozpoutané aobectvím a závistí
způsobily, že jsme šli do Vídně. Ne ovšem žebrat,
ale prý „dupat“ a mluvit 6 králem. Ale odešli
jsme odtamtud jako . . . žebráci, kteří dostávají
„drobty padající se stolu pánů“ — jak dí evan
jelinm. Jedním takovým drubečkem bylo taky na
řízení, že si mají úřady v českém území dopisovat
česky. K. p. Tam v N. potlouká so nějaký Von
dráček z krádeže podezřelý, chyťte ho a vyslechněte.
Byl to znamenitý drobeček. Před tím by ae totiž
bylo napsalo . . . Wondratscheck.

Wondratsehecka jsme se sice zbavili, ale,
když jsme v zimě ze -němu poslali dopis o tom
státním právu, — dostali jsme na podzim odpo
věd, že „zase jako tento“, že „jako tento zase“
„Nyx pémisch“ — a že „holt“ tomu nerozaumíme,
že kdybychom měli toho Vondráčka, že by ae alát
zbořil, dili že je oěmčina i v Čechách — státní
nutností.

Ale co pak by bylo o tu němčinu. Stalo se
dle jedné jihoslovanské písničky: Za blabo otěiny
nechť „puška govori“*. Pušky děsně zahovořily v
Holešově a na Vsetíně. A noví se, jaká to je
vlastně řeč — ten hovor těch pušek. — Některé
noviny bez trestu nám pověděly, že to bylo taky
hebrejské hovoření — broky!

Tak vida, co jsme 8i tam v té Vídni všecko
vydapali. To, jak ae mi zdá, přec jen bylo lépe,
když jsme nechodili do Vídně ani žebrat, ani du
pat, ale když jeme dupali doma.

Což divu, že nyní přemnozí zachovávají jen
to veírkvi známé „silentinm obseguiosum“, to jest
mlčení z úslužné poslušnosti. Nejen radikálové,
ale ani přemnozí katulíci nemohli v předminulý
týden pochopiti, proč jen volba do delegace byla
i Čechům státní nutností a proč ne spolu oddech
nutí si německo-liberální vlády Cláry-ovy na va
vříneeh již dobytých. Mlčíme, aby na nás nepad.a
kletba, že rozbijíme pravici, ale v ardci mnohém
ozývá se to přesvědčení, že na konec konců zů
stane to p'i té známé vídeňské „státní natnosti“.
A pak? Pak? Bojím se to říci. Ale nestojím za
to, že to ze srdce lidu propukne na venek, a že
dojde na tu tabulku: Ve Vídni se žebrati zapo
vidá. — Když jsme dle té tabulky jednali, byla
to opravdu „trpná“ opposice. Trpěli jeme, nedo
stávalo se nám ani těch drobečků. Ale něco za
něco. Ve Vídni z nás měli přece jen rešpekt a
mrzelo je to, že tam nejdeme, a atátní natností
stalo se uznání naších práv na místě rozhodném,
Dovede li si pravice dupnont, a nebudou li Če
chové zase jen žebráčky, tu ovšem ať dupáme8ni.
Ale mělo-li by býti i ve spolku a pravicí státní

nutností, aby Čechové jen dávali a nic nechtěli,
tu nevím, sda-lí to národ vydrží a neuposoroí-li
poslance: Nedůstojno jest žebrati o to, co nám
náleží,

Kéžby ovšem na to nedošlo. My chceme rádi
zůstati ve státě rakouském, ale máme přesvědčení,
že něco zcela jiného jest státní nutností, než to,
aby jeden hodoval a druhý drobečky abíral. Nám
— obzvláště ném katolickým Čechům — jest státní
nutností nejen spravedlnost, ale i láska; nadšená
láska k panovníkovi, a upřímná bratrská láska
jedněch k druhým. Ta se ale nevynutí ani etátní
němčinou, ani hovorem pušek,

V letech šedesátých vykřičel se za státní

nutnost Dezbožecký liberalismns. Nezavede-li 8ebezkonfesní škola, bude prý po státu. Ale křesťan
jeden — Lev Thun — povídal: Zavedete-li tento
zákon, vezmete tím lidu zálibu v náboženství;
zůstane mu nanejvýš láska k národnosti. Ta však
nabude rázu barbarského, divošského, rozpoutáte
ei tím národnostní násilný boj, a co bude potom
2 Rakouska?

Předpověď se bohužel splnila. „Státní nut
nost“ ona rozervala Rakousko. Jest tedy zcela
něco jiného, jak patrno, státní nutností než bez
božectví, neznající lásky a spravedlnosti. Státní
nutností jest — upřímné křesťanství, Dokud bude
ve Vídni státní nutností zásada: My nesmíme do
pustiti, aby klerikální stromy tuze vysoko nám
vyrostly, — poroste tím rosklad. Tedy ne státní
němčica, ani pušky, ale ani ne nějaké atátní ka
tolictví, ale svoboda a ochrana církve je atátní
nutností.

A to je to, co se v Rakousku rozhodně ne
činí. Dám důkaz, ale nic hněvat. Beztrestně se n.
př. psalo, že biskupové „píjou krev“ lidu// O ži
dech, rábinech a košerácích bych se to bál na
psati, protože bych měl, ač nerad, mrzutost se
státním návladnictvím. Horlivá ochrana židů stala
se „státní nutností“. —

Ale už dám pokoj s touto nemilou státní
npotností; vždyť máme ještě jiné. Máme n. p. nyní
tcela mladou nutnost národní. Přednášel o ní ne
dávno p. Dr. Pippich v Chrudimi. Jmenuje se
„součinnost všech Čechů“ To jest asi tolik, jako
že všickni Čechové bez rozdílu mají býti jako je
den Čech, a jako jeden Čech činiti se, čili praco
vati k dobývání práv našich. — To je velice krás
ná nutoost. Až posud pan Dr. Pippich — a jeho
celá strana — měl jinou „národní nutnost“. Byla
to součinnost všech liberálů českých i německých
proti Čechům -- katolíkům. Památná schůze na
sněmu, kde po řeči Pippicbově ve věci školské
proti Čechům katolíkům hlasovali Mladďočešis Němci,
vám ještě z paměti nevymírela. No ale odpustíme
rádi, bude-li opravdu aspoň od poslední urážky
českého národa součinnost všech Čechů národní
nutností.

Dr. Rieger zcela správně řekl, že dohodnutí
se s Němci jest nyní více než kdy jindy národní
nutností. K tomu přisvědčujeme, ale dokládáme,
še by bylo zrovna slepotou, kdyby se myslelo, že
se k tomu dohodnutí dostaneme liberalismem. Ten
tu propast mezi Němci a Čechy právě vykopal.
K umírnění vášní, k uvažování spravedlnosti vede
jedině náboženství. Jak výborně katolické nábožen.
ství v tom ohledu působí, ukázalo se k. př. dne
16. října v Maršově -- Marscbendorfa -— u Trut
nova. Loni ještě liberální Němci zapovídali české
mu biskupovi přístup do uzavřeného jejich území.
A letos Be tam světil nový kostel. A ten „Dent
schenfreaser“ — požívač Němců — totiž biskup
— byl od představenstev a spolků uvítán. Lepší
etránka lidského srdce se hnula, jednalo se o sta
tek nejvyšší, o náboženství, a to udusilo tu hroz=
nou zášť proti biskupovi 8 „čechieches Herz“ —
s českým srdcem. A proto nopomůže žádný pouze
politický kompromis „Staročechů“ a „Mladočechy“
ku smíru s Němci. Vášně musíte tlumiti, svědomí
probouzeti, bratrství národů musite pěstovati, po
hanské barbarství vypuzovati — a k tomu nevede
liberalismus, který spojuje dnes tak mnohého bý
valého Staročecha e Mladočechem. Katolicismus
jest tu, drazí pánové, uárodní nutností.

Po národní nutnosti přicházím k jisté novi
nářské nutnosti, a musím hned předem říci, že
jest to velice zhoubná a trapoá nutnost. Jsou to
nemravné, všecku sílu 2 národa ssající inseráty

a pak ijiné „nekřesťanaké“ inseráty. Je to prý
nutnost!! Tak jsme tedy daleko dospěli za dob
liberalismu, že stalo se nutností hrůzné pohlavní
zdivočení anebo mlčení o vyasavačích lidu? Tak
daleko jeme tedy dospěli, že o katolických vla
stencích mlčeti anebo je tupiti, a nekřesťanské
řádění v národech nechat v listě hájiti, je nut
ností?! Učte se páni od listů ryze katolických,
že třebas ne ztrálou udohého lidu se zastaté a
mravnost za nejdražší atatek míti jest národní
nulností, ne však vycházení listů jen strannických
neb dokonce prospěchářských.

Konečně, abych trochu veseleji skončil, zmi
Řuji se o jedné „poslanecké nutnosti“. Nedávno
byl jeden „velectěný říšský a zemský poslanec“
tázán: Proč pak list Váš tolik tupí známého bi
skupa, vlastencea Čecha?! A pan poslanec odvětil
vyhýbavě: To musí být. — Jedna věc se mi při
tom líbí. Slovo nutnost je lidu českému méně zaá
mo. Lid nemiluje těch nových slov dle němčiny
narobených. Na místo „Nothwendigkeitu“ řekne
raději větu: To musí být. A tak z toho dovozuji,
že onen pan poslanec je opravdu „lidový“ posla
nec, mluví jako lid. — Jenže bych mu rád řekl:
Aby jen helvetako mladočeská strana panovala, to
„nemusí být“. Ale coby mělo být, to by bylo to,
aby si pan poslanec koupil katechismus a z osmého
přikázaní Beučil, že není dovoleno katolíka tupiti,
aby helvet liberál panoval.

A tak končím tím, že katechismus je tou
nejnutnější nutností a to jak tou státní, tak taky
národní i poslaneckou. Ano řeknu to zcela otevře
ně, že katechismus je i ministerskou untností. Ne
boť tam by se dočetl i p. Clary i p. Kindinger:
Co nechceš, aby tobě — Němcům —jiní — totiž

i — činili, nečiň ani ty jim.

Pan dr. Edvard Grégr
na skoku do tábora radikálů.

Kdykoli se vede mladočeské straně zle, tu
p. dr. Edvard Grégr vždy varoval, radil a chtěl
to lépe nežli ti druzí, ale byl přehlasován — a
proto bnntuje se e radikály a dává si čerstvě
puncovat svou originální, „nezfalšovanou“ mlado
Českou masku.

Pan dr. Edvard Grégr představil 86 v ne
děli voličům libochovickým jako člen strany, kte
rá dnes stojí před zříceninami svých nadějí, svých
snah a svých plánů. Porážka, kterou utrpěla mla
dočeská strana, týká se celého národa. Národ če
ský sloužil po dlouhou řada let rakouským vládám
— od nastoupení br. Badena a po Gautechovi i
ministerstvu br. Tbuna. Národ český věfil ve sli
by vlád a měl důvěru, že za poskytovanou jim
podporu dostane také odměnu. V té naději od
kládal národ český nejhlavnější své požadavky,
doufaje, že se mu dostane aspoň po Částech práva
a spravedlnosti. Myslili jsme, že je možno dojíti
k cíli stupeň po stupni, či etapovou politikou.
V té důvěře vyhovovali poslanci přání vlády, ale
teď nám beze vší naší viny vzaty byly i jazyková
nařízení. Pak mluvil Grégr o punktacích a stát
ním práva a lecoos přiznal.

Tato doznání jsou zajímavá potud, že Grégr
přiznal, že mladočeští poslanci již za Badena vlá
dě elužbičkovali, což dříve p. Grégr i jiní po
slanci popírali. Pan Grégr se také chlubil bodrým
svým voličům, že pro svou osobu nebyl pro jazy
ková nařízení, ale radil prý Badenoví, aby jazy
kovou otázku zatím nechal a hleděl především
odstranit centralistický systém. On prý již tenkrát
jako „starý politik“ naplněn byl peseimismem a dí
val se černě na celou tu politickou akci. Řeči dra.
Edvarda Grégra z r. 1896 a 1807 svědčí o ně
čem jiném. „Čas“ vytkl tehdy Grégrovi také jiz
livě, že v jedné věci může býti bez starosti:
„S ním Badeni vyjednávati nebude, pončvadě ho
nikdy ve Vídní nenatrefí. | Ovšem, kdyby čert ne:
spal, myslím, hodně by pan Badeni dru Grégrovi
satopil. Kdyby chtél s ním třeba jen akademickou
zábavu o státním právu rospřisti, pochybuji, še by
dr. Grégr dovedl mu říci, jak si budoucí český
stát představuje“ To myslíme o panu Grógrovi také
a pochybojeme, že by polský lišák Badeni byl
bral dra Edvarda Grégra někdy vážně, když jest
to známo, že pana Edvarda Grégra z mladoče



vážně nebere. Zdá 40, že

se p. dr. Grégr post festum chlubí cizím peřím
a že je jak obyčejně po prohrané bitvě chytřej

ším nežli před válečnou výpravou. Hloupostí akotrmelců se nadělal p. dr. EdvardGrégr od jak
živu dost.

Pan dr. Eduard Grégr odáuzoval post festum
tské vyhazování říšských a wolfiánských poslanců
z Hěské rady, jebož se dopustili před pádem
hraběte Badenia jeho kolegové: On prý již ten
krát prorokoval, že nám to ponese zlé ovoce.
Škoda, přeškoda, že p. dr. Edvard Grégr vína
moje svá „moudrá proroctví“ teprve po letech,
když už je na ně pozděl Proč pak neporadil p.
Holanskému, Dykovi, Doležalovi, Langovi, Udrža
lovi své proroctví, nežli tito počali socialistické
poslance ze sněmovny vybazovati? Proč nezachrá
nil pan dr. Edvard Grégr tehdy jako „protlravý
státník“ své kolegy w český národ před budoucí
škodou? Inu, p. dr. Edvard Grégr tehdy patrně
avé proroctví ještě neznal a to je stará jeho osud
ná chyba. Pan dr. Edvard Grégr teké teprve nyní
litoval, že baron Gautsch oklestěním Badenových
jazykových nařízení porušil zásadu, že úředníci
v celých Čechách musí znáti česky i německy.

Posléze se obrátil p. dr. Edvard Grégr k po
měrům ve straně mladočeské; pravil, že ji nechce
omývat a činit jí výčitky, neboť chybající jsme
prý všichni. Na to veřejně — první z poslanců
mladočeských — veřejně přiznal (celý svět to
věděl ovšem již dávno), že možno bylo chybou,
že poslanci opustil resoluci nymburskou, která
kázala nejostřejší oposici, pokud nebudou položeny
sáklady k vyplnění našich práv státoprávních. Pan
dr. Grégr dělá, jakoby věřil, že hrabě T4un a dr.
Kaizl mobli kovati železo, dokud bylo žbavé (v po
lovici r. 1898) a že bylo možno dobýti tehdy če
ského státního práva

Kdyby dr. Edvard Grégr. důležité politické
události nezaspával, kdyby skutečně mluvil pravdu
a kdyby skutečné dovedl střízlivě posuzovat poli
tický stav v Rakousku, tedy by takovým povídá
ním své voliče nečastoval.

V dalším průběhu své řeči libochovické vytkl
p. Grégr mladočeským poslancům tyto chyby: 1
nezvolení Ferjančice do praesidia, 2. podání inter
pellace a dělání obstrukce Kindingerovi, 8. pro
vedení voleb do delegací a 4. kompromis Mlado
čechů s Němei při volbách do delegací.

O těchto věcech se dá mluviti a rovněž 0
otázce, co je nám plátna pravice, pokud nám pře
káží v boji za české zájmy. Pan dr. Grégr soudí,
že musl to dojít brzy k obtěžkací zkoušce, obává
8e, že Poláci a němečtí klerikálové budou pova
žovati za státní nutnost též povolení státního roz
počtu vládě Clarybo, což čeští poslanci rozhodně
učiniti nemohou. Dr. Grégr si přeje, aby voličové
své poslance zavázali, aby tito nehlasovali pro po
volení státního rozpočtu. Nač si vázat předem
ruce?

Dr. Edvard Grégr vyslovil se v Libochovi
cích též pro složení mandátů a pro očistu (I) atrany
mladočeské, poněvadž dnes mezi poslanci mlado
českými je aspoň třetina bývalých Staročechů,
kteří vychování byli v dachu staročeském a více
méně ho podrželi. Grégr prý dnešní stranu mlado
českou sotva poznává a pravil pak doslovně:

Přál bych si, a je to mé pevné vlastenecké
přesvědčení, že je zapotřebí, aby ve straně byla
oprava, aby byla očista, aby se mladočeské strana
regenerovala. (Výborněl) Přál bych si nyní, aby
se mladočeská strana, když poslanci složí mandáty,
živly konservativními, klerikálními, realistickými
a staročeskými neobobacovala, nýbrž aby se mla
dočeská atrana doplnila takovými živly, které od
odpovídají starému duchu mladočeskému, živly
ráznějšími, radikálnějšími. Taková strana směla by
pak podnikuonti ten boj, kterého je potřebí, aby
opět dostalo ge přes úsilí nepřátelských vlád práva
a spravedlnosti českému národu.

Obnovu strany mladočeské očekává p. dr.
Grégr především od Podřipanů. Pan doktor je
především pro radikální oposici a pro úsilovné do
mahbání se českého státního práva. — ©Po našem
náhledu půjde to 8 „očiston“ strany mladočeské
těžko. Zůstalo by jí hrozně málo přivrženců, kdyby
všecky bývalé Staročechy, klerikály, realisty a re
negáty vymýtila. Mimo to schází mladočeské straně
dorost a osvědčené síly a lepší myšlenky bude p.
Grégrovi těžko nalézti, neboť positivního jaktěživ
nic nevykonal, v konání poslaneckých svých po
vinností patřil k těm nejnedbalejším poslancům a
co 8e týče jeho státoprávnictví, to byla od jakživa
jeho nejslabší stránka. Nevěřil v jeho uskutečnění
nikdy upřímně. V brožuře, kterou vydal r. 1876,
Decenil české státní právo ani 7a fajfku tabáku,
poněvad prý k jebo provedení nemáme mocí: r.
1869—1892 postavil se s dr. Heroldem z agitač
ních důvodů sice opět v řady bojovníků za státní
právo, ale p. dr. Edvard Grégr nikdy nevěděl,
jakými prostředky a na jakých cestách ho dohýti.
Proti kritice své politiky hájil se totiž pan dr.
Edvard Grégr již r. 1893 proti omladině a radi
kálním pokrokářům tím, „še vyzýval takové flosofy,
aby jen přišli a řekli, co mají Mladočeší učimití,
aby co nejrychlejším spůsobem české státní právo
uskutečnili, še prý se neleknou ani nejradikálnějšího,
skutku, jen kdyš budou míti přesvědčení, še nejsvě
tější práva českéholidu nezadávají“.

ských předáků nikdo
Pan dr. Edvard G radil v neděli v Li

bochovicích k ostré o ve smyslu resoluce
zemských důvěrníků ze due 8. října t. r. Doulá
ale p. dr. Grégr, že on sám avou opozicí státní
právo a jiné požadavky naše vymůže? V září r.
1895. pravil přece p. dr. Edvard Grégr i „Nár.
Listy“, še lidnemůžešádati, aby muposlanci něco
vymohli, kdyš jsou v oposicí. Doufá na konci r.
1899. p. dr. Grégr od ostré oposice lepší výsledek?
Vždyť říkal 10. září na táboru české demokracie
v Kanálce u Prahy, „že se mu nejbližší naše bu
doucnosť nejeví nikterak ve světle růžovém, že
by si přál, aby národ český na nové, snad ještě
tužší boje byl dostatečně připraven, ale on še té
př lpravy nevidí“.

Páni voličové libochovičtí sice tleskali vývo
dům páně Grégrovým, ale bohužel my nedělní ří
kání paně Grégrovo za vážný politický projev ne
považujeme. Grégr by po našem vábledu české
věci nejlépe prospěl tím, kdyby svého planého
politisování již zanechal a ustoupil mnžóm schop
ným a vážným. V jeho neohroženost, statečnost8
vytrvalost také nikdo vážně nevěří,

Obilní obchody.

Strana v českém národě nyní panující vlous
dila se před 10 lety do přízně rolnictva nejvíce
tím, če slíbila zjednati našemu národu politickou
a hospodářskou namostatnost, zavésti přímé vo
lení v orcích venkovských, obmeziti kurii velkých
statků ; p. dr. Juliua Grégr přál si r. 1889 do
konce jejich parcelování a rozdělení mezi rolnictvo,
chtěl zamezit ztenčování selského majetku, odstranit
nespravedlivý system přirážek daňových, rozšířit
samosprávu semskon, okresní a obecní, uskutečnit
vydání zákona, jímž by české dítě vráceno bylo
české škole, zrušit školné, povznésti zemědělskou,
průmyslovou a řemeslnou výrobu, umírnit tebdejší
velká, nad to nespravedlivá břemena, odstranit řa
dové vojsko a velká válečná břemena, upravit
úvěr roluický a sostátnit selské dluby, nenadbí
hati Němcům čest našeho národa poškozujícím a
nezřízené požadavky německé vládychtivosti pod
věcojícím způsobem a netrpět, aby české menšiny
v tak zvaném uzavřeném území nadále ponechány
byly bez ochrany surovým nátiskům národní ne
snášenlivosti atd.

Z trpké depetileté zkušenosti ví dnes veškeré
české rolnictvo, že z uvedených slibů nebyl splnén
ani jediný, armáda byla rozmnožena a český ži
vel jest v ní utíštěn více nežli kdykoli dříve,
daně vzrostly o více než 250 milionů zlatých
ročně a žádný finanční ministr neuvalil na lid tak

obrovská břemena, jako český finanční ministraizl.
Nechceme činiti výčitky žádné straně. Teď

se vyzývá veškerý český lid a zejména lid rol
nický a řemeslnický do boje na obranu obrože
ných práv i hmotných zájmů pároda Po rolnictvu
se žádá, aby přerušilo evé styky 8 národními na
šimi nepřáteli, aby kupovalo od Čechů a prodá
valo jen Čechům. Je však zde českých kupců,
kteří by skupovali od rolníků veškeré obilí, zele
pinu, ináslo, vejce, tvaroh, kuřata, kachny, husy a
hovězí dobytek? Obchodu dobytkem a řeznictví se
cbápají židé pořad více a obchod obilní ovládli
Němci téměř úpluč.

Za celých deset roků své vlády nezřídili ve
doucí politikové mladočeští pro rolaictvo ani je
diné skladiště, pro hospodářské a úvěrní zájmy na
šeho lidu nebylo učiněno téměř ničeho, lid náš
kovejšea byl stále novými sliby, hesly a frasemi.
Konstatujeme fakta, bez obledu na strany. V Hradci
Králové, v metropoli českého severovýchodu, nelze
rolofkovi progaditi, aby jeho ječmen kupován byl
v městském pivovaře, náš rolník iusí svůj ječmen
napřed prodati židovi, pak-li cbce, aby byl přijat
do pivovaru. Tak se to mái v jiném obledu; mezi
lidem městským a venkovským není těch vřelých
pásek, které by město i venkov spojily v jeden
mohutný šik. Ne lepší je to v jiných městech če
ských. Prostředkování má vždycky ten třetí, a ten
má z toho ovšem také největší prospěch.

Měně politických frásí, ale více positivních
skutků a Boučinnosti města a venkova a poměry
se brzy zlepší!

Nemá li býti projektovaná národní rada pou
bým paskvilem a okamžitým prostředkem z nouze
na zahnání okamžité nedůvěry lidu k vůdcům,
nemá-li býti národní obrana a organisace pouhým
chvílkovým heslem, puk musíme dle slov dra Rie
gra hledati zmohotnění duševní, kulturní a zejména
hospodářské. Tyto práce jsou každému přístapny
a každému v jeho oboru. Ne z jalového politiso
vání, ne z jalového raisonování povetane síla ná
roda, nýbrž z práce kulturní, z práce hospodářské.

V městě našem máme úvěrní ústav, měst
skou spořitelna, bospodářskou záložnu Všechny
tyto ústavy vydělávají hlavně z venkovského lidu.
Při opravdové vůli, při spolapůsobení města i
okresu bylo by bračkon zříditi v Králové Hradci
obilní skladiště. Německá obilní skladiště v Če
chách, v Bavorsku i Prusku dokazují, že správy
obilních skladišť prodávajíce obilí čištěné ve vět
ším množství, docílují vyšších cen, než jednotliví
rolníci, odkázaní často na milost a nemilost zkarto=
lovaných okresních obilních handlířů. Známo, te

ceny v jednotlivých městech řídí se často dle
mnejství kupců ne(rů so dostovivšíchs die množ

ství obilí dovezaného, dle Jinýcb sola nabodilýchokolností v místě. Dostaví-li se na trh maeho
obílí a málo kupců, musí potřební venkované pro
siti kupce, aby jim obilí odkoupili za každou cenu.
Bude-li obilní skladiště s lacinou a dobrou sprá
vou, dostačí vepkovanu záloha 75*/, ceny skutečné
a obilí prodá správa skladiště, až se tržní poměry
slepší. Chraňme náš venkov před vykořistováním
a utrží-li venkov více za Bvá výrobky, dá víte
vydělati zdejším šivnostníkům, řemeslníkům a ob
chodníkům! Zájmy města i venkova stanou se to
tožnými, svůj bude lnouti k svému a prospěšné
činy zvýší váhu a moc našeho národa více než
papírové protestní resoluce a parádní manifestace.

V měsíci prosinci má se avolati do Vídně
porada znalců, aby tito podali dobrozdání svá o
tom, má-li býti zakázán obchod termínový (na
Ibůty) a pak mnají býti obchody obilních bars
upraveny.

Rolnictvo sdružené v mocuóm družetva obil
ním, jež stahuje veškeré zásoby prodejné z ce
lého kraje, to už není vázáno na poměry tmíst
ního trbu. To už může se rozblédnout šíře po
světě — a pro to pak stává Be otázka takových
neb onakých obchodů na burse, otázka spoluur
čování cen obilních, významnou skutní. Rolnictvo
ostatní, ať už se v zákoně a o strany vlády 8
borsami stane cokoliv, jen sdružené v mohutných
družstvech prodejních může tržních poměrů vyu
žitkovati a je libovůli bursovních i mimobursov
ních bráčů vyrvati. Osamocené, roztříštěné i za
naprostého zákasu třeba všech těch bura obilních
na celém avětě, bude dále se musit podrobovat
libovůli malinkých i velkých židáčků venkovských
svých měst a městeček a všemožným jiným tísni
vým a nepříznivým okolnostem — přečasto i vlastní
neprohlédavosti zaviněným.

Co si přejí malorolníci na Královéhradecku,
to si přejí na Chlamecku, Hořicku, Bydžovaku,
Jičlnsku, Jilemnicku, Jaroměřsku, Náchodsku, No
voměstsku, Dobrušsku, Rychnovsku, Kostelecku,*
Žumnberecku, Vysokomýtsku, Chrudimsku, Hline
cku, Německobrodsku, Ledečsku, Čáslavsku, Kat
voborsko, Kolínsku, Poděbradsku, Královéměste:
cku, to si přejí rolníci v celých Čecbách, na Mo
ravě i Slezsku. Zanechte proto páni vůdci frásí a
slibů, chopte se díla a buďte ujištění, že dobrým
skutkům, ať patříte kterékoli straně, české rol
niotvo uvěříl

Drobná obrana.
Páni pasteři redaktoři „Husa“ hně.

vají se na knížku v bisk. knihtiskároě tisknoton,
která jedná o smíšeném maoželství. — Namehají
se nejprv udělati z Luthera, Kalvína a Zwingliho
zcela jiné lidi, než jakými byli. Marná práce. Ty
báchorky o těchto „mužích Božích“ mohon páni
povídati při konfirmaci dětem a babičkám. Mou
dřejší protestanté eami jim již nevěří. My podo
týkámo jen tolik, že Luther byl nepřítel Čechů
a luteranismus še nám poněmčilvelikoučásť Čech.
— Kalvím dal jinověrcepálili a v čas moru do
nemocnice nešel. Zwimglil — dle dějin — šil ne
mravně a pohoršlivě s holičovou dcerou. Tak, páni,
buďte rádi, když se o těchto opravcích církve mlčí,
— (Co se týká toho, že dle oné knížky manželství
katolíků před pastorem uzavřené není církvi naší
manželstvím, proč pro tohle se páni tolik zlobí?
Kterak může církev © tím vznešeným svým
pojmem o manželství, s tím obrazem Krista a
církve, s tou svátostí jít před pastora, když ve
liký „opravce“ církve Lather veřejně blásel a ua
psal, že manželství je jen zcela obyčejné obcho
dování (Hantierang)? Kdo moudrý může tedy
církev baněti, když poučujekatolíky, půjdon-li před
velebitele Luthera se dát „oddať“, že to bude jen
Hantieruog, ale ne přesvatá vdo a svátost? —
Nejméně pak sluší belvetským pánům ten hněv
na církev katolickou, že neuznává oddavky pa
storů, když 'oni nedávno ještě jednou křtili dítě od
pastora luteránského pokřtěné! Sami neuznávají
ani křest za platný, je-li někým jiným, než jejich
„pánem“ udělen, a od církve žádají, aby ji byly
svátostí oddavky jimi vykonané! — Stará to pí
snička! ©Nesnášenlivosť hledat u katolíků a svou
nevidět. — Nejsměšnější pak z celého toho článku
je, že se ve spojení 8 tou knížkou uvádí jméno:
Edvard Jan N. Brynych. Pisatelem jejím je —to
Snad páni vědí, — někdo zcela jiný; proč tedy „Tej
pají“ při tom do biskupa? Nestydí se lháti, že
biskap roznévá nelásku a že tudíž nástupcem apo
štolů není. — Tak vida! Pastor oddává platně,
ale biskup, že bájil kdysi katolickou víra otců
našich, není biskupem, ač byl řádně vysvěcen.
Nelásku a nesváry a nesmysly rozséváte páni vy;
jenže vy ovšem své „svěcení“ neztrácíte a jak se
patří „pastory“ při tom zůstáváte. — Co pak se
týká toho, je-li to manželstvím, když se kněz ně
čebo proti mtavnosti dopustí, ta byste ae za ta
kovéto řeči měli taky stydět. A proč? Protože ta
kových právě věcí se dopustil před nějakým časem
pastor, jenš měl šenu a dospělé deery. Jenže 0
tom vy mlěíte. Na pastora to povídati, to by bylo
rozsóvání nelásky, to vy neděláte; na katolického
kučse takové věci se Špatné utajenou radostí po
vídat, to je šířit „Čisté evangelium“,



Politický přehled.
Říšská směmovma měl: v pondělípo

prázdninách více než osmidenních schůzi, v níž
vláda předložila předlohu o dodatečném úvěru
na pařížskou výstavu 1"/, m. zl. Na to pokračo
valo se o pilném návrhu posl. Daszyoského na
zrušení 6 14. První čtení návrhu toho také bylo
provedeno a po krátkém prohlášení hr. Claryho,
jenž hlavní důraz kla-dl na to, že nikdy neuhne
s cesty ústavou přesné předepsané, přikročeno ke
hlasování. Poprvé neblasovala pravice jednotně a
čeští poslanci v čele s drem, Ksizlem a Slovinci
hlasovali pro pilné projednání, kdežto Poláci,
konser. velkostatkáři a katolická sťrana lidová se
prohlásili proti pilnosti, Návrh přikázán pak byl
výboru. Kdyby nebylo scházelo 18 nedbalých če
ských poslanců, byla by se vláda i s levicí octla
v pasti, neboť ani Clary ani levice nemyslí to se
zrušením 6 14. státních základních zákonů upřímně.
»Národní Listy« jsou nuceny vytýkati poslancům
své strany, 'aby se vzdali raději mandátů, když
nechtí plniti své poslanecké povinnosti,

Kvetové deputace sejdouse dnesv pá
tek ve Vídni. Uherská a rakouská deputace ne
vymění mezi sebou písemné prohlášení (nuncia),
nýbrž zvolí každá sedmičlenný užší výbor, které
pak budou spolu ústné jednati, Jak známo dou
fali svého času čeští poslanci, že rakouská kvota
se sníží o několik procent a že uherská by pak
obnášela asi 439, místo posavadních 3149.

Státní rozpečet ma rok 1900 obnáší
v Rakousku S“ okrouhle 792"/, milionů zlatých,
totiž potřeba 1.585,403.933 korun u úhrada
1.585,811.822 korun. Oproti lonsku vzrostly vý
daje o 64,830.347 korun (z toho 17'9 mil. korun
na upravení platů státních stužebuíků a 5,1.20,000
korun na zlepšení platů státních služebníků.) —
Za předsedu rozpočtového výboru byl zvolen dr.
Jan Záček 23 z 41 hlasů, za jeho náměstky le.
vičák baron Schwegel a Polák vicepresidenr dr.
Pientak.

Civilní lstima císaře má býti zvýšena
dle přání krubů nejvyšších v Cis- i Translajtanii
z 4650.000 zl. na 6 milionů, tedy úhrnem na
12 milionů. Za důvod se uvádí, že za 40 let
vzrostl počet dospělých arciknížat z 38 na 72 a
každý z nich má apanáží 50.000 zl., nečítaje v to
příjmy jeho důstojnické a ze soukromých statků.

Biskapské kemferemce zahájeny byly
7. hstopadu ve Vídni za předsednictví kardinála
arcibiskupa Gruschy,

Válka v jižní Afrlee. Vítězníboerové
avádějí šťastné šrótky již i na severní hranici
Transválu u Tuli a na východě, jihu i západě
všady postupují. Generál Wbite je v Ladysmythu
v pasti a s Durbanem a Kapskem je ve spojení
jen pomocí poštovních holubů. Vojsko u Ladys
mithu považuje i v Londýně za ztraceno, ačkoli
White pořad svítězné. přepadá boery. Tito bez
starostně postupují na východ k pobřeží, aby An
gličanům u Durbanu nebokolí zamezili nebo zne
snadaili přistání ku břehu. Na jihu překročili
Oránci i Transválci řeku Oránj u Bethunie a
Norwslspontu a postupují odtud třemi směry:
na jihovýchod ke Colesbergu, Hannoveru, Rich
moadu a k stanici Viktorii West, kujy vede
železná dráha ke Kimberleyu a Mafekingu, který
bombardují boerové již těžkými děly; od Coles
bergu na jih k Middelburgu, kudy vede dráha
k Port Alfredu a Port Elsabeth; od Springfeldu přes
Bethulii, Burghersdorfke Oueenstownu, kamž couvl
vrchní komandant Buller se svými sedmi prapory
pěchoty na rychlo sebranými. Buller vida nebez
pečí boerské přemoci, bude hledět udržovat spo
jení s přístavaími městy: East London, Port Al
fred a Port Elisebeth. Zde jsou Angličané ovšem
v nebezpečí, že za jejich zády vzbouří se kapští
Hollanďané a spojí se s boery. Anglické vojsko,
ať přistane již v Kapsku, Porte Alfredu, East
Londýnu, Durbanu nebo v zátoce Delagojské, na
lezne všechny čtyři hlavní přístupy do Oránskaa
Tranoválska uzavřené a boery obsazené, bude
musit své válečné síly- tak roztříštiti, že místní
převaha boerů vystoupí všady tím významnějším
spůsobem. Válka béřetedy na celém rozsáhlém bo
jišti pro Angličany velice nepříznivý obrat. Na
déje na zbouření 30.000 Basutů moderními pu
škami ozbrojených je trochu předčasná, neboť
boeři vzuli si zavčas bezpečnou zástavu míru
v synech krále Bassutů, Lerothodiho a Loritoriho,
Basutové sí to nyní as: rozmyslí, vzbouřiti se
proti boerům teď, když jsou Angličané všady
bíti. Kdyby ostatné Bassutové povatali, spojí se
proti nim s boery hned kapští Hollanďané.

Císař německý pojede do Anglie 20.
bez kancléře. Návštěva jeho bude míti tedy ráz
rodinný a ne politický.

Buský car s chotí navětívilve středu
císařské manžely německé v Berlíné a v Postu
pími. Vilém II. prý chce působiti na cara, aby
Jihosfrická válka byla lokalisována, aby se pře
dešlo zápletce evropské; Vilém II. by pak v An
elii při návštěvě královny působil ve prospěch
míru,

Anglické vojsko čítá 158 praporů řa
dové pěchoty, z nichž 78 praporů je posádkou
v Angli, Škotsku a Irsku, 27 praporů je v Gi
braltaru, na Maltě, v Egyptě a v menších zámoř

ských osadách a 52 praporů je v Indii. Protože
pro jižní Afriku bylo mobilisovéno 35 praporů,a
rotože 10 praporů musilo sesíliti posádky na
uitě, v Gibraltaru, Krétě a v Egyptě, tedy ve

spojeném trojjediném království Brittském jest
pouze 33 praporů vojska. Těchto ssi 12000 mn
žů ovšem aedostačuje, neboť v rozjítřeném Irsku
by mohla vzplanouti snadno revoluce, kdyby se
jí dostalo jisté podpory se strany Francie, Belgie
neb Hollandska. Anglie musila proto ze svých
126 miličních praporů mobilisovati 35, aby tyto
vyplnily mezery, povstalé odchodem anglického
vojska do jižní Afriky. Kdyby dnes Rusko po
slalo dva neb tři armádní své sbory do Indie,
bylo by tam anglické panství asi brzy povaleno,
Anglický obr spočívá dnes na blíněných nohou a
musí se doprošovati přízně Německa a Ruska,
aby světové jeho panství neohrozili. Minulý týden
jednal anglický velevyslanec také s rakouským za
hraničným ministrem. Možná, že se Anglie po
kusí, aby Rakousko v nynější pro Anglii strastné
době táhalo za Angličany kaštany z ohně,

Drobné zprávy.
Osební. C. k. berní kontrolor p. Vac. Dra

sla r, jmenovánberním, p. Jos. Moncha, c. k. berní
adjankt a p. Emil. Kirschner, c. k, berní adjunkt,
jmenováni officiáli, p. František Potr, c. k. berní
praktikant, jmenován adjunktem.

Sňatek. /Stečna AničkaŠtefanova, dosra
statkáře p. Ant. Stefana z Máslověd, a p. Fr. Šafrá
nek, statkář v Čístěvní, alaví v úterý ďíe 14. t. m.

Srdečně blahopřejeme. V Praze u av. Jindřicha
konati ae bude v týš densňatek p. Joa. Sýkory ml.,
syna továrníka z Kostelce n. Orl, 80 slečnou Mařen
kou Vaníčkovou, známou a oblíbenou v Králové
Hradci koncertní pěvkyní, dcerou hospodářského rady
J. Exc. hrab. Jana Harracha, p. Jana Vaníčka.

Politické schůze. Politickýspolekkrálo
véhradecký avolává na neděli dne 12. t. m.$veřejnon
schůzi pro voliče politickéhookresu královéhradeckého
do Sokolovny v HradciKrálové, v níž promluví zemětí
a říšští poslanci o politické situaci.

Porada zástupců všech stram ná
rodních a státoprávních konalase v neděli
dne 6. listopadu o 3. hodině odpolední v Praze. Jed
náno bylo o zřízení poradního sboru národního a při
jata byla následojící resoluce: „Shromáždění zástapců
stran, které súčastnily se dnešního rokování, beze
váech praejudicí berou na vědomí sdělené stanovy
národní rady, předloží tyto avým výkonným výborům,
kteréž potom rozhodnou o dalším stanoviska k tomu
to projektu. Pronesená přání nechť vezmou svolava
telé na vědomí a rozešlou stanovy v pěti exemplářích
výkonným výborům“. — Schůze aúčastnili se zástupci
národní strany svobodomyslné, etrany národní, strany
státoprávní Jednoty živnostenských společenstev, stra
ny katolícko-národní a křesťanako-socialní, adražení
českých zemědělců, národního dělnictva, strany radi
kálně pokrokové, Schůzi předsedal předseda dle stáří
p. cís. rada Tichý Ze strany mladočeské byli pří
tomní delegáti prof. dr. Blažek, dr. Podlipný a Pro
kop Grégr. Z jiných stran delegování byli původně
k této poradě následující pánové, s nichž však někteří
se nedostavili: za stranu staročeskou: dr. Šole, JUC.
Sedlák, dr. Edv. Baštýř, cís. rada Tichý, řid. Tonner;
za stranu katolickou: hr. V. Schónborn, kanovník dr.
Burian a P. Šimon, (pan ředitel dr. Trakal ce schůze
nesúčastnil) s nábradníky dp. Vaněčkem, Paolym a
Kotrbou; za strana radikální (z klubu „Neodvislost“):
K. S. Sokol, dr. Baxa a dr. Rašinajejich náhradníci
V. Štěpánek, J. H. Dvořák a dr. Sobotka; zemská je
dnota řemesluíků a živnostníků v království českém
delegovala A. Kratochvíla, A. Hartvicha a J. Jironska;
„Sdružení českých zemědělců: poslanec Karel Prášek,
Stanislav Kubr a redaktor Hrobý, jimž za náhradní
ky jmenování J. Novotný, K. Sirový a V. Zázvorka;
národně-sociální dělnictvo jmenovalo delegáty J. V.
Klofáče, Al. Simonidesa a Frant. Soukupa a jim za
náhradníky J. Klečáka, V. Jirčáka u Fr. Jiránka ml.
Frakci radikálně-pokrokovou, seskupenou kolem „Sa
mostatnosti“ jmenovala delegátem redaktora Antonína
Hajna, frakce křesťansko-sociální P, Dlouhého a My
slivce. Divíme se, že z venkova, vyjímuje rolníky, ne
byl nikdo do schůze pozván.

Katolický sirotek savraždén na
Slovači. „Národní Noviny“ píší: Slovácký zavraž
děný hoch Janko Črchlan byl sotva 12letý. Mrtvola

prralí na náměstovském hřbitově. Hlavu museli položit polínkem, aby se nějak neodtrhla od trupu,
neboť řezná hladká rána eóhala až poobratel, tak
že kdyby byl vrah ještě přítiskl a půl druba centí
metra hlouběji řezal, byla by se oddělila od těla.
Krve nebylo v těle. Mrtrolu pytvali dr. Stein a dr.
Eckstein, náměstovětí lékaři. Tam není lékaře kře
eťans. Teď vůbec po nedlouhé chvílí nebade na uher
ské Slovači křesťanské intelligence. Pohřeb byl dne
25. října. Malý žebráček — a pohřeb jakého Námě
stovo nevidělo! Tři kněží pochovávali ubobou oběť
hnusné vraždy. Massa lidu provázela kněze na cestě
k rakví, ležící na hřbitově. Dopisovatel „Alkotmány“
(jediný maďarský časopis, který přináší zprávy otomto
hnueném díle píše, že nikdy neviděl dojemnějšího
pohřba. Nikdo neskláněl se nad rakví, nikdo neza
plakal nad ním, chlapec neměl nikoho na tom širém
světě. A přece, přece... Zazvučel modlitebný hlas
kněze — všichni modlili ee ,. . všechen ten lid plakal,
vzdychal. Nebylo suchého oka. Nikdy neviděl jsem
tak tiše, tak vroacně plakat takovou massu lidí. Byl
to pláč nesobecký, pláč uražené lidekosti, pláč nad
nbobým sirotkem, zavražděným krutostí neuvěřitelnou,
zhovadilostí pekelnou . .. Janko Črchlan narodil 86
v Tvrdošíně, byl iáletý, sdravý, silný chlapec, s plný

,
mi tvářemi. Na mrtvole bylo posnati vyvinutá svaly
pravidelný vzrůst Po matčině smrti zůstal sám 4
mladší sestron, kterou vzali komendianti; on nechtěl
jíti s ními. Žebral po Náměstovn. Při pytvání bylo
mnoho lidí. Přijde dobře oblečený plátenník, prodere
se až k atolu a svolá: „Tak? Teda nž i v Oravě?“
Pozdvibl raka a ukázal po světě: „No, já toto roz
nesu po celé krajině, že už í tu vraždí, řežou naše

děti!“ Jiného neučinil. Prarda, pytvající lékaři (anijeden nebyl křesťan) zlostně hleděli na tohoto člověka
ze Zubrohlavy. Okr. soudce ho utišil. Dopiwovatel
„Alkotmány“ je přesvědčen, čerpaje z okolností, že
žebráčka zavraždili dle plánu z předu osnovaného.
Lékaři Eckstein a Stein konatatovali, že chlapce za
bili po večeři. V daludku našli nestrávené kroupy a
zemáky. A nejen to, chlapec pil mnoho pálenky před
emrtí. Co se týká času vraždy, konstatováno je toto:
V neděli o 1. hodin odpoledne, ba i o 4. hod. zvonil
s drahým chlapcem; te je dosvědčeno V ponděli ráno
našli bo mrtvého, Tedy byl zavražděn v Čase mezi 4.
hod. odpol. v neděli 16. října a ráno dne 16. října t.
r. Niť vede i do krčmy. Na levé straně, jdonce od
Lokce, je v Náměstova krčma, v které byl v neděli
tanec. Mnozí tvrdí, že tam viděli Črchlana v předaíní

apod obloukem akákati. I to tvrdí, že služka jistéhožida přišla Jana Úrchlana hledat a volat k svému
pánovi na večeři. To bylo okolo 11. hodiny, což ne
bylo nápadné proto, že v poslednímčase chlapce často
krmili. Lékaři konstatovali, že chlapec byl zavražděn
bezprostředně po jídle. Kde by byl dostal zemáky a
kroupy okolo půl noci, jako jen tam, kde na ného
čekali? Jestli tedy vyjde na jevo, že chlapec byl v
krčmě, tedy je jisto, že na něho někde čekali, jisto,
že jen po 11. hod. ho zavraždili, kdyš měl v žaladku
celkem nestrávené jídlo. Bylo by tedy záhodno vyše
třiti, kdo dal chlapci jíat v neděli večer? Kdo a kdy
viděl ho naposledy? ©Místo, kde ho našli doslovně
krve zbaveného, je „pivnice“, která není pod domem,
ale ve dvoře křesťanského domu. Upotřebují ji leda
na staré „rárohy“. Vrahové to věděli, že tam nikdo
nechodí, ale zmýlili se. Majitelka před několika dny
dala tam zelenina, V pondělí jí potřebovala, šla pro
ni a našla mrtvolu. Vrahové mobli celkem dobře há
dati, že do „pivnice“ (sklepa) nepůjde nikoho v týž
den a měsíc. V městě málo kdo ví o té „pivaici“,
její vrch je téměř rovný 8e zemí, dvéře jsou otevřené,
do mí vede osm echůdků. Podvoje dveří byly krvavé.
Četníci podvoje vylámali, i nůž a utěrák tam nale
zený je v jejich rukou. Na utěráku bylo vyšité jméno
(počáteční litery), ale to je vytrhané. „Ještě to chci
připomenouti“ — píše dopisovatel „Alkotmány“ —

co hovoří v městě o židovi, kterého četníci pro za
Řevavené prkno napadli. „Odkad přišla sem krev, krev
lidská?“ — „Ne lidská, já jsem husu zařezal.“ —
„Ale“, odvětil četník, „vždyť ty neřežeš husy, te dělá
košerákl“ — „Nevím ničeho; já jsem husu zařozal.“
— Posud nikoho nezavřeli.“ Až posud je jisto, že se
stala vražda. Z jakých pobnotek? Vzíti mu nebylo
co, byl to žebráček. Pometíti ee na něm, nebylo proč,
nikomu nic zlého neučinil. Sám se nezavraždil, neboť
mrtvý nemohl jíti z „pivnice“ a zakrvácet podvoje a
prkno. Krve našli málo — kdeže je ostatní krev? Je
to velice hrozná věc. Ona zaslouží, aby bylo prove
deno to nejpřísnější, nejnestrannější vyšetřování, Věc
je už u eouda, kam jistě patří.

Rybník Datlílk lovil se v pátek za pří
tomnosti pana starosty dr. Ulricha, pana náměstka

architekta Weinhengsta, p. c. k. pobtorního správceRyšánka, p. Petřička, několika členů a radů městského
zaetapitelstva. p. nadlesního a adjankta, množství pánů
a daw z Hradce Králové a diváků z okolních vesnic,
Diváci sledovali s napjetím zatahování sítí a když se
objevili první hladcí „králíci“ a zlatozelenavým brně
ním opatření „šapináči, tu nebylo konec radosti. To
je chlapík, to je břichopásek, ta šupinatá potvůrka
je k zulíbání, ten zlatý otrok váží nejméně pět kilo,
to bude pochutnání! Při tomto pomýšlení dělali se
našim labužníkům laskomíny a v ústech se jim sbí
baly slíny. A teď se přeli, jak chutná kapr nejlépe.
Jedni horovali pro kapra se sladkou polskou omáčkou
s mandlemi. ořechy a sušenými švestkami a s nezbyt
nými knedlíky, drazí byli zanícení pro kapra smaže
ného s citronem neb křeuem, třetí byli zamilováni do
kapra pečeného 86 snrdelovou omáčkou neb bez ní,
čtvrtí u páti ai libovali kapra marinovaného ueb s ro
solem a ještě jiní tvrdili, že nejlepší je kapr v slané,
octované vodě se zeleninou vařený a s křenem jako
„krenflajš“ teplý servírovaný. Dámy uvažovaly gour
wandské choutky panů manželů se stanoviska vyšší
finanční politiky. Všichni diváci se však shodovali v
úsudku, že kapři z městských hradeckých rybníků
jsou výleční, prostí bahnitého zápachn, poněvadž voda
stéká se do nich z lesů rašelitonovitých, bohatých na
látky železité. A mají pravdu. Kapři hradečtí mají
jemné, chutné, jadrné maso; nejmladěl vážili 700—
1000 gramů, většina jich vážila 1'//—2 kila, mnoho
jich však vážito také 2'/,, 3, 4, ba už na 5 kilogramů.
Hradečané budou míti tedy na výběr. Celkem vylo
veno 1.010 kaprů ve váze 12 g 40 kr. a 17 větších
štik. Kol 5. hodiny byly kapři do městských sádek
ve dvoraně přivezení. Po lovu připravila paní ho
stinská Ludvíkova pro čelné účastníky lova kapra pe
čeného a marinovanéhoa štiku pečenou. Chvály ovšem
nebylo konce, jak výtečné jakosti roasa, tak znamenité
úpravě, knchařky pí. Ludvíkové. Hradecké kapry ovšem
chválit netřeba, neboť každý se přesvědčí sám,

Královéhradečtí soudci laikové
neneali se vzhledem ka zrušení jazykových nařízení—
vyjímaje jediného soudce laika, kupce Hellwicha,
který jest rodem i smýšlením Němec, na následujícím
prohlášení, které zaslali c. k. obch. senátu v Hradci Kr.
k rakoum dvorního rady pana presidenta Norb. Oken
fausa: Vzhledem k nastalé změně v užívání jazyků
zemských při líčeních sporných ve věcech obchodních
následkem odvolání jazykových nařízení a vzhledo:n
k vydání důvěrných nařízení ministra práv ze dne

16. října 1899, chovají v úctě Podepsaní aoudcovélaikové obavu, že při líčeních českých vyloučen bude
jazyk český nejen pokad se týče písemního vyzvání,
nýbrž i pokud ae týče porad a usnášení, Poněvadů
ale v úctě podepsaní soudcové laikové jsou toho pev
ného přesvědčení, če dle platných dosud zákonů x



nařízení má se jasyka českého i vzdor odvolání jesrkových nařísení ušívati v případech českých výhrad
ně a výlučné nejen při přelíčení, nýbrž i při poradách
a usnášenich soadcovských a při sepsání protokolů o
úradách těchto, neboť nařízení toto není spůsobilé ra
ščitidosavadní stávající sákony státní, jichž $ 19 za
ručuje všem národům úplnou rovnoprávnost před 200
dem a úřadem, ale obsvláště císařský patent z 8.
dabna 1848, který plenisimárním rozhodnatím nej
vyššího soudu ze dne 19. prosince 1898 číslo 14.034
označen co dosud platný zákon, protož problašojeme,
če bychom nuceni byli pří nešetření tolioto našeho
právního stanoviska veškerého spolupůsobení, jakošto
sondcové laikové se vzdáti. V Hradci Králové, 30. říj
Da 1809. B. E. Tolman, Jos. Jeřábek, Collino, Vojt.
Rázž. Soublaelme a jako navržení kandidáti na šesté
místo problašojeme, že bychom úřad ten jinak nepři
jali. Boh. Červený, F. Macák, Th. Peřina.

Hier! „Nene frene Presse“ snaží se s obvy
klon o ní židovskou jizlivostí vyožitkovati hlášení ee
českých, polských, jihoslobanských, ramunských a
uherských branců v jejich mateřském jazyku — ve
prospěch německé levice. Hier prý drží jednotu a
zdatnost armády a urnatli prý to masil sám Gajary,
vládní uherský poslanec, který prý řekl, že německá
armádní řečjest nherekou záležitostí. Po
kad my víme, trhají Maďaři jednotu armády, kde
mohou a obranci jednotné armády, náčelník generál
ního štábu Beck, Bolfrass, Krieghammer a celá řada
sborových velitelů povoluje jim krok za krokem a kdyš
demonstrace dostoupily palčivého vrchole, podvodili se
jim dosud vždy. My víme, če oslovení českých vojáků

Be strany prince NSA Savojského, jemuž se nehlásili „hier“, generálů Dauna a Laudona, arciknížete
Karla, maršálka Radeckého. atd. rozplamenilo české
vojáky tak, že dobyli rakouské armádě a dynastii
nejednoho stkvělého vítězství, ale rakouská němčina
u Traotnova, Jičína, Náchoda a Hradce Králové Pro
šáky neporazila. V jižní Africe, kde vedle holandských
boerů a burgherů bojují irští, němečtí a jiní dobro
volníci, není také jednotné armádní řeči, ale proto
dostávají Angličané vod mravně zachovalých boerů a
od jejich spojenců všady pořádně na frak. Sama „Nene
freie Presse“ musí doznati, že obtížné, amělé a obratné
manevrování boerských generálů budí závist mnobého
evropského generálního štábu a že oproti anglickým
vojínům z povolání ukázali se býti civilní generálové
boerů jakožto vojevůdcové první třídy. Ladyo
mythu sevřeli občanští generálové a aelští bojovníci
staré vyškolené anglické důstojníky a vojáky tak, až
jim žebra v těle praskaly a boerové bojujíce za vol
nost a práva svého národa, překonali anglické vojáky
vojenskou zdatností, schopností a statečností. „Reicba
wehr“ sama doznává, že dnes, kdy v případa války
nestaví se proti sobě ve zbraních armády z povolání,
nýbrž armády lidové, kde množství armády pozůstává
z ozbrojených občanů, musí býti sbor důstojnický du
ševním vůdcem těchto lidových armád; důstojníci
musí evými duševními a tělesnými vlastnostmi, svými
vojenskými védomostmí jakož i mravnou mohutností
v těchto armádách dilettantů býti pevným pojítkem,
svorníkem a stěžejným bodem; důstojníci musí umět
ziskati ei důvěru těchto mass, která dovede podmínky
vítězné armády vytvořit: vysokou mruvní povznešenost
a vojenské cnosti jako kázeň, etatečnost, vytrvalost
atd. Dnes, kdy jsou třeba prostými vojíny učitelé,

profoneočů,inženýři, archtekti, strojníci, lačebníci, léaři, právníci atd. musí míti důstojníci nejen obsáhlé
vzdělání, ale také velikou mravní povznešenost, aby
mužům s všestranným vzděláním imponovali. Pouhou
znalostí němčiny by těmto mužům sotva imponovali,
neboť německy zná každý, kdo v nějakém závodě musí
obeluhovati příslušníky různých národností. A na pro
stého maže, který navštěvoval snad jen obecnou školu,
bude míti jen ten důstojník vliv, který dovede působiti
no jeho cit; kdo dovede mluviti k jeho duši, ten si
získá důvěra, naprostou oddanost a poslušnost vojá
kovu. A ta nikdo nepopře, že v okamžicích, kdy se
jedná o život, o zájmy národa a vlasti, působí na
vojáka nejvíce nadšená slova, mluvená k němu jeho
mluvou mateřskou. Prostá slova: „Hanáci držte as!
Pražské děti, nedejte sa! Čechové ku předal“ — pů
sobila často divy etatečnosti. A| podobně Poláka,
Slovince, Chorvata, Srba, Romuna a Maďara nadchnou
kouzelná slova, proslovená v jeho mateřštině ku ko
mandování jednotné armády postačí úplně německé
povely — všem vrozamitelné; če by však k blášení
při kontrolním shromáždění v českém domácím ckrese
bylo třeba německého hier! — o tom žádného Čecha,
Maďara, Poláka, Rasa noviny nepřesvědčí Až do před
lonska mohl se hlásiti každý voják česky, německy,
maďarsky, jsk koma jazyk narostl. Když však při
kontrolních shromážděních musel český branec aly
šeti o své národnosti slova potupná, když mu bylo
nšmecké hier) vnacováno, tu v něm vzkypěla krev
a vzbudily se v něm city, které byly opakem jinak
žádaných vojenských cností. U nás se důstojník ve
společnosti re“pektuje, ne důstojenství jebo mu nikdo
nesahá, avšak český lid naopak nedá si také sahati
na city, kieré jsou mu svaty. V naší armádě odstra
něn byl ostatně již mnohý starý cop s parakou, ga
mašový knoflík, voskované kníry atd. — neboť tyto
trety vítězství nezabezpačovaly a před porážkou ne
chránily, a proto jsme přesvědčeni, že v lidových ar
mádách mnaí zvítěziti taků jednou lidový. národní
ducb, snášenlivý ovšem ku všem ostatním národům
V našem mocnářství,

Divadlo v „Adalbertimm“. Jednotaka
tolických tovaryšů sehraje v neděli dne 12. listopadu
divadelní hra „Praktikue“. Drama ve 4 dějstvích od

Šubrta Hra tato, v Hradci Králové dosud málo zná
mé, předvádí děj z pohnutého vlasteneckého zápasu
v letech sedmdesátých, které mají s naší dobou mnoho
společného. Začátek o půl 8. hod. Konec © 10. hod.
Lístky na sedadla lze obdržeti ve spolkové místnosti.

Jednota divad. ochotníků králové
hradeckých poslsla do Holešovave prospěchpo
zůstalých rodin po zabitých s raněných při demon
stracích proti zrušení jazykových nařízení v Holešově
a ve Vaetíně 50 zl.

., Apostata. Redaktor„Časa“, dr. Herben
přistonpil dle Katol. Listů čís. 304. lotos 16. sáří ku

protestantské církví. Kdo tím mlekalnetřebabemenávati. Katolická veřejnost aspoň ví, jsk má fur
nalietickou činnost Herbenova posnzovati.

Dar. Vdp b. notář V. Kouba, farář v Soati
cích, daroval studentské knihovně b. „Boromea“ vše
cky dosud vyšlé rodníky Maeejníka od r. 1854. Za
plat Pán Bůhi“

K zimní salseně v Klicperově di
vadle v Hradel Králové. Již v nejblížepří
štích dnech měsíce listopadu oživne náš útalný stá
nek mus! Umělecká dražina výstavního divadla „Ura
nie“, — kterát v době výstavy architektury dobyla
si tak skvělých úspěchůvajiž i v letošní letní saisoné
dostalo se plného uznání, nejen se strany vybraného
obecenstva pražského, kteréč denně putovalo v milý
ten kout v královské oboře, ale i se strany povola
ných referentův umění dramatického. Snašivý řiditel
a chralné u nás snámý herec p. Suk mé štěstí: „Pli
šel, spatřil, svítězil!" — Přejeme z plna srdce, aby
enaba páně řiditelova nalezla i v kruzích našeho obe
censtva téže přízně o jakouž až dosud se setkávala.
Dle naších soukromných informaci mešká nyní společ
nost v Náchodě s daří se jí velmi dobře! Ze seznamn
uměleckého peraovála vyjímáme prozatím jen několik
zvaěných jmen: pí. Emilie Sukova- Kramelová, řiditel
p, Suk, manžele Ryšavých, vrchní rešisenr p. Frant.
Šípek, režiseur p. Kovář, dále sl. Terová, Junková,

pp. Lachman, Konětopský, Čekanský atd. — Repertoir
jest velice pestrý, původní a vybraný sestávající po
většinou z nov.mek u nár dosud neprovozovaných.
Nepochybojemo, že společnost bude uvítána tak, jak to
její umělecká kvalifikace zasluhuje a že korunou nmě
lecké její ensby bude hojná návštěra m přízeň zdejší
ho divadelního vyspělého obecenstva.

Ústavu br.Z dívčí obchodní školy
Pottinga v Olomomel. Do I ročníkudvonleté
dívčí obchodní šzoly, jež roku letošního při Ústavě
hrab. Póttinga v Olomouci byla otevřena, bylo za
psáno celkem 41 chovanek řádných a 2%mimořádné.
Z těch 40 chov. bylo národnosti české, | německé a
2 ruské. Dle zaměstnání rodičů jsou 4 chov. dcerami
obchodníků, 12 úředníků, 10 rolníků, 7 řemeslníků,
2 soukromníků a 8 jiných zaměstnání. Na škole pů
sobí letos 4 síly učitelské, jež vesměs jsou odborně
vzdělány a approbovány.

Tržmice. V přízemí bývalé dívčí školy, vedle
c. k. poštykrálovébradecké, zřizuje se právě tržnice
výrobků řemeslných, která bude v neděli ulavně zo
hájena. Každý, kdo s nepředpojatým zrakem pozoroje
rozvoj našich řemesel, doznati musí, že v posledních
desetiletích učinili řemeslníci v městech českých po
krok veliký a že čestně zápasiti mohou s výrobky
svými všech odvětví řemeslné výroby se svými sondrahy
v hlavních městech v Praze, ve Vídni, v Brně a v Bu
dapašti. Není věra více potřebí, aby objednávaly Be
výrobky řemeslné, jako dříre zvykem bývalo a jak se
to bohužel od tak zvaných předvolebních přátel ře
meslníků dosud děje, z Prahy a z Vídně, z Dráž
ďan nebo dokonce z Paříže. V městech krajských
i okresních dostati možno obuv, oděv, nábylek,
kočáry, zboží krejkářeké i pletené a t. d. do
konslého tvaru a důkladnosti, že vyrovná se úplné,
ano mnobdy předčí výrobky tovární neb velkoměstské.
Známe mnohé řemeslníky, kteří výrobky wvé z rměst
venkovských dopravují do Praby, kde se sa „plno
krevná“ dítka velkomě-tských elegantně zařízených
dílen a vlastních skladů prodávají. Žecena řemesi
ných výrobků na venkově jest pro kupozatele mno
hem výhodnější nežli ve velkém městě, netřeba zde
výslovně dokládati. S potěšením lze také konstatovati,
že nehledají se nyní potřeby řemeslné výhradně v mů
stech velikých, nýbrž, že se dává přednost levnějším
výrobkům královéhradockým. Práce trahlářské a ča
lounické, krejčovské i obuvnické, brašnářské, zámečni
cké, klempířské atd. lze zajisté dostati v Hradci Kr.
zrovna tak jeko v Prase a jinde. Žev Hradci Krá
lové všestranný rozvoj ve veškerých odvětvích řemesl
ných dostoupil velmi utěšené výše, a že výrobky krá
lověbradecké i do vzdálenějších krajů se dopravují,
jest taktéž známo. Lse si jen přáti, aby zejména ro
diny zámožnější nenstaly podporovati snahy řemesl

níků domácích, kteří zajisté — čím více dostane se
jim přízně, tím více se přičiní, aby veškerým poža
davkům elegance, vkuau » láce vyhověly. — Králové
hradeckon tržnici navštívili jsme v úterý. V tránici
vystavojí prozatím p. Karol Skrovný různé věšáky a
hole; p. Karel Kalounek, umělé a stavební sámečnictví,
tepaný železný stůl na květiny, avícay, rámec na fo
tografie atd. s vkusnými ornamenty; pan Frantilek
Jirout damské moderní žakety eozdobami kožešinovými
a s šňůrami; pan Josef Huňáček čarný 8 šedý ele

gentní damský šet; pan Josef Mužík 3 páryvkasnýchamských botek a paneké botky; pan Frant. Čermák
růsné sochy a reliefy; pan František Růžička celou
kollekci cestovních plátnem a kůží potažených kuffíků,
brašen, tašek damských i školských; pan František
Třesák, stavební a nábytkové trohlářatví vystavil
stůl se srcadlem a skřípka s bohatými ornamenty.
Pan čalouník Thoř vystavuje vkusnou, plyšem pota
denou pohovku; pan Nevyhoštěný, který teprve ne
dávno si vlastní dílnu sřídil, vystavil velmi pěkně
pracovanou skříň, postela j. Pan Antonín Jezdíneký
vystavil 3 páry dámských perek. Zdejší kloboučníci
pp. Pěnkava a Dvořák vystavují vo vitrině sbírku
moderních klobouků. Pan Kieselich, obchodník obrasy
a papírem, vystavil kollekci obrazů svatých i moder
ních a práce řezbářské: Kristoe na kříši, Kristue
trnovou korunou korunovaný na křížové cestě, dále
vystevil vyřezávané velké zrcadlo a jiné věci. Pan
Hradecký vystavuje troje kamna atd. — Nová bra
decká tršnice má zatím jen menší místnosti a proto
se bodou mueit občas páni vystavovatelé střídati;
donfáme však, že místnosti tržnice ee brzy rozšíří
tak, aby všechna hlavní řemesla tam zastoupena býti
mobla s aby nahradila aspoň v jistém umyelu velké
obchodní bazary velkých měst. Obyvstelům českých
měst i vesnic v severovýchodních Čechách odporača
jeme tržnici k časté návětěvě, neboť tak seznají na
vlastní oči solidní a elegantní práce naších řemesl
níků; tito budou se moci opět v tržnici pochlabiti
evými vzorně pracovanýml výrobky a získají si bohdá
přízed četných sákazníků. V pražské Stálé výutdvě

řemeslných výrobků vystavují se nejrozmanitější vý
robky anebo vystavojí práce své: badnáři (slánky,
korbele, kochyňské nádobí), brašňáři (cestovní kufry,
tašky, brašny', brusičí (drahokamy imitorané a okla,
brosy růsné), cihláři (různé výrobky parostrojní ci
helny), cukráři, čalouníci, domácí a galanterní prů
myslníci, granátovévýrobky, bosičské náčiní, hedvábné
výrobky, hospodářskéstroje, hračky, (plechové a dře
věné), hodební nástroje, jehlářeké a špondlíkářské vý
robky, kameníci, kamnáři, kartáčníci a štětkáři, klem
píři, knibaři, koberce, kočáry a vosfky, koláři a ko
šíkáři, kováři, kovotlačitelé, kožešníci, krabice osd>bné,
kravaty, krejčí obleky, výkresy a časopisy odborné,
kulečofky, knřácké náčiní, lakýrníci, litbografické
práce, lustry a plynové dskorace, malíři obrazů s
porculánů i pokojů, medové výrobky, mechanikové,
mědikovci, modely, nástroje řemeslnické, nožíři, obuv
píci, osdobníci, papuče a bačkory, prací stroje a pří
stroje, pampaři, rákosové výrobky, rolety s žaluzie,
rokavičkáři. různé přístroje, rytci, řezbáři a sochaři,
sedláři, sklenáři, skřínky, emaltování štítků, souken
níci, souetrnžníci, strojníci, šroubky, tkalcovské vý
robky, trahláři, umělé květiny, váhači, vycpávači, sa
hradní nábytek, zámečníci, zátky, slatotepci. — Barvy,
laky, fermeže, damské šaty, deštníky .a slunečníky,
bouslaři, bandačisté, kůže, látky mužská i ženské,
lucerny a lampy, optikové, papírníci, parkety a lišty,
potřeby sokolské, slaměné klobouky, šicí stroje, tělo

orisné„pářadí, tiskárny, záclony, výbavy pro nověstyatd. atd.
Zdražení petroleje. Kartelovanéžidovské

petrolejové rafinerie v krátké době dvou měsíců ceny
petroleje znamenitě zdrašily. Nejprve dnem 1. září
zvýšena byla cens petroleje o 45 kr., dno 1. října ©
25 kr. a dnes se ozoamoje nové zvýšení dalších 25 kr.
V kratičké době 2 měsíců zvýšena cena petroleje o

celých 95 kr. na každém metrickém centu. Stát byměl konečně proti kartelům zukročiti,

Zvěsti z východních Čech.

Z Chrasti. (Přednáška — Smrt a pohřeb).
V nedéli dne 29. října měl nejd. p. biskup v novýc
místnostech katolické jednoty přednášku, která byla
četně navštívena, i p. parkmistrem i sl. městskou ra
dou. Všichni poslouchali jeme s napjatou pozorností
a při některých odstavcích poučné 4 řeči nikdo ani
nedýchal“. Takových přednášek kóž by tu bylo více.
Mnozí by zajisté poznali šlechetné snahy toho „kleri
kaliema“, který se opravdu lidu oproti jeho „dobro
dinečkům“ ujímá. — Právě v tu neděli ráno umřel
zde žid Heisler. Stonal dlouho, konečně připravil se
na emrt tím, že takřka několik hodinpřed tím udělal
bankrot. Rábin žádný pří tomto „zaopatřování“ nebyl.
Za to přišli dva na pohřeb a jeden r nich kázal na
ulici křesťanům, že zemřelý byl nábožný a poctivýa
žádnémo ze svých přátel že neublíšil. — Sirotcipo
něm pozůstalí nechodí, jak někdo tvrditi chtěl, do
biskopské kuchyně na polévku. Takové sirotky zane
chávají jen křesťané,

Z Podvysocka. Překvapenízpůsobilamezi
všemi pro zájmy rolnictva českého citícími dademi
zpráva o valné hromadě hospodářského spolku „Pod
vysockého“. Z mnošství členů k němu náležejících
sešlo se ku vspomennté echůsi celých 24 členů! A
mezi těmi ještě čtyři osoby staru očitelskému přiná
ležejícít To je ten zájem pro věc tak důležitou meri
samými intoressenty. Marně pláme ae proč? Vědyť
přece přednášek neubývá, není tody vinna ta nečin
nost! Naopak p. řed. Cicrárek pracuje aš do úmoru.
Není téměř neděle a svátku, aby nepozdrihoval svého
blasu k povznesení jak hmotných tak mravních zájmů
stavu hospodářského. Přednášky jeho bývají tak pou
tavy, tak krásně promyšleny a procítěny! On takřka
dýchá pro své povolání býti ačitalem rolničtvu. A
přece tak malý, nepatrný zájem. Ptali jsme Be na to
vynikajících hospodářů a tu nám bylo řečeno,šo vinu
na tom nese něco zcela jiného, jest prý to tlačení se
do popředí jistých veličin, které nemají než — hubu!
Pro dy jejich nemastné, neslané řeči, jimiž chtějí se
vyšinouti pomocí spolku čistě národohoapodářského
na kolbiště politické, vyhýbá ee každý schůzím, ne
chtěje býti urášen a podezříván. A tek zbudou ko
nečně oni sami, jen že avým boocharonským křikem
rozbíjí ne politické naše odpůrce, ale vlastní národní
a vlastenecký spolek. Bylo by již na čase jednou ači
niti konec tomuto řádění, které věc českou poškozuje
takřka v srdci našeho královatví. Než marně ohlíšíme
se po Branevíkovi, který by této žvastavé hydře utal
hlavy její. Rolníci smužte 6el

Z Něm Brodu. Od 31. do 30. října t. r.
konána byla v Něm. Brodě av. missie veledůstojnými
otci s řádu „Tovaryšstva Ježíšova“ a sice pp. P. Ja
nem Nep. C+bulkon, P. Edvardem Vostatkem a P. On
dřejem Leppem.Účastenství při av. misaii jak s města

tak s okolních farnosností bylo veliké, zvláště vpoaledních dnech ve čtvrtek dne 25. října, kdy bylo
zaní o Nejsv. Svátosti Oltářní a odprošení její, v pá
tek dne 27. října, kdy zasvěcena byla kolatora Něm,
Brodská do Nejsv. Srdce Páně, v sobotu dne 28. října,
kdy bylo kázaní o bl. Rodičce Boží Panně Marii a
v neděli dne 39. října, kdy svěcen byl av, kříš mis
sionářeký, bylo účastenatví Jidn tak veliké, že se ani
do kostela vejítí nemobli a mimo kostel u všech tří

východů přemnozí ještě státi museli. Též i domácídůst. duchovenstvo, jakož i s okolních farností borli
vé bralo účast na sv. missii. Pokud jeme se dověděli
byl s okolního důst. duchovenstva přítomeni veldp.
P. Fr. Chaloupka, vikář střídnictví Ledečského,vldp.
P. Fr. Knopp, koneistorní rada a vikář etřídnictví
Polenského. Z důst. pp. farářů P. Jos. Bříza, farář
Lučický, P. Jos. Kamil, farář Bělský, P. Jozef Uhlíř,
farář Skuhrovský, Z velebných pp. P. Alois Calka,
Th. C. oooperator v Dolní Krupé, P. Josef Kořínek,
kaplan ze Světlé, P. Jaros. Schovansc, kaplan s Ha
brů a P. Václav Stýblo, kaplan v Čechticích, které
muž touto cestou zvláštní díky sa platnou výpomoo
vyjádřeny bnďteš. Zvláště veliká byla manifestace

vděčného a zbožného lidu, když veled. pp. missionářiv neděli dne 29. října na posvátný Velehrad a na po



svátný Hostýn, kde Matka Boží divy tvoříodjížděli.

Zbožné obecenstro nejen Že «prapory, doprovodiloveledůst. missionáře k budově se slzou v
oku dávajíc jim upřimné ©Bohem, ale přemnozí i do

rovodili je aš na nádraší, odkud rychlovlsk nám
jich na dražnou Morarn odvesi, Tek se o niob vypl
nilo $ to, 00 písmo sv. vypravuje o prvním misalonáři
av. Pavlu, še jeko křesťanská obec Milotská jej se
slzami v očích doprovodila aš k lodi, tak obsc m.
Brodská vyprovodila jí milé miseionáře až k -lska
Vsdévajíce jim i tonto osatou ještě poslední povinno
vané díky, přejeme, aby se i na nich vy Inilo to co
místní duchovní správce při odchodu a díky jim přál
totiž, aby jejich missionářeké psáce a námshy pro
měnilyse jim jedenkráte v drahokamy v koruně slávy
věčné.

Ze Smlřle. Lid náš je zrušenímjazykových
nařízení rostrpčen. V sobotu večer a v neděli demon
strovalo občanstvo smiřické « okolními přečetnými
vesničany pořádáním manifestečního průvoda. Lid zpí
val národní písně » provolávat: Hanba vládě! Námě
utek starosty, p. Lofnar, oslovil lid erdečnoa vlastene
ckou řečí, načež ae počali účastníci (asi 1000) pomalu
rozcházeti. Při demonstracích strhány na nádraží a
v loterní sběrná německé uápivy a před mlýnem žida
Šimona Kleina a poštmistra provoláno: —„Hanbal
Mluvte česky| Odrudilci! mluví německy! Neznámí
pachatelé vytlonkli u Šimons Kleina e Morice Lusti
ga okna. V pondělí bylo ticho, ale znenadání před
večerem dostavilo se asi 20 četníků a vojsko. Pošta
prý byla ohrožena, což bylo vylháno. Lid se sbíhal
a byl pak bodáky a šavlemi rozháněn. Mnoho lidí
bylo těžce a ještě více lehce raněno. Také lid zatýkán.

V České Skallel byly dem:nstracev ne
děli, které se v pondělí opakovaly. Při tom bylo ros
bito několik tabolek. Tím se židům hrozně málo ablíší,
české věci se ale škodí. MDr. Jetel zatčen.

Vražda v kaoárnách. V pondělístřelil
vícekr.t jiš trestaný voják Kolan od 9. setniny 21.

š. plaku pěšáka Nevěda, který ho měl etřežiti, do
evé strany prsou, kulka proletělaa smrtelně zranila

též za ním stojícího pěšáka Krapička. Kolan, který
pro nové přestapky dostal na pět dní kasárníka, byl
strašně rozzuřen a střelil drahou rána Nedvědoví do
hořejší části těle. Vrah byl okamžitě zpoután. Obě
jeho oběti zápasí mezi životem a ermtí,

Ze Dvora Králové. (Novéobecní před
stavenstvo.) Dne 6. listopadu konána byla zde volba
nového předetavenstva, jež byla tentokráte jaksi vol
bou manifestační. Za starostu zvolen p. Stan. Finger,
obchodník, proti němně někteří židé nerozvážně bro
jili a chtěli ho zkracovati na živnosti. Za radní byli
zvolení pp.: JUDr Frant. Jeřábek, zemský advokát,
Jun Taufman, bostinský, Jan Kučera, lékárník, Fr.
Klazar st., majetník pivovarn, H. Šubrt,eolicitator a
majetník doma, B. Lemle rukavičkář. Někteří israelité
počinali vždy wměleji vystapovati, stavěti ve do řad
nepřátelekých a ojafmovati živnostnictvo. Žid.cestu
jící vyvolávali zde rozbroje, vyhrožujíce hostinským
„boykotem“. — Snad se nyní zpamatují a upustí pří
ště od své vyzývavosti, — Večer uspořádán byl nově

zvolenému předetavenavn pochodňový průvod, jenžrozešel se k 8. bodině večerní beze všech výtrěnosti.
Židovští obchodníci měli krámy uzavřené. Na někte
rých místech bylo slyšeti jen slova: „Pozdrav z Polné“.

Výbor pro předlohu na odpomožení
memsi měl v úterý schůsí, ve které byla podrobné
debata o předloze skončena Na návrh poslance Stei
nera (antisemity) byl obnos ustanovený pro podpory
avýšen ze 6,001.000 zlatých na 8,809.000 zl.

Z Moravy. Sjezd zástupců českésamo-právy
konati se bude v Brně dne 19. listopadu. — Hanácký
Vyškov, který nám byl následkem vynaceného a
zcela zbytečného konkursu vyškovské záložny a si
sením německých škol pomocí německé byrokracio
vyrván, bude opět vrácen národu. Renegáti vidonce,
že nadvláda svou ueudrží, dohodli ses Čechy o kom

romisen. V obecním zastupitelstva budou míti uvě
domělí Češi 10, renegáti 14 zástupců, v městské radě
Češí 3, Němci 2. — 'Čaké Litovel se v listopadu dostane
jistě do rukou českých. Na aererní Moravěsbývá
tedy dobýti ještě Zábřehu a Usova.na jihu Kramlova,
Pohořelic, Židlichovic, Hastopeča, Břeclavy, Hodonlna,
ma východě: Lipnlka, Hranic, Mor.Ostravy a Místku atd.

Náhrada za „hler“. „Jihoč.Listy“ píší:
Z ponižující a pro každého muže trapné situace pří
hlášení se a kontrolního ehromášdění za panajícího
nyní jastamentu vojenských orgánů pomohli si nyní

astné a šprýmovným způsobem minulé pondělí blá
nící se záložníci v Čes.Budějovicích. Když jim byl
p. setník udělil obvyklá nž a co nejpřísnější napome
nutí, aby žádný z přítomných neopovážíl hlásiti se
jinak neš sní roskaz, velící, aby každý vyvolaný pro
nesl hlasité a zřetelné „hier“, počalo vyvolávání,
které do jisté míry svou norotou a originálností mu
silo i patrně samotného semračeného p.setníka pře
kvapiti, neboť vzdor tomu totiž, če Piášení nebylo
„věrně“ dle předpisu, nemělo přece žádných slých ná
následků. Kdy totiž nekterý s Čechů byl vyvolán,
odvětil buďto nesrozamitelně ze sebe vydechnntým
„lem,“ jiný zase vo ozval ležárním „je,“ a ti nejšpá
sovitější volali docela po formanska „té“ : a toto
„hjé“ se pak sa velká veselosti všech ujalo všeobec
ně. — Hrdinství to zrovna není, ale z nouze prý je
Franta někdy dobrej. Otázka, jak nabraditi slovíčko
hier všeobecně pochopitelaým, všechno ehromášďu
jícím slovem, nedává mnohým lidem spáti. Jeden pán
doktor, nespal pro to tři dny a tři noci, ale konečně
na to vysral. Pro pány delegáty pracoje o pamětním
spise, vněmě navrhuje sa: ajči, tutaj, jelen, sděs atd.
filosofické: ahát Na toto slovo prý kápl Sokrates,
kdyš jednou ufoakl své drahé Xantippě s její pláštěm
do shromáždění lidu, v němě demonstroval proti její
théde. A kdyš si sedl Archimedés na pověstný svůj
pastó, tu prý svolal také ahál

Jsou mebo nejsou Nár. Listy zkar
tellovány. je pam Penižek reduktorem
„Nár. IL.“ čílt mlef! 1.) V Prase je všeobecně
anámo, že referent „Bohemie“ a „Nou freie Presto“
dostával zprávy jak z klubu tak s redekce Národních

Listů, neboť „Bobemie a N. fr. Pr.“ je uvořejhovala
s těmito současně. Rovněž je snámo, že relerenti Nár.
Listů“, Bohemie, Tagblattu atd. súčastníli se barey
novinářské a vyměňovali si společně správy. Věříme,
de „N. L.“ nyní na této burse súčestněny nejsou, ale
pravda jest, še připrocoseu Hilenerové v Kutné Hoře

. Hlaváč společně m referenty Neue fr. Presse, Bo
emie, pražského a vídeňského Tagblattu atd. užíval

telefonu u šida Tellera, kdešto jiní novináři byli na
ceni vydriovati si fiskra a užívati telefonu až v Ko
líně, coš bylo spojeno we ztrátou Času i peněn. Je
pravda, še na katellářatví toto bylo v Kutné Hole
bubováno. — 2.) My jsme netvrdili, do císařský rada
Penížek je repraesentantem Nár. Listů na říšské radě,
ale my jsme tvrdily, še je vídeňským redaktorem Nár.
Listů a že udává dosud v Nér. Listech vídeňské české
politice hlavní ton. Pan redaktor Edvard Ryba, bý
valý člen redakce didovského Pr. Tagblattu atd. je
sice dle jména repraesensantem Nár. Listů vo Vídni,
ale že by byl duševním jejich repraesentan.
tem, tomu ae asi páni redaktoři Nár. Listů zasmějí
nejvíce aami. Známo, že N. L. tvrdily na počátku t.
r. slavnostně, že žid Penfžek není jejich rpolopra
covníkem ve Vídni. Čtenářstvu se mělo zatajiti, že
svatým dochem grandžornála a grógrovské svobodo
myslnosti není žid. Ve schůzi dne 31. ledna t. r.
však přepadl Wolf redaktora Nár. Listů Penížka v
žarnalistické loži, cloumal jím, takže žid p. Penfžek
uznal za dobré dáti se statečně na retiráda a pone
chati obranu svou pádným pěstím poslanců Pospíšila
a Leblocha. Za své chování vylončen byl sv. dach
Nár. Listů na zbytek zasedání ze schůzí říšské rady
a dostal od presidenta ši. Fochse důtku. p. Pe
nížek, inspiruje a židokřeatanem p. dr. Stránským
mladočaské vůdce, je známo; na smýšlení českých čte
nářů i poslanců působí svými články v Nár. Listech
iv České Revue. Kdo tříští Čechy, a tyto se Slovany
a konservativními Němci, ten žene dnes voda na mlýn
Claryho a Chinmeckého, a to činí žid Penížek. Odvo
lávaje se na zprávy z úet pp. dra Pacáka a dra Kat
hreina snažil se p. Penížek spůsobiti rozkol mezi ko
tolickými a liberálními Slovinci a tím chtěl ohroziti
též trvání pravice, ač ani Pacák, ani Kathrein o celé
věcí nic nemlavili a nepraviti. N. L. by neměly trpěti
po těchto událostech pana císařského radu Penížka
ve své redakci sní bodinu. Ale p. Penitek rediguje
z Vídně Nár. Listy dosud. 3.) Je pravda. že v Polné
nazývaly po zavrašdění Anežky Hrůzové Nár. Listy
„Židovskými Liety“, ponšvadě proti Hilunerovi N.
L. nic neuvěřeňovaly. Pak-li se dnes N. L. trochu
obrátily, jest jim to jen na prospěch.

chodský měšťan, p Rudolf Pěsel založil při student
ském semináři b. „Borromen“ studijní nadaci na pa
měť Boletého císařského jubilea, eloživ obnos 2600 zl.
Právo na požitky nadace mají příbuzní zakladatelovi
v nedostatku jich rodáci z Jamné a z Hronova. Na
dace s úchvalou příslněných úřadů vešla letošním
rokem v život.

Z Předměřle. V úterý a ve středu udály
se zde demonstrace, lid zpíval vlastenecké písně, brzy
však z tohoto rámce vybočil. Na nádraží zamazal
všecky tabulky s německými nápisy a starému ob
chodníku Saxlovi rozbil okna. To dopálilo jeho vnuka
Pojera z Rusko, že začal do zástupu atříleti. Tento
se rozzuřil, bombardoval domek, vnikl do vnitř a ros
bil tam kamna, nábytek, náčiní a nádobí, a vybázel
vše nu ulici. Zásoby dřeva naházel do Labe. Starosta
p. Mdr. Beichert mél potíže, aby lid ukrotil. Pravil,
že tím si nepomůžeme a přiměl mírpou domluvou,
še se zástop tiše rozešel.

Z Třebechovle. V městěnašemmá lid jil
přes dvě leta dopal na obchodníci kůžemi, Fineserku,
ktorá sprostě a benlivě sa vyslovila o českém národu.
U Flosserů, která bydlí u paní poštmietrové Macháč
kové, jest jakání židovaká bursa, kde se projednávojí
klepy a pletichy třebechovické, Lid nevidí rád Fius
serku v poštovní budově zrovna u katolického kostela
a proto příležitostné vždy ei ochladí nevoli na Flas
serce. Tak se stalo i v posledních dnech. Při ná
rodních děmonstracích, které počaly 28. října, vytloukal
lid Flusserce okna, Tato je recbala demonatrativním
způsobem nezasklena. Panf pnětmistrová, která se 66
svou nejmilejší nájemnicí nechce rozloučit, chtěla za
vřiti poštu a oznámítito. poštovníma řiditelství, Pan
pnrkmistr jí věsk řekl: Vy musíte ale říci pravdu;
lid útočil proti čidovce, ne proti Vám, neb ani okna
u pošty ani orličky nepoškodil| Paní poštmistrová Ma
cbáčková baď z umíněnos*i nebo ještě více z nero
zvážnosti povolala min. pondělí do Třebechovic vojsko.
Úřadající pan sekretář Broška pcelal jí všaks Hradce
jen 4 četníky. Pan purkmistr řekl strážmistrovi, že
ručí za pořádek a že na jeho zodpovědnost má po
slati četníky spět. Městské rada demonstrace zaká
zala, sle tyto v nepatrných rosměrech se opakovaly.
Ve čtvrtek šádal strážmistr za posilu 10 četníků.
Pokud se chovali vlídně, chválil je též lid. Když
v pátek abírali se pu ©, bodině večer dělníci domů,
tu je četníci sburta rosbáněli a tlonkli je i pažbaní,
Ulice „u pošty a neblčka“ byla náblo uzavřena A
nikdo uesměl do města k náměstí. Paní poštmistrové
snad jeden četník, který doprovázel po několik dnů
peštovuí vůz, nedostešoval; její nájemníci Flusserku,
po Její nábledu snad pošta, hájil tedy řetěz četníků.
Tito si počínali v ulici, jde bydlí purkistr, velice
divoce; málem by byla v Třebechovicích tekla krev,
Pan purkmistr a vážení občané líčili počínání Jejich
velice drasticky. Kdyf šli dělníci z relkodíloy pana
purkmistra Růžičky klidně domů, vrhli se na ně če
tníci a divoce je rozbáněli; 7Otiletébo utarce pana
Horáka brotáluě povalili ua zem, jiné obrošovali pu
čbami a bodáky. Ta pan porkmistr zakročil jako sta
rosta. Ale četníkovi rezjařenéma byl purkmistr sem
a parkmistr tam, strčil jím snrově do domovních vrat
e brozbou: mari nebo tě provodnul Paní purkmi
strová so k tomu namanola a v tom okamžiku po ní
drápl četník a rozškrábal jí obličej. Lid byl surovým

timto počínáním rozhořšen. V sobota dostavili se do
Třebechovic téň venkorané, demonstrace se opakovaly.
Hlavně rázné zakročení pana Kouby, Vitouška a ji
ných rosvátných občenů zabránilo krveprolití a roz
cbod ochlácholeného lidu. Jeden četník prohlásil p.
Vitouška za satčena, ale za okamžik ho ponýlal zpět.
Teuto pravil rozhořčené: „Teď ne, já půjdu na ra
dniol!“ Četník osnal sa dobré po těchto alovechzmi
zeti. Mnoho mužů | fen by'o k zemi poraženo, pažbou
neb jinak ohozeno. V neděli kázal p. místodrř. rada
na stížnost pana purkmistra, aby četníci z Třebe
cbovic odjeli. Když výrostol a borkokrevnější lidé se
o tom dověděli, běželi na nádraží a epáchali tu hro
zoou kočičinu a též veliké výtržnosti. Po odcbodu
cizích četníků nastal v Třebechovicích obvyklý klid
a bezpečnost.

Národsí Listy poslali nám tuto
oprava: Pann Fr. Štábloví,odpovědnémureaktoru
„Obnovy“ v Hradci Králové! Pod titulem „Jihoslo
vané" proti redaktora „Národních Listů“ uveřejnil
časopis „Obnova“, jehož Jate odpovědným redaktorem
v čísle 45. ze dne 27. října 1899 na straně páté
v prvním sloupci zpráva, která — pokud se týče „Ná
rodních Listů“ — je úplně nepravdivá, Žádám tedy
ve amyela čl. 19. zákona o tisku, abyste v „Obnově“
uveřejnil na tomtéž místě a tímtóž pismem, následn
jící oprava: 1. Není pravda, že „Národní Listy“ jsou
se zpravodaji „Bohemie“, „Nene Fr. Presse“, „Prgr.
Tagblattn“ atd. zkartelovány, neboť „Národní Listy“
v takovém kartelu vůbec nebyly a nejsou. 2. není
pravda, že v „Národních Listech“ cís. rada Penížek
udává dosud vídeňské české politice hlavní ton, neboť
representantem vídeňské redakce „Národních Listů“
je pan Dr. Vilém Ryba. 3. není pravda, že „Národní
Listy“ židům nemilé zprávy umlčojí, neboť nikdo ne
může ani jediným dokladem dokázati, že se cos tako
vého úmyslně v „Národních Listech“ stalo. V Praze,
dne 28. října 1899. Jos. Anýš, odpovědný redaktor.

Večírek ma rozloméemou pořádalvčera
v klubovních místnostech v Grandhotelu Sportovní
klub na počest pana eubstituta státního návladního
Blattného, jenž byl přeložen do Prahy u jenž si za
krátkého svého působení v Hradci Králové zíekal
zasloužené úcty, vážnosti a obliby. Zvláště v kruzích
damských nemenší oblibě se těšila paní Jeanna Po
spíšilová, vdova po c. k. professora a choť p. subeti
tuta, které přesídlí rovněž do Praby.

O bouřích na Moravě dokázalve vážné,
stkvělé řeči p. poslanec dr. Žáček, že vinu všech
výtržností nesou hlavně orgánové vládní, Řeč jeho se
sypala jako řeřavé uhlí na hlavy ministrů a jejich
orgánů, politických úředníků a četníků. Dr. Žáček na
základě osobního vyšetřování dokázal, že úřední zprá
vy nebyly pravdivé. V Přerově i ve Vsetíně nebylo
třeba zakročení. V Holešově četníci bez příčiny utra
tili několik životů, neboť teprve po krveprolití, po
němž četníci prchli, začalo se drancovati. Proti židům
obrací se nevole lidu proto, že jsou na Moravě všady
rroti českým snahám, če se všsdy přidávají k Něm
cům, že jsou často jedinými repraesentanty němectví,
že by Morava aebyla v rokou Němců, kdyby jim ne
byli židé všady nejvydotnější podporou.

„Pame gemerále, vy máte 450 zlatých mě
elčně, podívejte se na moje mozolné ruce, a my 80
nesmíme za to vše ani česky hlásit?“ Tak pravilJan

Měchura, syn bývalého starosty v Šardicích, brigáčuímu generálovi « Brne v Kyjově při kontrolním shro
máždění. Stejně se hlásil jeho bratranoc Měchura a
jejich kamarádi, kteří k všelikéma přemlouvání odtu
šili, že jsou Češi a českou řečí se hlásití budou.
Když byli pro avon lásku k rodnému českému jazyku
problášení za zatčeny s odváděni do vězení, volal na
náměstí kyjovakém starý Měchura na avého syna a
synovce: „Dobře jste se chlapci drželi, jste Čechy a

echy zůstaňte!“ Chlapce a jejich kamarády odvezli
do Brna a uvěznili na Špilberku,

Dědictví Mallčkýeh pod ochranouav.
Karla Boromejského v Hradci Králové vyšlo číslo 43.
Obsahoje I. obraz ze života v 17. století „Po letech
čili rodina Vinařických z Vinařic“. Dospělejší mládeži
vypravoje Josef J. Váňa, učitel v Habrech. II. „Krá
lovský sirotek“, divadlo ve 2 jednáních. Pro mládeš
napesl František Pilbaner, říd, nčitel v Neškaredicích.

Ústav brab. Pěttloga v Olomouci
zaznamenává letošníbo školního roku neočekávaný ná
val choranek. Přiblásilot se o-plné sto choranek více
než roku minulého a počet chovanek v pensionátě ee
téměř zdvojnásobil. Bylo zapeáno do školy literní 111
chovanek a sice do I roč 33, do II, roč, 44 a do III.
roč, 46. Do školy obchodní, která I. roč. letos byla
sahůjená zapsány 43 chovanky; do pracoven 16, do
školy kuchařeko-hospodyňské 40. Úhrnem 810 chova
nek, s nichě 150 bydlí v penaionátě a 160 jest exter
ních. Dlebydliště rodičů jest 206 chov. z Moravy,
84 z Čech,8 zo Slezska, 4 z Uher, 6 z Ruska, 1
« Bulbarska a 1 z Dol. Rakous.

Ve prospěch chudých stadujících
zdejších středních škal sehrálajednotazdej
ších divadelních ochotníků Štolbovu veselohru „Na
letním byté“. Divadlo bylo skoro prázdné, takže ochot
píci se obětovali marně, neboť ani náklady řežijní
nebyly uhraženy. Za to bylo tentýž den vo věnečku
studentů zdejších středních škcl nabito. Arranžóři vě
nečkn mohli míti snad tolik epolečenského taktu a
zdvořilosti, aby odložili taneční sábavu na jiný den,
neboť poškodili zbytečně své chudší spolužáky, kteří
dostali jinak každoročně 50 až 100 zlatých s výnosu
ochotoického divadelního představení.

Listárna redakce. Pánůmdopisovatelům:
Mnoho sazby jeme masili vynechat, mnohé rukopisy
na pozdějšek odložit. Jiné nelze opět uveřejniti, neboť
by na „Obnovu“ spadl Damoklův meč.



Výkau za říjen.
Členové zakl. aplatili čís. 80. 20 sl.
ČI. skuteční po 5 zl.: 21, 30., 69., 60., 63.,

70., 168. (10-—), 172., 179., 198., 386., 326., 261.,
243 (10—,., 268 (10-—)., 266., 804., 305., 809, — 110sl.

ČI. přisp. po $ zl. 80kr.: 66.,144.,172., 180.,

181., 196 (6—) 228 (6-—)., 287 (8'—)., 289., 254.,276.,348(2—'.,405B E
Dary na Adalbertinum dali p. t. pánové:

Anonymus, 100 zl., Fr. Sedlatý, far. v „ďánicích 150
sl, J. Vondráček, vysel. děkan v Král. Vinohradech
80 zl., Vik. Broumovský (sbírka) 16 zl. 60 kr.

Po 10 zl.: Ant. Boháč, Pelhř. Novák, č. ka
novník, V. Vojnar, V. Vaněk, bisk. vikář, Ig. Horký,
vysl. děkan. Fr. Křívohlávek farář, Mons. Bob. Hakl,
V. Kalaš, Fr. Kašták 90 zl.

Po 6 zl.: Al. Chalonpka, děk. Marčík 12 zl.
Po 5 zl.: Vit. Kaska, Jar. Horák, J. Jelínek,

děkan k. Pablásko, Bob. Beránek, Fr. Sychra, Vil.
Sladomel, Dr. G. Domabyl, Ant. Sysel, Jvs Šmidt,
farář Douda 55 zl.

Po 4 zl.: Fr. Trávníček 4 zl.
Po 3 zl.: Jos. Kovář, V. Flodermann, Jos. Pro

cházka 9 zl.
Po 2 zl. 70 kr.: Jos. Soukup 2 zl. 70 kr.
Po 3 zl.: Fr. Hendrych, J. Pánek, Fr. Knappé zl.
Po 1 zl. 50 kr: J. Vik 1 zl. 50 kr.
Po 1 zl.: Al. Kreek, J. Císař, P. Sal. Ronvíček,

Josef Stryhal, L. Wichta, Alois Seliger, A. Vik 7 zl.
úhrn darů 38% zl. 70 kr.

"UVržnízprávy.
V Hradci Králové, dne4.listopadu 1899.1bl.

přenice zl. 6:60 —706, žito sl. 500—5-40, jedčmena

zl. 4'36—5-00, ovas sl. 2-45—2-80, proso zl. 5:00—5'85,
vikve si. 4*50—600, hrachu zl. 8-00—9-90, jáhly sl.
900—000, krup 8:00—21:00, bramborů sl. 1:10—1-20,
jetelového semínka červeného sl. 46'00—55'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 00-00—G0:00,máku sl. 18:00,
olejky zl. 0'00—0:00, lněného semeno zl. 1-50—8:20,
100 kg. titných otrub al. 6-26, pšenič, otrub zl. 650,
1 kg. másla rl. 090—100, 1 kg. sádla vepřového zl.
72-—0'80, tvarohu s). 0-13—0*14, 1 vejce 3 kr,

V Králové Dvoře n L. dne 4. listopada 1899,
pšenice 646, 6*00, žito 6-00, 6-15, 6-30, jedmen 450
ovee, 2-20 360, brách 11.— 12-00, čočka 16-00 18-00
vikev ©— 0—, jáhly 0—, —— kranpy 15-— 24—
brambory 1-10 1-20, vejce (kopa) 200 2-20, máslo 100,
1.10, tvaroh 14 kr., maso hovězí 68 kr., maso telecí
60 kr., maso vepřové 73 kr., maso skopové 60, seno
280, sláma 2:30, oves 620.

Spisy Rudolfa Vrby.
Na skladě dosud jsou:

1. Povaha moderního kapitálu. (1 zi.)
2. Otázka zemědělská. (1 zl. 20 kr.)
3. Bo) proti klerikalismu. (40 kr.)
4. Národní sebeochrana. (2 zl. 20 kr.
5. Palacký-Feier (jazykem německýmna obra

nu českého národa. 1 zl. 70 kr.)
8. Budoucnost národa. (1 si. 20 kr.)

Spisy lze nejlépe objednati u spisovatele. Adre
sa zní:

Rudolf Vrba,
Košíře u Prahy č. 193 (pošta loco).

t | JOSEFŠTĚPÁN,
Ň závod pozlacovačský v Pardubloioh J

opravuje jakol i nově stavá
© oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do ©

oboru toho s jící práce v nejmodernějším pro
vedení a v cenách velmi levných.

Prodám levně
nově postavenou a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetylénem, velkou zahradou 8 vodo
tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednou
aj. v

vilu Jitřenku
Č. p. 187. v Plotištich n. L. u Hradce Králové

blíže nádraží u Předměřic n. L. na návrší.
Bližší sdělí na místě samém

J. A. Holínka,
majitel

..
z jemného, nepromokavého štyrskýho lodenu v barvě tma- Z
vošedé, šedohnědé, tmavoolivové zhotovené přesně dle zde 7097
uvedeného výkresu Křestn

po zi. I0—, 12.50, 14.50.
Sokoleké haveloky nejlepší jakosti sně dlenejez!jako př LISTY

WW"po zl. (200 -Gy ex offo
ummaPří ctěných objednávkách vyprošuji si udání potřebné

délkyhaveloku.—— P259.6 40 kusů za 30 kr.
: nabízí

Bisk, knihtiskárna.

„>
Do Hradce Králové a okoli!

Dovoluji si P. T. velectěnému obecenstvu oznámiti, že po smrti svého otce
převzal jsem chvalně známý

závod truhlářský a čalounický
v domě č. 117. na Malém náměstí vedle Záložny

a že jej dále povedu.

Snahou mojí bude, abych si zachoval vzácnou přízeň velectěného obecenstva, které
otec můj nejhojnejší měrou požíval, a vlastním přičiněním jako dlouholetý spolupracovník
svého otce a tím zajisté dokonalý odborník řady příznivcův závodu tak starého rozmnožil.

Poroučeje se velectěnému obecenstvu trvám v úctě veškeré

Ludvík Knepr,
výroba a sklad nábytku.

V Hradci Králové, v fíjnu 1899.

(PE EEE3E3E3E3E3E3E3E3E5ESF9ESFAF3E3ES- E9ESE3ESE3E3FSESFE3F3F3F3ESF3Ewe- Velkývýběr Us
zlatých a stříbrných skvostů, svatebních
darů, kapesních i nástěnnýc hhodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
hodinář ajzlatník v Rychnově n. K.

přísežpý znalec c. k. okresního soudu.
i Obrázkové cenníky na požádání zašle.
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první moravskáVýrobavěŽníchROUNDzm tááe
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vyrábí a dodává zlacené od 90 kr. až
věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho Val 20 kr.

letou zárukou v dokoneléjakosti. Obálky vhodné
40—38 kr.Hozpočty zdarma.

Nabízí blesk.knihtiskárna.

Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány 1 dámy:
Košile bilé. — Trikové. — Pravé jágrovky.

Velký výběr
novotinek kravat, Jimců, manžet a rukavic.

Kněžské kolárky a náprsenky.

dopdručuje pro zimu
Velký výběr dámských vlněných no

Yotinek, nejjemnějších barchetů a

Výbavy pro nevěsty.
Největší výběr dnmasta, garnitur káv.

o , 1jid., vlněných račníků, kapesníků
flanellů otálobarevných, atd. v jakostech nejlepších.

Malá zkouška přesvědčí.



Hradec Králové. LADISLAV KNYPL, Ulustrované 'cenniky na
požádání franko.=O

V, Vacek,
závod

školkářeký

u Chlumce

eškeré

nabízí pro zimas a jerní
vysatování stromy ovocné

ké 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

Cenníky zdarma

původníšicí stroje

Cestující se přijímají na stálý plat a na provisi.

00000600000

E době vánoční a velikonoční.

Jesle Chrámové **:+*boŘ zané poly
k chromované

Boži hroby se slohemkostelů

EKři '
) Křížovécesty S nod

šení“, sochy, oltáře a veškerá ko

soublssné

v reliefu feza

RB stelní zařízení doporučuje uctivě
o umělecký závod sochařský a řez

bářský
Josefa Krejčíka wPraze.

Menovacestarých oltářů a kostel. zařízení.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 30.
v domě 8v. Václavské záložny od 1./XI. 1899. [llustr. cen«
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

©++0000000000000000000(

FRANTIŠEK JIROVŠ, š
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučuje netivě evé chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
o slohu čistě gothickém a remaistančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrzuje nálešitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlnetních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstva a sl. úfadům proti Sdenníma vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. um

000000000000000000
©00000009000000000000000

©t+0+00000000000000000000

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporačaje

Karel Zavadil,
zlatník apasiřv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše elině w o hni zlacené a stříbřené začzerně
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyř “iti. Platiti možnotéž ve Ihůtácl. Opravy
unovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle6
sašlou se již avěcené se atvrxením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může so vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků « odporučuje se tedy ksa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborif, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, avícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

LA Eo obe Bo EDLE B ESOD od olo DO OTN

lgnac V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporačuje P, T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenniky, vzorky, i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.TETUEEDUET
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Hiš literární týben.
Tento týden vyjde:

Obrázková revue, seš. 3... . ...... s. —-30
Národní albom, seš. 23). -< < - « + « « A —40
Malý čtenář, seš. 8, -< . « < « « + + + « „ —06

May, Po stopě zlého činu, seš. 62, ©. . . . „ —'45
Nový Robinson, seš. 18. 20., - < . « po „ —%
Verne,Hrao dědictví,seš.6, < . « <- « „u
Macaulay, Uvaby histor., seš, 4., © < « « „ —16
Vilímkův obrázk. arch, č. 6., . <. -< « « „ —0
ZlatáPraha,1000č.1, ........ „—%0
Vlček, Splsy, seš. 13 < 2 m dB
Carlenová, Poustevník na skále sratoj. šeš, 2, „ —'10
Repertoir čes. divadel, svaz. 84,- . . - . „» —M
Rais, Horské kořeny, 2. vyd... © + < + + * „ 1
Sokolová, Rozehrané strunky, váz., . < <.. „ 1—
Sokolová, Větříkova píšťalka, ráz.. . + . - „ 120
Vědaapráce,seš.8, -<-< ++« ++. „ —16
Česká mládež, seš. 3,. . < < < + + + + « „—2
Rais, Pantáta Bezoušek, deš. 6, < - « + < « „ —'16
Horrman, U snědeného krámu, seš. 1,- . „ —'18
Kořenský, Cesty po světě, seš. 28.. . . ... „+ —M
Ottova laciná knihovna, seš. 45,- . . «.. = —00
Světlá, Spisy, seš. 28,. < < < < * + + + « „ -18
Anglická knihovna, seš. 2, . < © + + + + * „
Ruská kuibovna, XXXL, váz,- . . . ... „ v80
Hurbau Vajanský,Novelly,rázy. © ©- « * „+ 1120
Vrchlický, Spisy, deš. 178,- . < -< < + + * „ —16

Veškeré tu uvedené, jakož i kdekoliv oblášené spisy
má stále na skladě a na požádání na okázko zasílá

knihkupectví B. E, Tolmana
v Hradcl Králové, Velké nám. č. 26,

bliže lékárny.
(Založeno roku 1863.)

d————————————
| SW-První česná "i

specielně na americká cotiagoová harmonia zaří
zená terárna

Rudolf Pajkr z spol.,
v Hradci Králové,

toho druhu w Rakousku-ifhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
umerické soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li jm

portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vídni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka

„ pětiletá. — Illnstrované cenníky
franko a zdarma.KC

Podálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

v Hradci Králové
má na skladě a doporučuje

vznačnělovnýchcenách
velký výběr modních látek na ob
jednávky jakož i hotových oděvů

a úřednických stejnokrojů.
Hlavní sklad v Hoře Kutné.

Filiálky:w Chrudimi, Pardubicích, Krá

090000000000000009

Jové Hradci,v Olomouci a Přerově na

C.ak.dvornivý dodavatel |

Moravě. o

Emanuel Bělský

Ď00000000000000

Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1
htr po 3 zl.

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

S1Hivovlol starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenouz tatránskýchjalovči
nek, 1 litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa 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; nebof r litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
obal web soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky zasýlají Be zdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméné 25 litrů sleva 15pro=

cent.P SLU
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje 8e ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církevního; též zhoto
voje sochy světců ze dřera i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za řádnou práci při cenách nejmír
nějších. S úctou veškerou

Antonín Sucharda. 3
Boro
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měšťana Královéhradeckého,
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+ Humpvleckásukna
a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové,
na zimníky a have
loky z čisté ovčí vlny
v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první

zasílatelský závod
v Humpolci.

( Vvorty k nahlednutí
franko.

ov uUwvowrsuw

ALPAKA
ohevlot

vřele doporučitelná
podzimní novinka pro

pány na obleky.
Látka čistě vlněná ve dvou

moderních barvách
metr zl. 3-60.

Na úplný oblek 3 metryZl. 10-80.
Vzorek této látky, jakož

i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
zimníky a menčikovy jen
zaručené jakosti u v mír
ných cenách se na požádání
k nahlédnatí franko zašlou.

První český sasíl. zárod
Ed. Doskočila v Chocni.

KNIH OVNA

Too ooolalalalelo.a.a-lo10weakLoaaWahoGaalemalalelelalelolole!

-DBOOO

svědčí o poctivé obného duchovenstva

Při hromadném objednání větší výhody. 1

Táž na splátky bez zvýšení cen!

ODOOoOOoOoOoOo«

aPŠNePgy
Mate a
ačeské čekelády

SKLAD-PRAHA:FERDINANDOVA

TŘÍDA
© PROTI CHODĚROVŮM o 

naděje a láska.

ousi postillou,

Č. 11582.

z městských rybníků prodávati se
budou do Vánoc ve vodárně ka
ždou středu a pátek vždy ráno
do g hodin proti hotovému za
placení.

V jinou dobu ryby ochotně

prodá obecní starší, p. Jos. Petříek.

7. listopadu 1899.
Starosta:

Dr. Ulrich.
>.

Carnot, francouz.novinka
vřele doporučitelná látka pro pány na
obleky v moderní barvě, v neobyčejné

šiřce 150 cm. Metr zl. 4-40.
Vzorek této látky jakož i bohatý výběr moderních
drubů na obleky, svrchníky, zimníky a menčikovy jen
zaručené jakosti a v mirných cenách ae na požádání

k nahlédnutí franko zašlou.
První český zaellatelský závodEd. Doskočila v Chooni.

Křesťanský závod.

WB-Solidní (W
i obsluhou vždy osvědčený a chvalně zná
4 mý obchod komfekční pro dámy

Anny F. Rorové
v Hradoi Králové,

j Klicperova ulice, proti kavárně p, Fialově $
odporučuje ku zimní saizoně svůj bohatě (

| zásobený sklad elegantaích, moderních |
Mjupiček, pláštěnek nejrozmani
ří tějších střihů, a velký výběr dívěích £
5 dětských jupiček a pláštíků |

oP

k v cenách velice mírných.
P Objednávky dle míry se rychle shotorují.

: Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší :

Anna F. Horova.

Ggimex: |jekovILočáry
nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levné

doporučujeČeněk Buben,
kočárník

v Hradci Králové.
Vysnamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brašce zlatou, v Praze státní bronsovou medailií, v Kr.
Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom s právem ra

žení alaté medailie a korunou.
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Klíč od „kassy“.
Jednomu „statečnému bojovníkovi za svatá

práva pároda“ došly při národní slavnosti anebo
na výletě obyčejně velice brzy peníze. Měli ho sa
„škroba“ anebo zu „špinu“. Když totiž při takové
slavnosti začali s nějákon ebírkou, on se obyčejně
vytratil. Upligovali mu. Špinavcem nebyl, ale v
domácnosti jeho byl ten chvalný obyčej, že klíč
od kassy měla jeho — paní. Nebylo toma tak
hned s počátku jejich manželství. Ale kdyř muž
Víc a více za svatá práva národa bojoval, a „kas
en“ i kapsy příliš často vyprazdňoval, nastala
NHěměnaústavy“ a klíč od kaesy si vzala „říšská
rada“ — to jest paní manželka. A byla přísná.
Když byl výlet, počítala asi takto: Cesta po že
lezpici sem a tam 1 zl. 20 kr.; tři půllitry piva
21 kr. a dva doutníky: dohromady 1 zl. 60 kr.;
mimořádná vydání jedna korunka — zpraví to
tedy dva zlaté.

Na table věc jsem si vzpomněl ve dny právě
minulé, když jsem se dočetl, že je v Rakousku
jskási kontrollní kommisse státního dluhu a ta že
má klíče od kasay, v které jest uloženo šedesát
milionů potřebných k ražení nových peněz. Má
ovšem jeden klíč-t pan ministr, ale jedním se
otevříti nemůže, A' kontrolní ta kommisse Bi po
stavila hlavu a povídá, že neotevře, a že to musí
dovoliti říšská rada.

Je to zajisté dobře, když má klíč od kassy
paní. Délá to sice obtíže, když se paní říšská
rada s p. manželem — chtěl jsem říci — 8 pa
nem ministrem — hbněvají, ale děje se to jinde

taky, pro by to nemohlo býti i ve Vídní?Německu n. př.chce císař míti ještě jed
nou tolik lodí, ale Fišskásněmovna ve své větší
ně — vlastně katolický střed — nechce vydati
klíče od kass čili kapes občanů; nechce mu to
odh.asovati. Bohužel! My takovou říšskou radu
nemáme. Posledně jsme měli -ministra Čecha, a
říšská rada vydala mu na novo klíče od kapes
i chudého lidu, který ai chce tu „Franckova“ kávu
přece taky osladiti.

nechtí rozuměti. My vidíme, že naše peníze dělají
veliké „výlety“ do jinýeh zemí. A proto chceme,
aby těch výletů bylo méně. Kdyby však bylo za
potřebí nějakého velkolepého výlotu do Pruska,
tu bychom ovšem na to rádi spolu a jinými za
platili a srdečně rádi 86 „společným vojskem“
oplatili Prušákovi návštěvu, kterou nás roku 1866
oblažíl. Ostatně váak chceme, aby klíče od oaší
kassy byly v Praze, jako je mají Maďaři v Bu
dapešti A to je právě to, co 8e lidu německému
nevysvětlí. Ale kdyby ai to chladnou myslí roz
vážil, stojím za to, že by převalná většina Němců
v Čechách tuto změnu ústavy s námi si přála,
kdyžby se jim jejich řeš nebrala. Měli by řeč
svou zajištěnou jako nyní, a více peněz. Kdo roz
umrý by to nechtěl? Nyní k tomu všemu musl

dá do „kassičky“ Wolfovi, a to by teky přeo.

Ale proti tomn všemu, co jsem zde právě
pověděl, namítají rozlidní pánové: Dejte pokoj
s těmi rozličnými pokladnami v Praze, ve Vídni,
ve Lvově atd. atd. To by se musel stát rakouský
rozpaducut. Nejlepší je jen jedna veliká pokladna
ve Vídni, — tim se udržoje „jednota etátu“.

Ale, páni, povídám na to: Na našich vý
Slavách ukazovaly se taky pokladny bývalých ce
chů anebo i obecní. Jednu takovou truhlici začal
jeden venkovan otvfrati, ale to mu dohlížitel vý
stavy ibned zapovidal, že prý není dovoleno věcí
vystavených se dotýkati. Dobrák, — nebo šelma
I—Vvenkovan povídal: Nemusí být hned tak zle,
já jsem se chtěl jen podívat, co je tam vnitř. —
„E, tam není nic, odsekl dohlížitel“. A tak, co je
do toho, pravil venkovau.

To mi tak napadlo, když se stále mlaví o
té velké jediné, ústřední čili centrální pokladně
ve Vídní. Rád bych se podíval, „co je tam uvnitř“.
— Ale s Vídně zaznívá hlas: E, tam není nic. —
A tak, co je do toho, myslím si. To by přece
bylo lepší, kdyby bylo těch kass třebas deset, jen
kdyby v každé něco bylo. Ale ono to je zcela ji
nak, Ona je jedna obrovská pokladna, tak veliká,
že se do ní vejde celé Rakousko. Je penězisrov
na „nabitá“. Ale má jednu chyba. Óna nepatří

nám, nýbrž jednomu pánovi, který se ani křestním
listem vykázati nemůže, za to však chlubí se nej
starším rodokmenem e řadou předků, jakou se
žádný šlechtic na zeměkouli pochlubiti nemůže,
Jeho rod pochází od Abrabama, který žil v do
bě, o které se čítá asi dva tisíce let před Kristo
vým narozením. Panečku| Do téble kassy bych se
rád podíval, a ne jen já, myslím, že veškeří ná
rodové rakouští by si přáli míti klíč od ní. Bobu
žel! Tenhle klíč není ve Vídni, nemá ho ani pan
ministr. Ale když je Rakousko bodné a není kle
rikální, tu onem slavného otce Abrama, — po
zději Abrahama — syn ji otevře a půjčí, abychom
měli všecko společné, a to nejen vojsko, alei
státní dluh.

Ale nikde není na světě člověka, aby měl
všecko. Tak i tomu pánovi, co má tu obrovskou
pokladnu, přece něco acházelo. Přijel jedenkráte
k faráři Kneippovi a ptal se ho: Tak, co mně
schází? A ten mu řekl: Vám schází ještě jeden
žaludek. — Je to neštěstíl Takovou obrovskou
pokladnu a jen jeden žaludek! Milión šaludků by
mohl mít! A Rakousko? To má milióny žaludků
a kagan jen takovou, co ge důvají do výstavy, co
se nesmí otvírati. Jak dobrá věc by to byla, kdyby
mělo Rakousko jeu jeden ústřední žaludek ve Vídni.
Ale ani to by prý mnoho nepomohlo

Vídeň má totiž český národ „v žaludku“ a
od toho je prý celému Rakousku špatně. Kdyby
oni si Češi rozuměli, jako jeden ve Vídni, bned
by to bylo jinak. Tam jezdí totiž po městě jeden
vůz 8 oápisem: „Zalaudek“, a vozí nejen Němce,
ale i Čechy. Sám jsem jednou vlezl do toho „ca
laudka“. Jen se trochu nechat poněmčit, a hned
je tu svornost Němců s Čechy. Ale to ne, a ne.

Ale kam jsem to zašel; o kasso jsem začal,
a do žalondku jsem se dostal. Ale nikdo mi ne
upře, že kassa a žaludek patří dohromady. Prázd
vá kassa, prázdný žaludek. Právě proto chtí 80
cialisté klíč od všech kaaa, aby si naplnili žaludky.
To hlásají veřejně. Praví nepokrytě: Věc naše
jest věc žaludku. Ale tak nesmýšlí národ český
ve svém celku. Národ český praví, že se v jeho
sporu 8 Vídní jedná — o srdce.

Rakousko totiž klíč od kassy českého národa
má, ale klíč od jeho srdce — ten pravý klíč —
nalézti nemůže anebo nechce. V nejnovějším čase
děje se v Rakousku něco podobného tomu, co 88
děje, když se v domácuosti nemůže skříň, pokoj,
pokladna otevříti. Poslední rada bývá: Pošlete pro
zámečníka. Ten pak přijde, přinese paklíče čili
jak lid říká „šperháky“ a je po zmatku; poklad
na je otevřena a je konec. A tak je does 80 Srd
cem národa českého. V poslední dny zavřelo 80 a
nechtělo se otevříti. Bouřilo to v něm a vřelo,
ale otevříti ve Vídni — ani pomyšlení. A tak co
dělat? Pošlete pro dragouny. „Mocí dá se pořá
dek udržeti“ — pravil jeden pan okresní hejtman.

Ina to je pravda. Mocí a dragouny dají ea
otvírati kapsy poplatníků, mocí a dragouny dají
se otvírati ústa čecháčků i k té němčině, ale
srdce Be tím neotrírá, nýbrž naopak takovýmito
„Šperháky“ se ten zámek od srdce ještě více kazí,
takže se potom ještě tíže otvírá.

Klíčem k ardci národa našeho, dobráckého,
trpělivého, vždy královsky smýšlejícího je tedy
něco zcela jiného. Český národ chce rád zůstati
v Rakousku a chce ma věnovati nejen svůj maje
tek, ale i srdce, ale přeje si, aby Rakousko bylo
jako dobře spořádanou rodinou. Kde je v rodině
macecha, která své děti má za mazlíčky, a ty
„nevlastní“ odatrkoje, ba docela jim ubližuje; kde
v rodině mazlíčkovi projde všecko, a ten druhý
má jen „poslouchat“, i když mu při tom ardce
krvácí a z oka alza Fine, kde pro něj není opřím
nosti, kde pro něj je jen karabáč, tam je srdce
utlačeného zavřeno, ale i = mazlíka stává se —
darebák, který na konec pro matku nemá srdce
ani peněz.

Ale kde dítě cítí upřímnou, něžnou lásku ma
teřskou, tam je otevřeno matce vatříc a není nic
něšnějšího na světě, než spojení srdce milovaného
dítěte s milujícím srdcem matefským,

A na takové srdce opravdu mateřské kdyby
nás dovedla a chtěla Vídeň přivinouti, to by byl
ten klíč k ardci našemu.

A což by si bo nemohla opatřiti? I ovšem
de dy mohla, ale mnsela by se zříci pohanského

liberalismu, dle něhož nepanuje jen právo a spra=
vedlnost, nýbrž síla.

A proto liberalismus je jen „šperhákem“,
kterým se otvírá násilně. Ale srdce je takové, že
mezí žádného „šperhbáku“ na světě, kterým by se
dalo otovříti.

Potřebujeme tudíž vládu rozhodně křesťan
skou Ta jedině jest 8 to býti nám matkou, která
nevládno karabáčem, ale láskou. — Kéž by tako
vou vládu již brzy Bůh Rakousku dal.

Za takové vlády by se konečně nalezl klíč
k ardci našemu a spolu s ním iklíč k našim kas
cám. Pak by přišel ten Čas, kde by se zase ber
nucení a bez přetvářky zpívalo: Jmění, krev i
šivot dejme.

Nehody hr. Claryho.
Prozatímní správce ministerského praesidia a

ministr orby, který se pomaloučku zařizoval na
dlouholetou vládu, má rozhodně smůlu. Nač sábne
sám nebo jeho mluvčí ministři, Kindiuger a Kór
ber, to se mu hatí. Nový jazykový zákon dosud
nedovedl vypracovati, volby do delegací provedla
vlastně vyšší vůle Kornay, jednání o kvotu se již
dvakrát rozbilo, neboť Maďaři stojí na posavadním
příspěvku 314 procent na společné záležitosti,
kdežto rakouská kvotová deputace uražena cby
tristikou maďarskou a nemotorností Claryovskou
trvá na zvýšení příspěvku Uher na 35 procent,
a komise pro kontrolu státního dluhu začala dělat
Clarymu rozhodnou oposici.

Valutovými zákony je totiž ustanoveno, že
obě vlády ge mají postarati o výkup jednozlato
vých státovek a o náhradu jejich jinými prostřed“
ky. Zákonem ze due 2. srpna 1892 byl finanční
ministr zmocněn uzavříti půjčku, aby zlaté mince
byly uloženy ve státní ústřeuul pokladně. Dle zá
kona mohou býti jen parlamentem učiněna opa
tření o těchto penězích. Ke kontrole o zachování
těchto ustanovení jest povolána komise pro státní
dluh. Proto má tato kontrolní komise jeden klíč
od pokladny, kde jest oněch 60 milionů uloženo.
Druhý klíč má ministerstvo, Při obnovení bankovní
akce byly také ustanoveny podmínky úplného vý
kupu státovek a zavedení měny korunové. Ku
provedení této akce uloženo st 60 milionů ve
slatě v ústřední pokladně státní. Tato suma jest
určena na výkup 120 milionů státovek, které ještě
jsou v oběhu. Císařským nařízením z 21. září
1899 o úplném výkupu státovek se ustanovuje, že
ze společného nezaloženého dluhu i zbytek 112
milionů má býti vykoupen. To však se může atáti,
až místo státovek bude dáno do oběhu jiné plati
dlo. K tomu účelu žádula vláda Komisi pro kon
trola státního dluhu, aby jí zmíněných 60 milionů
nyní bylo vydáno, Kontrolaí komise státního dlu
hu měla ve čtvrtek schůzi, ve které bylo usnese
no, že se vládě vyhověti nemá. Mohloby
se jí vyhověti, kdyby parlament nebyl shromážděn.
Poněvadž však iíšská rada jest pohromadé a zá
kon z r. 1892 nastavuje, že se peníze ze ztníněné
půjčky vládé mají vydati jen se svolením říšského
zastupitelstva, musí vláda žádati 2a avolení říšské
rady. To znamená, že vyrovnání 8 Uhrami musí
býti parlamentně vyřízeno, chce-li vláda vůbec
peníze dostati. V úterý utržil brabě Clary v kon
trolní komisi druhou, ještě důkladnější porážku.

Pravice, která má v poslanecké sněmovně
dosud většinu, je pánem situace. Rozpuštěním
sněmovny by si Clary nepomohl, neboť sám pro
hlásil, že $ 14. nepoužije. Ostatné z rozhodnutí
kontrolní komise státního dlubn není K říšské ru
dě odvolání, čtvrteční usnesení komise zůstane
tedy v platnosti. Vláda nemůže dostáti tedy dilu
vě, kterou 1. listopadu s Uhry umluvila, totiž fi
uanční rakouské ministerstvo nemůže v bance ulo
žiti zlato k vydání desetikorun. Také nemůže za
počíti s úmluvenou výměnou 32 milionů stříbrných
zlaťáků za měnu zlatou. Mincovna nemajíc stříbra,
nebude moci započíti s ražením pětikoranových
stříbrňáků. Vydání desetikorunových bankovek a
pětikorunových stříbrňáků je podmínkou pro vý
měnu 112 milionů stříbrných zlatých, dosud v obě
jsoucích. Prutože staré státovky Be již stahují a
deseti- a pětikoruny ae vydávati nesmějí, octla se
vláda Claryho v pasti. Dnem 30. dubna 1901 ne



bude míti tedy platidel. Pravice ukázala svým
usnesením. že bez pravice nebo dokonce protí ní
nemožno za oynějších poměrů v Rakousku vlád
pouti. Císařskýmitelegramy na adressu Jawurské
ho nepomůže si hr. Clary také, ba zdá se, že ko
runa jest již teď přesvědčena o absolutní neschop
nosti nynější vlády. Hrabě Goluchoweki, baron
Chlumecký a němečtí velkostatkáři sískali sice
pomocí generálů a vysckých byrokratů koranu ve
prospěch svých plánů, ale teď ukázali, že jich ne
dovedou prováděti. Krvavé události moravské a
události v Čechách otřásly prý velice též posta
vením místodržitelů na Moravě a v Čechách, ba
též místodržitelů v Tirolsku a Istrii a presidenta
ve Slezsku.

Schůze voličůkrálováhradockých
v Sokolovně navštívena byla v neděli dopoledne asi
800 posluchači, z nichž byla velká čásť dělníků a
něco málo rolníků z okolí. Schůzi zabájil p. továrník
Havlík z Kuklen, načež zvolen za předvedu schůze p.
okresní starosta Střemcha, za náměstky pp. starosta
dr. Ulrich a radní dr. Fultner. Zapisovatelom byl p
Jarkovský. Na to promluvil řěský poslane: p. For
mánek o politické situaci za Taaffa, Windiechgrátze,
Badenia, Gauteche, Tbana a Claryho. Badeni 1 Thun
si počínali polovičatě, Clary zavinil roztrpčení českého
národa. Poslanci se musí snažit, aby škody ze zrušení
jazykového nařízení povstalé co nejvíce obmezili aneb
odčinili. Pomocí pravice podaří se spíše poraziti tato
vládu než oposicí. Zatím muefwe, kde sahá náš vliv,
němčinu samu obmezovati. Nepouštějme ne zatím dv
podniků, na něž naše síly nestačí, ale dělejme, co
možno. Na to líčil p. poslanec poměry v pravici,
které nejeou více tak utěšené, jako dříve. Naši po
elanci si musí v pravici ponechati volnost jednání.
Na nás nesmí padnoati vina, že jeme pravici rozbili,
ale musíme býti připravení na nejhorší boj. Věc česká
je spravedlivá a bobdá zvítězí. Dnes žádná moc český
národ na postapn nezadrží. Aby český národ dosáhl
svých požadavků, toma. přeje p. poslanec: na zdarl
Jak si p poslanes představujepříští náš postup, o tom
neřekl ničeho, ač dobrá rada do budoucnosti byla by
nejlepší. C) se stalo, víme bez toho. Pan poslanec
dr. Sláma opakoval myšlenku Riegrovu, proč mají

rakouské vládypřed českým národem tak malý respekt.Proto, že je český národ snadno vznětlivý, vzbouří ee,
ale pak zase klesá, zvykne si na všecko a všecko
opět snese. Kdyby český národ nebyl takovým, nebylo
by možno, aby se stalo něco tak drzého jako nyní.
Za Hohenwarta se nám řeklo: Majíce v paměti práva
tohoto staroslavnéhokrálovství... ale brzy na to
padl Hohenwart. Ve Vídni mají o nás asi divnéná
zory, když se mohlo státi, co Be atalo nyní. Oproti
výtce posluchačů, že máme špatné generály, pravil p.
poslanec, že nejsou vším vinni jen ti generálové. Ne
jsme důslední a vytrvalí, jak vzplaneme, tak padáme.

Kritisovati je lehko, hůře je býti moudrým, když se
má rozbodovati. Uražená česť naše žádá oposici proti
této vládě: jen o to je spor, jakou cestou a taktikou
má se bráti oposíce. Pau poslanec byl proti vykonání
voleb do delegací a považuje je za chybu. Byl však
kollegy poslanci přehlasován, proto jim však nechce

činiti výčitky. Volby do delegací se vykonaly po.že vůdcové se obávali, že by je sotva zmařili. Toby
bylo pak fiasko, odcizení ee pravici, osamocení. Možno,
že naši vůdci msjí jisté ubezpečení od vůdců pravice.
O tom se však nedá mluvit, přeje si jen, aby toto
tejemství vedlo k cíli. Já nejsem eóm docela nic in
formován, ale vyciťuji to, neboť se stalo něco v ko
misi ke kontrole státních. Toto tajemství, o němž
pěn dr. Sláma nic, ale pranic nechtěl vědět, pro

zradili zatím již štěbetavá teta „Bohemie“ a Do fr.Presse.“ Tato píše: Vyjednávání mesi Němci a Cechy
vstupuje opět do popředí. Několik poslanců obou
stran o mošném sblížení již jednalo. Především se
jedná o novou koalici Poláků, Čechů a Němců,
kteří tvoří souručenství německé. Vymškající politik
pravice řekl prý zpravodaji Bohemie, še se nesmí
ani hodina více smařsti. Staré je sbořeno a nová
budova se musí vystaviti, v kleré by všecky velké
strany vedle sebe šíti mohly. Nymí j+ konečně do
kásáno, še Češi nemohou vládnoulí proti Němcům
a še téš Němci samotní vládnouti nemohou. Posla
necká sněmovna nemůže pracemi hnouti a nyní
uplyne listopad a kašdý uvidí, že parlamentárně
rakousko-uherské vyrovnání vyříditi nelse. Vládě
1 sněmovně se shnusilo vyřizovati tak | důlešité
olásky na eákladě S 14. a vyšší byrokraté sotva
se odváší použili tohoto odsusovaného prostředku.
Strannícká vláda pravice je zrovna tak nemošna,
jako vláda levice. Třeba budovali koalici poctivou,
v které by Némoi neměli převládající, avšak pu
dřičné jim silné postavení. Německo česko-polská
koalice dovede jedině vrátit říšť mír. O pociivosti
našich sámyslů svědčí, še nechceme jem část ně
meckých stran v koalici, ale celé měmecké sowru
čenství. Některé akutní sporné otásky mohly by se
satím urovnali a vypracování nového jasykového
sakona bylo by úkolem nové parlamentární vlády.
Jiš sestavení tohoto nového ministerstva musilo by
Němcům dávali potřebné sáruky, še nebudou stále
majsrisování a přehlasování. Nejúčinnější sárukou
proti rychlému úpadku koalice byla by zodpovědnost,
která by všecky skupiny koalice nutně naplňovala.
Dr. Sláma věří v koalici s liberáli. Nepolitické ale
je, že bušil do klerikálů. Pravil: „Hrabě Badeni
neměl úlohu pravici v nynějším uložení vytvořit, on
měl pooze za úkol přiměti by, aby se chovali
k jeho vládě příznivěji a aby se liberální Němci e Čechy
eblíšili. Katolická lidová strana neměla v té pra
vlci býti. Katolici němečtí bojíce se osamocení, čli
k Polákům se žádostí, aby byli podržení v majoritě.
Natolická lidová strana dostala se tedy do nynější

pravice intrikou. Á aérikou, jakou se dostala do
majority, usmrtila jiš v sárodbu mimistorsívohra

běte Badenia a přispěla též k urychlení pádu mínísteratva Thunova. Katolickálidová strana, která se
do majority votřela, ta se teď staví proti nám, ta
vede nyní v alpských zemích tak bezhlavou politiku.
Kdyš se jedná o stanovisko národní, odkládám i své
požadavky svobodomyslné. Katolická lidová strana by
měla uvážit, jaké jí přinášíme oběti, ale o její straně
je muš, který pracuje braběti Clarymu proti nám
přímo do rukou.“ — Tato alova pokládámev řeči

páně Slámové za nejnsivnější. Ostatní věci byly známéráse, z velké části stejně nesprávné, Pan dr. Sláma hájil
ae proti různým výčitkám straně mladočeské a její po
slancům činěným. Pravil též: „Vy nás obviňujete, že
jsme v pravici; ale kdybychom tam nebyli, byli byste

nám to jew více vyčítali“, Složil by mandát třebahned, kdyby byl ojištěn, še v kritické chvíli nebude
jeho blnsn zapotřebí a če tím zájmy českého národa
nepoškodí. Na to v delší řeči četl straně mladočeské
ostré levity socialista p. Sirůček. Mluvil místy velmi
účinně a pravdivě, místy zase vyvolávala elova jeho

hlučný odpor přítomných. Také redaktor p. Hajn vytýkal mladočeské straně obyby. Posléze přijata byla
shromážděním resoluce, tlamočící roztrpčení českého
lidu a žádající ostrou oposici. Přijat byl 1 dodatek
p. Hajna: „Shromáždění prohlašuje, že tato ostrá po
litika nedá ee prováděti v pravici" a dodatek občana
p. Kalata: „Protestujeme proti zdražování všech po
travin.“ Odstavce tyto odeuzují mladočsekou politika
a še byly přijaty, z toho souditi lze, že odpůrci strany
mladočeské měli ve schůzi vlastně většinu. Dr. Sláma
nedůslednou řečí velice jim úkol usnadnil.

Nová interpellace posl, Schneidra,

Dne 8. listopadu t. r. podal poslanec Schneider
a sodruzi následující interpelaci:

Číslo týdenníku „Český Kraj“ ze dne 3. listo

poda 1899 bylo c. k. státním návladnictvím v Praze
zonfiskováno pro následující místa ve feuilletonu podaroa:

Že ce jiš kvapem blíží období vánoční, lze po
znati s velikých inserátů v našich vlasteneckých li
stech. Tak ku př. nedavno přinesly „N. L.“ 700 čtve
rečních centimetrů veliký inserát:

Vánoční prodej.
Hedvábné zboží.

Epbraim Lóbl
v Praze, Příkopy.

A hned na druhé straně skoro stejně veliký jiný
inserát: ©

Zítra ve čtvrtek 2. listopadu počnevelká oocase
látek nnšaty,hedvábnýchlátek,

barchentu atd. atd.

Obchodní dům S. Óhler a spol.
v Praze, Ovocná ulice.

Tytéš listy v části lokální téhož dne přinesly:
Neslýchaný skandál provedli mezinárodní sociální de
mokrati ve Staró Huti u Beruuna, jímě nejpádněji do
kázali, kdo jest jejich velitelem a -- pánem. Bohužel,
že i v jiných místech jsou sociální demokrati ve etej
ném podračí německého-židovského kapitálu.

Dávno-li pak tomu, co náš lid dával avou ne
voli ne jevo po calých Čechácha na Moravě po svém
spůsobu — až z toho na mnohých místech tekla krav?
A tu v patách na to naše čelnější vlastenecké listy

finášejí sáhodlouhé inseráty různých Ephraimů a Sa
omounů atd., kteří již své sítě rozestírají na náš

lid. Kterak velkopansky vyjímají se ty jejich rekla
mové inseráty v naších vlasteneckých listech, zrovna

jakoby se před světem bonosily: sde jeme pány mylA jak skromňoučce krčí se inserátičky našeho
lidu v těchže listech. Našinec je rád, může li si obě
tovati padesát krejcárků na vánoční inserát, jenž ovšem
sůstává bez povšimnutí. Kam pak by se taky brabal!
Teď k vánocům rozhostí se „unsere Leut“ na zadních
částech našich listů, a budou te v nich roztahovat,
jako se roztahují věnde. Teď jako by do světa volali:

eď jste ne vy, Čecháčkové, ném navytloukali oken
dost, teď zase pojďte k nám kupovat — vy čtveráci!
však my váu známe. Vy se jen tak slými děláte, ale
jinak jste = grantu srdce hodní Vašíčkové. Na tak
tedy jen pojďte zase a kupujte n nás k „Ježíšku“.

Rád bych věděl, co jen tomu řekne pan Břez
novský, který na říšské radě podal téš interpelaci
v příčině toho ubožáka Hilenera. A tuto naše vlaste
necké listy nepřinesly, jako vůbec nepřinesly žádnou
interpelaci týkající se Hilenera.

Ted před Vánocemi budou Příkopy, Ferdinen
dova třída a Václavské náměstí poskytovati zvláštní
pohled. Skříně „anserer Lent“ budou veskrze pole
peny různobarevnými, bodně křiklavými inseráty: Vá
noční okase — vánoční prodej — báječně levné a
pevné ceny, a podobné. A ti světoznámí přátelé kře
sfanských národů budou v našich vlasteneckých ča
sopisehb rogestírati své sítě na náš jid v podobě obrov
ských ineerátů. Není nad tu naši vlasteneckou dů
elednostI

Dne 31. října sjelo sa velmi mnoho unserer Leut
do Vídně k založení všešidovského spolku. Více jak
100 nábofenských obcí z celého Rakouska bylo na
sjezdě tom zastonpeno za tím účelem, aby prý odrá
žely útoky v poslední době na židovatvo činěné. (Co
pak se vlastně stalo? Tam kdes v zastrčené české
vesničce byla zavražděna křesťanská dívka. Z vraddy
obviněn a soudně usvědčen byl did, načež byl odson
sen k smrti provazem. Zvláštní okolností při zločině
tom bylo, že na místě čína nebyla nalezena krev.
Kam se poděla krev? — tázal se všecken náš lid a

táže 6e do dneška. A brzy vynesení rozsudku
v Kutné Hoře začalo 60 ezývatř v Čechácha na Mo
ravě danění s toho osýraly se hlasy: Kóta be poděla
kror nešťastné Anežky?

Rituelní vražda stala se dnes stejně běžným
slovem, jako v dřívějších časích čarodějnictví a kou
selnictví. A následky tohoto neblahbého ( jsou
dnes krvavým písmem v kultarních dějinách Rakouska
Esznarenány.

Co se těch „krvavých Jší“ týká, tn dovolujeme
si jakožto svědka uvésti nešeho poctivéhoBalbína,
jenš v příčiněté napsal: „Historia Boleslaviensie“
(vyd. v Praze 1677, díl[. str. 203:

„Přetěšký a sotva vodou neb obněm smazatelný
zločin židů pražekých zaznamenán jest při roku 1004
14. července ve starých zápisech: Kdyš ve totiš židé
z dovolení Vratislava krále s Menšího města pražského,
(odtud, kde nyní — r. 1677 — je kaple sv. Michala
Archand'le, poblíž jiného kostelíka sv. Máří Magda
leny pod viničními etráněmi', do Většího mě-tu utě
hovali, uloupili tříletého synáčka kterébos pražského
měšťana, velmi sličného to hošíka, aby ho potujmn
okrotně zavraždili. Věc ta však udáním převoeníko
vým prozrazene a původce tohoto zločinu 8 jinými
ještě pěti svými epoluvinníky na rozkas králův do

oženého pytle zašit a do Vltavy Prahou tekoncí
vhozen. Podobné zločiny židé pražští častěji opako
vali, ba ještě mnohem ukrutněji e nevinnou kře»ťan
skou krví býřili, jak povím na svém místě“ — Totiž
Da stránce 67: téhož díl:, kde čteme: „R. 1601 dva
bratří, židé ve Strakonicích, bošíka křesťanského z ne
návisti víry naši na Kříž přibili a všechnu krev ze žil
ma vypustili, nožem žíly ma přeřezavše. Byli chyceni
a za živa do plamenů vhození, kdež zabyauli.

Téhož zločinu se dopustili i židé badějovičtí r.
1506. Koupivše hocha křestanského, co nejkrutěji (—
„diriasime“) ho zabili a vymačkenou krev mesi sebe
rozdělili. Skutek tento dosvědčuje královským listem
svým, daným v Badíně v pondělí po Oeuli r. 1606, i
sám král Vladislav, jemuž to posly budějovickými
bylo zvěstováno, a prolo také všechny židy na věky

z Budijovie vypověděl.“ :těmto zprávám cituje „Bslbín: Veleslavínův
„Kalendář histor.“ ke dni 4. ledna, Chanovekého „Ve
stigium Bohemiae pise“, a archiv rednice budějovické
L. 0. M. 5.

Otiskujeme mlčky s poznámkou, již Balbín této
avé správě přidal (L. c.): „Král Vladislav tolika krev
ními zločiny (sangninariis aceleribne) židů, jejich pod
vody, lichvon, krádeží i svatokupectvím a nemrav
nostmi, jakož i nebezpečím s brzpočetnými škodomi
2 nich vznikajícímí konečně přemožen, hlavně pak
k prosbám města Prahy, rozkázal r. 1507, by běbem
jednoho měsíce všichni židé z h ee vystěhovali
(jakož 60 jiš před tím pětkrát stalo, kdy byli všichni
zahnání). Avšak rozkas tento penězina plano vyběhl.
Nejlépe na židy ee hodí, co Tacitus kdysi napsal o
tehdejších filosofech“ .. .. je-li lidské pokolení moc
ným nevěrno, důvěřivcům plno klamu, ješ z obce naší
stále bude zaháněno, ale stále v ní i zdržovánol“

Tu tedy máme s brasu nový spolek, spolek to
všešidovaký.

Co tomu, milý čtenáři, říkáš? Viď, saháš ni udi
veně na hlavu a tážeš sc: Zdaž kdy té tiskářaké černí
bylo — židovětěji zneužito!

Máme tedy všežidovský spolek. A co na to od
povíme, my křesťané? Na to daly a budou dávati od
vati odpověď naše vlastenecké inseráty:

Vánoční prodej.
Hedvábné zboží.

Ephraim Lobl.
Veliká ocosse látek na šaty,

hedvábných látek atd.

Židovstvo péré se sestupuje ve veliký apolek,a naše vlastenecké listy pořád stejně jim nadhánějí.
A coš kdyby miliony našich křesťanů zvolaly

jednou: „Dobře, vy jste založili všeďidovský spolek,
my si zase zalošíme všekřesťanský spolek. Ža jakým
účelem? Za jakým jiným, nežabychom v sástopech
chodili na koupě k Ephraimům, Šalomvanům atd.
Kam pak jinam? —

V jistých lidových kruzích při setkání se jeden
drahého táže: Kdo ti pere?

Já bych věděl otázka o mnoho raktičtější:
„Kde kapuješ? Kde budeš. kopovati „k Ježíšku?“.

Jak z toho vidno, bylo c. k. návladnictvím kon
fiskována místa, které obsahují čistá dějepisná fakta.
Jakkoliv jest nepochopitelno, že citování bistorických
událostí propadá konfiskaci, tím více je nepochopitelno,
kterak možno konfiskovati větu, která nic jiného ne
obsahuje, než otázka, kde máme „k Ježíška“ nakupo
vati a tášeme se, sda fankcionář státního návladnictví
není snad sám žid unebo adali od šidorských firem
bere provisi ?

Podepsaní se proto táží: Jest c. k. vláda ochotna
tomuto jednání státního návladnictví jednou učiniti
konec, aby důvěra v soudní spravedlnost nebyla sničena ?

Drobná obrana.
Páně Herbemův „Čas“ — lhář. —

Zvámý svou nenávistí všeho katolického a svým
židůmilstvím „Čas“ píše, že v Tratnové vymítil
arciděkan Hofmann z chrámu české služby Boží
a „Brynych“ še k tomu mlčel. — Tvrzení to je
sprostá lež. Česká kásaní v Trutnověpřestala sa
děkana Krause, kdyš „Brymych“ ještě biskupem
nebyl, a i děkan Hofmann přišel do Trutnova dří
ve než nynější p.biskup biskupem 8e stal. -- Je
patrno, žu 8e „Čks* ani lží neštítí, když se jedná
o potupení nenáviděného biskupa. Nedivíme se
tomu, neboť p. Dr. Herben odpadl k protestantům
a Lutrova zásada byla: Proži papešsíví jest nám
všecko dovoleno.



Hledají š u katelíků a ma
Je doma. „Hau“ 4, y20Blons“s noble.
stanskou pochoutkou otiskují všecky pomluvy a
útržky cti katolického duchovenstva. Nedávnomo
hly přemýšlet o ryze křesťanské zásadě: Co ne
cheeá, aby ti jiní činili, nečiň ani ty jim. Čanopis
„Nový Duch S přinesl totiž zprávu o pro
cessu časopisu „Rovnosti“, V obou těchto listech
se páni dočítají, co lid povídá o ovanjelickém pa
storovi, který nežije v bezšenství. Kdyby vše bylo
pravda, co noviny přinášejí, byla by tahle škan
dální historie kvítkem — ne celibátu — ale pa

wtorského manželství. A jest-li to pánypostorybolí, nuže — ať tedy vědí, jak to bolí, když oni

PA „doponětějí pomluv, na cti utrhání a Škodoi.

Jak se mění a pam Hessaryk
s mlení. — Kdyš se nynější p. biskup stal bi

skupem královéhradeckým, vydal ho p. Massarykaž1 v říšské radě potupě veřejnosti. A dnes?
Dnes tomu bývalému miláčkovi študentů dělají

jradenti potupné kočičiny pro jeho židovskou bro

Politický přehled.
Na říšské radě bylo rokování o mo

ravských a českých výtržnostech skončeno. Po
ostré, tři hodiny trvající řečidra Šíleného mlu
vil poslanec dr. Menger. Hájil vládu a vojsko
a končil dovozováním, že by všichni národové
rakouští měli se sjednotiti ve snaze, aby neblabý
spor národnostní byl zákonem rozhodnut anebo
aspoň obmezen. Jestli to pan dr, Menger myslil
jen upřímně| Míru a shody mezi národy v Ra
kousku je věru velice zapotřebí. Nesvorností vše
hyne. —

Celá kvetová deputace odjela na žá
dost Uhrů do Budapešti a bude pozvának dvorní
hostině. Z toho se soudí, že rakouská a uherské
deputace se dobodnou na kvotě 65:35, V úterý
se kcnala v Budapešti korunní rada, které se
účastnili říští, uheršti a rakouští celní ministři.

Poslance rytíř Jaworski navrhlvříšské
radě, aby se veškeré předlohy vyrovnávací (na zá
kladě 6 14. vydané) odkázaly 48ti člennému vý
boru, což přijato. Toť past na Claryho.

Ve Frameli ustavil se (senát jako stání
soud nad domnělými spiklenci z tábora přivrženců
císařství, království, antisemitského a kněžského,
Francouzská vláds zastavuje katolickým farářům
platy. —

Na bojléti africkém rozhodlyse asi v
posledních 14 dnech velice důležité věci, neboť
anglický válečný úřad nápadně mlčí. Napřed lhal,
jako když tiskne a nechal telegrafovat, jak lhal,
Po porážkách u Glencoe, Ladyamithu atd. nemá
patrně již odvahy lbáti a proto mlčí, nebo uve
řejňuje nanejvýš telegramy, které oznamují udá
losti u Mafekingu, Kimberleye, Ladysmithu atd.,
které jsou již čtrnáct dní staré. Odpůrci Anglie
využitkují zajisté nesnáze Anglie v jižní Africe.
Rusko prý se chystá na procházku do Afganistanu
což mohlo by býti znamením kválce svétové. Rusko
má mna i

. 80.000 mužů, pozůsťávající z ruských osadníků
v Turkestanu a Sibiři. Pošinováním z Ruska mohla
by se tato stále sesilovati, neboťruské dráhy vedou
již do Chivy, Buchary, na čínské, afganské i perské
hranice. Postup Rusů na hranice Indie mohl by
vyvolali snadno revoluci domorodců indických,
kteří Angličanů nenávidí. Anglie udržuje Hindy
Jen s těží na uzdě svými posádkami z Evropy.
Vojskc anglické je nečetné, z Evropy se dá do
Indie těžko a velmi draze dopraviti, a z Egypta
nesmí Anglie ani vojáčka odvolati, ze strachu
před Francií, která hoří po odveté za poslední
vyhazov -svého vojska z Fašody a po padu Na
poleona III. z Egypta.

Drobné zprávy.
Církevní správy z dlécése. Vysna

menáni jsou; p. TomášStřebský, b. vikář, b. notář
e děkan v Mikulovicích, jmenován Čestným koneist.
radou, p. Frant, Čermák, děkan v Oatřetíně, b. viká
řem, a čestným konsist. radou, p Josef Handech, b.
notář a farář v Kocléřově, p. Ant. Štěpánek, děkan
v Jaroměři, jmenování vikar. sekretáři; p. Engelbert
Starý, farář v Rorní, p. Fr. Sedlatý, far. v Ždánicích,

P Václ. Písl, farář v Opatovicích, p. Václav Kudrna,arář v Kuneticích, jmenování děkany; p.Ferdinand
Kutecher, děkan v Marešové, p. Frant. Šlonp, děkan
v Pardubicích, p. Ant. Brdíček, farář v Jestbořicích,
p. Václ. Vykonkal, farář v Cbolticích, p. Jos. Barvíf,
farář v Morašicích, bisk. notáry; Expositorium
canonicale obdrželi: p. Jos. Klapálek, far. ve Sloup

hici, p Frant. Podhajský, farář v Holicích, p- Ant.Sirůček, farář v Bělé, p. Frant. Langkramer, katecheta
v Pardubicích, p. Jan Kašpar, farář ve Dřítči, p. Ferd.
Zajíček, farář v Bejšti, p. Josef Kašpar, farář v Ro
sicích, p Al. Ulbrich, farář v Sezemicích, p. Al. Kašpar,
farář v Bohdánči, p. V. Sál. farář v Lénech, p. Al,
Broul, farář v Heřmanově Městci. Farní eynadalie. p.
Jos. Kubeš a p. Ant. Liebich, katechetové v Chradimi.

Úmrtí. V krahu svých klášterních bratří sko
nal minulé soboty v zátiší kláštera želivského saslou
žilý kněz a řeholník, P. Damascen Jůza. Zesnulý na

rodil ee r. 1832 v Radenicích; do řádu vstoupil r.
164%, ne kněze peavěcen byl 125. července r. 1880.

Záhy svém vysvěcení stal se kaplanem v Ham
ci, brzo po tom professorem na gymnasia německo

rodském — tehdy ještě praemonetrátském — kde
působil společně a nynějším opatem šelivského klá
štera J. M. P. Ferdinandem Bursíkem. Svojí milou

povahou, nevšední láskou k mládeži a bobatými věomostini, získal si brzy ardcí všech, s nimiž se utý
kal. a dáků, kteří si dobyli slušného a vynikají
cího postavení, vděčně vzpomíná bývalého svého pro
fossora. Když gymnasium v Něm Brodě přešlodo
eprávy státní, vrátil se do želívského Tuskola upo
lečně s bratry oslavovat Boha i Marii. Zákeřné ne
moci, která po kolik let hlodala zdraví jeho, ačinil
Všemohencí v sobotu konec, povolavjej k životu ne
beskému. Pohřeb konán byl v úterý za účastenství
velkého množství lidu a téměř všech bratří vadp.
přaeláta. — V Hradci zemřela 9. listopadu pí. Ant.
Chbocenská, rozená Sadilová.

Ředitelé středních škol v 6. třídě
hodmostní. Die vládních listů povýšení byli do

V Mr tební ředitel gymnasiav Hradci Králové,an W Steinmann, p. VáclavPosselt v Chradimi,
osef Podstatný v MI. Boleslavi, Jan Říha v Jindři

chově Hradci, Max Vrzal v Olomouci, Karel Doucha
na Smíchově, Fr. Grešl a Fr. Sobek na Norém městé
Pražském; dále ředitelé škol realných: Fr. Hoza na
Monším městě Pražském a škol. rada Alois Rubeš
v Brně.

Vyumamevámí. Vdp. zemský praelát a
probošt vyšehradský dr. Antonu Lenz vyzna«
menán udělením komturského řádu císaře Františka
Josefa s hvězdou.

Osobní. C. k. vrchní inženýr pan Karel
Blass přeložen byl = Písku do Králové Hradce.

Nevý stavitel. PanO. Kudrnáč z Hořic
složil státní zkoušku z pozemního stavitelství a
stal se úředně oprávněným stavitelem v Hořicích.

Vytloukání okem, strhování cís. or
lčků, vybíjemíkrámů, poškozování ci
zího majetku nejsondemonstracečeskéhonároda
důstojné, naopak enižují význam národních demon
strací českých, dávají našim národním a politickým
odpůrcům vítanou záminku k povolání a zakročení
vojska i četnictva. Poškozování cizího majetku, kte
rého se při demonstracích dopouštějí živlové, kteří
s našimi národními idealními snahami nemejí co či
niti, zavdávají židovským šmokům příležitost, aby

nás hy v světových žurnálech líčili jako národ
polobarbarský, slodějský a lupičeký a připravují Če
chy takto o sympatie civilisovaného světa. Výstřední
demonstranti také ať uváží, že odsouzení pro veřejné
násilí a poškozování cizího majetku dostávají 3, 4
i více měsíců těžkého žaláře. Jaká pak je to důstojná
demonetrace vytlouci dnes 'židovi okna a jít k němu
zítra kupovat. třeba rasovskou breberku.

Zkáza světa —edřekutaí Bylotostra
chu před atředou, na kterýšto den oznámil Falb
etředou zkázu ověta. Na štěstí oznámilještěv Čas, že se
zmýlil a če osudná kometa se teď v listopadn se zemí
nesrazí a že budon te čistit jen hvězdičky. Perseidy,
uizičky sv. Vavřince, se Čistí ostatně každý rok, Le
onidy ee čistí ovšem ve velkolepých rozměrech. Ve
liké čistění hvězd bylo r. 126 po Kristu, které změ
nilo běh planety Urana. Arabové nazývají rok 902
rokem hvězd, protože tehdy padal s nebe oheň, totiš
bylo čistění ve velkých rozměrech. R. 1302 dne 19.
Hjna padaly prý hvězdy s nebe jako kobylky. Dne
21. Hjna 1365 dělo se po půl noci stejně. Dne © li
rtopadn 1787 pozorovánobylo velké čistění hvězd

v jišatm Německu. Dne 12. skopada 1799 pozorovalvelké padání hvězd Alexandr Humboldtv Camaně.
V noci dne 12. listopadu 1822 padaly hvězdy v po
době obnivých koulí a bylo to viděti v [ostupími.
Podobný zjev poděsil 12. listopadu Severoameričany,
kteří mysleli, že nastal konec avěta poněvadě obrov
ské ohnivé balvany padaly husté na zem. Za 9 hodin

prý jich padlo 240.000, Něco menší padání ohnivýchoulí bylo v severní Americe v noci 13. listopadu
1834. Na 13. listopadu 1866 předpovědělobrovské
padání hvězd již Newton. Dvě leta byl týž zjev po
zorován v severní Americe. Země však zůstala ns
Štěstí vědy pohrom ušetřena.

Sportovní klub zahéjilzimnísaisonapo
tádáním večírku na rozloučenou s milými svými členy,

panem subatitatem státního návladnictví Em. Blattným,terý je přeložen do Praby, a s paní Jeannou Poepí
šilovou, vdovou po c. k. profeseoru, která se přestě
huje ka svým příbuzným doPrahy. Večírek byl velmi
četně navštíven a dostavili se do něho též p. státní
násl. Matoně a subatitut p. dr. Hubáček. Zábava byla
srdečná, animovaná. O hudební pochoutky se posta
ralo výtečné hudební kvarteto, několik piec na piano
zahrála slečna Koutníkova, oavědčená naše umělkyně,
p. Růžička provedl několik zdařilých výstupů, p. uči
tel Ryba přednesl básně a pěvecké kvarteto zapělo
řadu ekvostných písní. Řadu přípitků na rozloučenou
zahájil p. dr. Faltner, který vylíčil zásluhy pana sub
etituta o eport cyklistický, načež p. subetitut ujistil,
že do klubu vždy zavítá, a že vzpomínky na spor
tovní klab a Hradec Králové bude čítati vždy k nej
milejším. Paní Burianová, chot p. inepektora, pronesla
zdravicí své milé přítelkyni a horlivé přísnivkyni ve
čírků a výletů eportovního klabu, paní professorové
Pospíšilové, která nelíčenými alovy všem přítomným
poděkovala. Pan snbetitnt dr. Hubáček v žertovném
přípitku přednesl avé obšaluby na svého pana kollegu
a připil spanilomyslné jeho choti, dceři p. professora
Ctibora, která učinila vlastně avéma choti vzpomínky
na Hradec nejmilejšími. Slova tato potkala se a vše
obecným souhlasem. Paní Blattná srdečně poděkovala

ronesl vý
mlavné proslovy na počest všech třech oslavenců pan
dr. Tolman. Animovaný večírek akončil zu nejlepší
nálady u lončícím provoláno na brzkou sbledanou
v Hradci Králové.

Předlehy ohledně umírnění nouze,
které navrhoval rozpočtový výbor, byly říšskou ra
dou přijaty.

Dary „Adalhortino“. Z vikariatu vroblabského
52 sl. 50 kr., dp. farář Štípek ve V. Újezdě 28 sl.
Anonymus £ Ústí n. Ori. 5O zl, Ánonymas z brou
movského vikariatu BŮ £l. „Zaplať Pán Bůh“

C.k.ministeriomkult a vyučování
echválena byla výnosem ze dne 20. října 1899 č,
25749 „Rukovět chorálu římského“ důstoj,
p. Dobroslava Orla, jsko pomocnákniba k po
třebě při vynčování hadbě ns c. k, ústavech
učitelských. Již dříve došla „Rnokověť"schvá
lení a vřelého odporačení od nejdůst, Ordinariatu
královébradeckého, budějovického a olomouckého; za
vedena jest Jako učebnice v semináři brněňském a
hradeckém. Od odborných znalců círk, hudby jako
Lehnera, Nešvery, Zelinky, Jiráska, Panknera, P.
Albana a j. došla ve veřejnosti velmi pochvalné kritiky.

„Praktikus“ Šabrtůvsebrán byl vtovaryš
ské jednotě s plným zdarem a přijat byl četně shro
mážděným obecenstvem příznivě, protože děj hry upo
mínal silně na přítomnou situaci národa českého. O
zder dosti nesnadné bry přičinily se sl. Chmelařova,
Jezdinská, Wůnšova a Česákova. Z mužských rolí
nejdůležitější by v osvědčených rukdu pp. Beránka,
Dvořáka, Dvořáčka, Jakubského, Jenšovského a Po
láka at. Episodní úloby byly dobře podány pp. Doubou,
Adamírou, Malečkem, Bojčkem, Ujcem, Shánělem. Čilý
divadelní odbor připravuje pro příští měsíc zajímavou
mikulášskou zábavu a rozdáváním dárků. Zdař Bůh!

Gorice. Centrální rada spolku na pod
ora chorých kněží avrolávána den 20. měsíce

istopadu t. r. řádnou generální echůzi do gorického
spolkového sanatoria v “Radolfinam“ o půl 3. hod.
odpoledne a tímto programem: 1. Čtení protokolu o
poslední řádné valné schůzi. z. Zpráva o rozpuštěné
mimořádné schůzi dne 7. října 1806, A. Zpráva cen=
trální rady a vedení věcí spolkových od poalední valné
schůze. +. Zpráva, jak ae apolkovým jměním hospo
dařilo. 5. Nutné změny některých odstavců atanov. 6.
Případné návrhy členů na 8 dni napřed centrální
radě ohlášené. 7. Volba centrulní rady a rerisorů,

Jed jsem, pil jsem, hodovaljsem.. .
Josef Baše, muž teprve 26lotý, byl talentovaným la
bažníkem. Lehkomyslným životem přicházelvšak na

nisina, vinárenskýalebňdkářský o P v Rychnověklesal rychle, a když byly tolary a baléřepryč, po

tloukal se Baše jsko agent různých firemPo Čechách.Brzy se stal postrachem všech vrchních ků, pi
kulíků, panských a hostinských. Baše jedl, pil, kou
řil a ložíroval na dluh a kdyš několik dní „čekal
marně na peníse“, prásk]nejraději s nějakou portmon
kou hostinekon do bota ještě raději ujel někomn na
kole. R. 1897 napálil tak pana Bartslovského na Smí
chově, Fr. Krnka v Králové Dvoře, pí. Marii Krece
řové v Litomyšli, F. Nirachichovi a L. Popelkovi
v Březové, Janu Kořínkovi v Jičíně, Jos. Rakušanovi
v Hořicích, Jos. Kurzovi v Sezemicích, Lejhancovi
v Hodějicích, Půlpánovi na Vosičkách atd. Od hostin
ského neb číšníka dle možnosti ai něco vypůjčil a
své spolunocležníky dle možnosti okradl. V druhé po
lovici měsíce července t. r. zavítal do Hradce Králové
a ubytoval se v hotelu „Merkur“. Noclehoval a stra
voval se tam tři dny na dlub, posýlal na poštu stále

ro peníze a když dluh za noclech obnášel 2 zl. 70
kru za stravu číšníkovi 6 zl. a za doutníky piccolovi

70 kr., chystal se Baše na útěk, při čemž i dopravní
prostředek si vodně zaopatřil. „Vypůjčil“ si od
strojníka Theodora Kalkaee, který přišel letos jiš o
čtvrté kolo, na půldne kolo v ceně 100 zl, aujel na
něm do České Skalice, kde se věc opakovala, Uby
toval se v hotelu, jedl a pil, čekal peníze a když ho
stineký netrpělivým se stával, a peníze stále nedo
cházely, dal Baše vylákané kolo hostinskému za dluh
s za zápůjčku 16 el. do zástavy. A takovýchto pod
vodů na bostinských dopustil se Baše během r. 1898
a 1890 celé řady. Baše dostal před senátem c. k.
krajského soudu královéhradeckého 13 měsíců a po
přestálém tresto může býti jakožto osoba cizímu ma
jetku nebezpečná dán býti pod policejní doblídku.

Obecní starostové mnaPardubicku
usnesli se nevykonávati tak zvanou přenesenou
působnost.

Ze Zemského pojišťovacího fondu
císaře Františka Josefa X. Nejvyššímroz
hodnutím ze dne 8. října t. r. schválena byla, změna
stanov, na kteróž nanesl ae sněm království Českého
v sezení ze dne 8. května t. r., e dle které nejvýše
přípastná renta na místě dosavadních 560 zl. může
obnášeti 500 zl. čili 1000 korun ročně.

Milovníkům ryb. Městskárada ceusnesla
prodávatí vždy ve sttedn a v pátek do 9. hod. kapry
z městských rybníků v městské vodárně u hučsvého
mostu. Menší kapři do váhy jednoho kilogramu
se prodávají za 76 kr. za každě kilo; kapři vážící od
1 kila do 2 kilogramů budou se prodávati po 85 kr.
a přes 2 kila těžeí, vypacení kapří se per kilo prodá
vají za 106 zl.

„Horliví“ poslanci Ve schůzi, v níž ze
jednalo o zrušení $ 14. stál, základ zákonů scházeli:
p. dr. Edvard Grégr, který den před tím blásal v Li
bochovicích nejrozhodnější „oposici“, dr. Fořt, občas
radikální oposičník, který však zapomennv v okamžité
roztržitosti, že se nalézá v oposici, ministrům Clary
mu, Stibralovi, Kórberovi, Wittkovi atd, k jich jme
nování gratuloval, prof. dr. Blažek, který sliboval dě
lati lepší a říznější pohtiku než Staročeši, dr. Herold,
který sliboval mluviti « králem ale bojí se teď mlu
viti a Clarym, Brdlík, Bromovský, statečný pan
Max Hájek, Heřman Jenda, dr Kaizi, Karlík, Maštál
ka, J. Pospíšil, Fr. Schwarz, Spindler, Svozil, Lon!a
atd. Ve čtvrteční schůzí echázelo ze 4265poslanců
jenom 325.

Sjezd všech ce.k. poštovních expe
ditorů = Král. Českého konatisebudev Pra
ze dne 26. listopadu. Program jest následující: Dne
26. listopadu o 8. hod. večer přátelský večer ve spol
kové mistnosti v Praze (Malá Štěpánská ulice „u růže.“)
Dne %6. listopadu o 3. bod, odpolední v malém sále



v lista Vašem „Obnovl“ a to zcela týmě způsobem,
jak byl vytištěn článek ze dne 10. listopadu 1899
čtu, 45. „v České Skalici“ i co do místa vytištěna
byla tato oprava: „Není pravda, že sa doby demon
atrací neb po nich v České Skalici — provedených
byl p. MUDr. Jetel zatčen. Týž ani jako svědek ne
byl vyslýchán.“

Z Loňe. Obnova sv. missie byla v našem
městě v každém obledu zdařilá. Tisícové lidu spě
chali do chrámu a odnášeli si domů slova du
chovní útěchy a spásy. Dne 12. a 13. listopsdu
zavítal do města našeho na generální visitaci J.
M. ndp. biskup Edusrd Jan Nep. Brynych. Na
počest Vrchního Pastýře naší diecése bylo nud
očekávání mnoho domů na náměstí ozdobeno.
Nejdůstojněšího pana biskupa uvítal pan starosta
městu a obecní představenstvo 3 nesčetným zá
stupem lidí, Byla to velkolepá manifestace kato
lickébo lidu, tím velkolepější, čím větší byly sgi
tace radikálů proti uvítání pana biskupa a ozdo
bení města, čím větší bylo zuření radikálů, kteří
ze zlosti poslali posměšné dopisy jak místnímu
panu děkanovi, tak nerailým jim osobám, Jednání
takové nesvědčí o vzdělanusti a pokroku, nýbrž je
důkazem až směšného sesurovění radikálů,

Z Třebechovle náš došla tatooprava:
Vzhledem k dopisu nadepsaném »Z Třebechovic“
obsaženém ve Vašem čtěném časopisu ze dne 10.
listopadu t. r. číslo 45., žádám Vás v základě6 19.
tisk, zák., abyste v nejbližším neb příštím: čísle
Svého ctěného Čusopisu na místě u způsobem zá
konem určeným uveřejniti ráčil tuto opravu. 1.
Není pravda, že jsem se vůbec někdy vyslovila
hanlivé a sprostě o českém národě, jak dopis
z „Třebechovice v čísle 45. ze dne 10. listopadu
1899 v časopisu »Obnova« praví. 2. Není pravda,
že se u nás projednávají klepy a pletichy třebe
chovické, V Třebechovicích dne 15. listopadu 1899.
Berta Flusserová, manželka obchodníka.

Schůze ve Chrasti. Politické družstvo
tiskové pořádá v neděli dne 26, listopadu b. r. o
3. hod. odpol. schůzi ve Chrasti na sále hostince
»U české koruny«, při níž promluví vdp. Dr. Do
mabyl +O vlivu křesťanstvína vzdělanoste a p.
V. Jenčovský O vlasteneckém stanovisku katolíků
českých,

Z Opočnice (u KrálovéMěstce). Obecnaše
jmenovala J. M. ndp. biskupa královéhradeckého
čestným svým spolubčanem. | Občanstvo oceňuje
plnou měrou vlastenecké snaby svého biskupu,
těší se upřímné z horlivosti jeho na poli církevním
a vděčně v dějinách své obce zaznamenává, že
ndp. biskupovi děkuje za postavení úhledného ko
stelíku, Dne 11, listopadu odevzdali tři naši spo
luobčané Jeho Biskupské Milosti čestný diplom
v Chrasti a okamžiky ve společnosti ndp, biskupa,
pravého to muže z krve rolnické, utkví jim v milé
paměti.

Z Třebechovie, V neděli due 12,listopadu
t. r. pořádala naše Jednota katol. tovaryšů pončnou
přednášku se solovýmivýstupy. K přednášce této sešel
se veliký počet obyvatelstva z měsča i vosnic tak, že
prostorný jeál u p. Stoňka byl přeplněm. Přednášeti
se uvolil vlp. Ladislav Kanto, st. kaplan z Do
brašky, ktery za thóma své řečizvolil si: „Důležitost
jednot katolických“. Ve své promyšlené přednášce
pravil p. řečník, že jednoty pro to zřízeny jsoa, aby
náboženství vnikalo i mimo kostel, ukázal zdějin,
že vždycky náboženství národům prospívalo, že obzvl.
nyní jen náboženství, rozervané a nespokojné lidatvo
Jaskou a spokojenosti naplníti může. Celá tato před
néška u napnutou pozorností byla vyslechnuta. Též i
výstapy velice zdařile byly provedeny. P, řečníkovi i
p. členům, kteří o zdar této zábavy 8e P řičinili srdečné
díky! Příští zábavě volám: „Zdně Bůh!* Demonstrace
protižidovské se u nás již skončily. —Výsledek jejích
jest, že páni socialisté si zvolili za lékaře při nemo
cenaké pokladně židovského doktora Klepetaře, ačkoli
zde máme obratného křesťanského lékaře, pana dra
Syrůčka. Potom prý wciulisté nedrží so didy. Divíme
86 jen, proč jim občas vytlonkají okna. — Starosta
města, p. Fr. Růžička a radní p. Mrha podali na pří
slušných mistech v Hradci Králové arítnosť na cho
vání cizích četníků, nebot mohlo ge zde státi při de
monstrucích velké neštšatí,

Tržnice na Malém nám. byla v ne
děli za přítomnosti pana náměstka Viktora
Weinhengsta a rady Pilnáčka otevřena.
Upozorňujeme naše venkovany i rolníky,
aby si výrobky a zboží v tržnici vyložené
prohlédli, a co se jim líbí, aby koupili,
neb objednali. Kupujte výrobky české. Ku
pujte v českých obchodech. Podporujte kře
fanské šivnostníky!

(Zasláno.)

Díkůvzdání.

František Douda, farář v Dohaličkách, zakla
datel a předseda kat. jednoty sr. Václava v Doha
Mičkách-Sádové, zakladatel a předseda spořit. a aálož,
spolka Raiffoisena v Dohaličkách, člen více místních
spolků, vzdává tímto způsobem své srdečné díky a
volá: „Zaplať Pán Bih“ všem přátelům, kteří stkvě
lým upůsobem oslavili dne 6. listopadu r. 1899 den
Jubilejní GOleté narozeniny jeho — omobním neb pí
semním biabopřáním, jrkož i zůčastněnímse jabilejní
mše sv., kterýmšto projovem přátelským označili za
jisté všickní zřejmě, te jabilanta, kněne, sl váší s

kat. náboženství, že vřele ctí, což jubilantu bude pro
budoucnost pohnůtkou pro novou, pošebnanější ještě
čionosÉ jak v duchovní správě, tak v občanském ži
voté a zároveň tento přátelský projev bude mo jedinou
udměnou a útěchou za všecky dosavádní práce a snaby
jeho. Zvláště »rdečný dík patří P. T. členům místních
spolků : Kaf. jednotě sv. Václava, sálošně Raiffei
senové, hospod. spolku v Dohalicích, ochotnickému
spolku v Dobalicích, pánům úředníkůmvrchní Správy
v Stračově. J. 0. brsběte z Harrachů hospod. úřed
níkům v Bádové, v Mokrovoosích, pánům úředníkům
cukrovaru v Bádové, p. J. Bartheldýmu, c. k. zemsk,
radovi v Hradci Králové, p. Frant. Hemrovi, c. k.
poštměstíru a purkmistru v Tučapech s Soběslur!, p.
Eduardu Malýmu, c. k. kontrolora finanční kontroly
v Hradci Králové, slečně Miladě Hejtmánkové, Hdící
učitelce m. sl. v Libni, p. Josefu Kříšoví, lenního
úřadu účetnímo ve Branné, p. La. Hejtmánkovi, uči
tel:, spisovateli a městsk. radoví v Libni, místním
pánům učitelům: Matéjovskému, Česákovs, Vackovi,
p. učitelům v Třesovicích: Dědourkové, Čehoví, p.
Josefu Hlavsová, faráři v Necbanicích, p. Václava
Břesskýmu, kaplaun v Necbanicícn, čestnému občana
v Hrádku, kterýž přede měf sv. působení jubilanta
dojemně osadníkům Dobaličským vylíčil, škol mladeži,
kteráž v průvodu jubilanta ke měj ev, doprovázela,
zároveň dík hasičským sborům z Mokrovonu, Tře
sovic, Měan a sborové hudbě, ct. místním paním,
slečnám, rodině Chlupáčově v Dobaličkách a vůbec
všem osadníkům Dohaličským, kteříš jakýmkoliv způ
sobem jubilejní slavnosti se zůčastnili,

V Dobaličkách, dne 14. listopadu 1899,

Frent. Douda,
farář.

Zasláno.)
Velectění;

Obec „Baráčníků Teplicko-Trnovanských“ obrací
se k Vám se anažnon prosbou, abyste jí dle možnosti
přispěti ráčil k vánočnímu podělení žákův českých
ob. ško! v Teplicích a Troovanech.

Jest Vám zajisté z dostatek známo z denních
listů, jakým útrapám, příkořím a útiskům vydáni
jsou rodičové těch 1100 — pravím jedenácti set —
dítek, které školy naše navštěvují.

A kdo jeou tito rodičové, kteří přesveškeré vy
povídání z práce, bytů, obcí, přes volkoré jiné a jiné
ústrky, jaké zavilý nepřítel jen nalézti může, přece
pevně stojí při praporu červeno-bílém, kdo jsou ti ro
dičové, kterým jsou školy naše pokladem největším?

Kdo jsou to?
To jsou naší malí lidé, naše dělnictvo české,

které jen na race své jest odkázáno. To dělnictvozde,
Jejich dítky, jsou nejpevnější hrází, o kterou tříští a
bohdá roztříští se dravý příboj nepřátelský!

Proto přispěte Vy všichni, kterým života los
lepší jest údělem, aby ten lid zdejší v dnešních těž
kých poměrech nabyl nové síly k vytrvalosti a k dal
šímu zápasn za rodný jezyk avůj, aby v temném
osudu jeho alespoň ten jasný zaavitl paprsek, že není
opuštěn, nýbrž že jest podporován a práce jebouznána.

Milodary, které ve veřejných listech stvrzeny
budou, přijímá obec „Baráčník Trmovansko-Tepli 
ckých“ aneb důchodní Josef Líkař, říd. učitel v Trno
vanech a Teplic.

A. Žák, Jos. Líkař,
t. č. škrabák. t. č. jednatel.

A. Kleinhampt,
£. č. rychtář.

K laskavému příznivému vyřízení a ku zavedení
sbírky mezi známými doporučnje pan řed. Nydrle

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

vo středu dno 22. listopadu 1899, o 2. hod. odpol.
v diecésním spolkovém domě „Adalbortina“, Jiříková tří

da č. 800 I. v Hradci Králové.

Dr.Jam Semkmp, | Dr. František Reyl,
předseda. jednate:.

jyů pyčhn„Časových e

TATODLLSEE ©

které přinášízajímsvouúvahuz péra dlouholetého
pracovníka na poli socialním

„0 významu katolických jednot“
Píše Th. Dr FR. REYL.

Stran 26. Cema 4 kr. Při větší objednávce 25
procent slevy a franko, Objednávky obratem vyřídí

Administrace „Časových Úvah“
v Hradoi Králové.

(Zasláno.)

Jednohlasným usmešenímobecního výboru
jmenovala obec Opočnice

Jeho Bisk. Milost

EDYARDA JANA NEP, BRYNYCHA

čestným občanem
sa velké zásluhy, jichž získal si o obec naši
při odpisu dávek na kosteldo Vrbicev částce
10.000 zl. pro naši obec, a za vystavená no
vého kostela v Opočnicí na náklad vlastní.
Za kterýšto velký dar vyslovuje obecní výbor
jménem obce:

saplať Pán Bůh.
Z obecního výboru v Opočníci

u Král. Městce, dne 16. listopadu 1899,

Jan Fiala, starosta.

Dekorační malit a poslacovač

JAN BARTA,
v Bychnově n. Kn.

Staré náměstí čile.72.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úředům

pro malby ohrámů a po
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaaých malých podobizen,

za jichž eprávné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnájší. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích 8 přilože

nými rozpočty.

tiskem bisk. knih

právě vyšel E55Králové,

Nejdůstojnějším bisk. Ordinariatem
nařízený

Střední

katechismus
Veliký

katechismus
katolického náboženství

pro dlecesi královéhradeckou.
Schválen na valné schůzi biskupů rakouských ve

Vídni dne 9. dubna 1894.

Be Oba katechismy mají ministerské schválení,wa
Cena středního katechismu vázaného 64 hal
velkého 80 baléřů. Pp. knihkupcům poskytuje ae
jako z c. k. školního knihoskladu 18%, slevy při
hotovém zaplacení předem neb dobírkou. Bedna
účtuje se za cenu skutečnou. Zásilka děje se ne

vyplaceně neb s připočtením porta.

Upozornění.
Vydání, jehož v diecesi královéhradecké

užiti lize,vyšlo je dně v biskupské kaihtie
kárně v Hradci Králové.

V ©. k. knihoskladu lze obdržetí pouze vy
dání německé pro naši diecesi a vydání české
pro diecese jiné.

Spolu vyšle:

Instrukce o katechismu a „Oltáři“
vydaná nejd. bisk. Ordinariatem, jež obsabuje
spolu i osnovu učebnou. — Stran 18—8“ Cena

bez porta J kr.

Objednávky obratem vyřídí



"Tržní zprávy.
V Hradoí Králové, dne 11. listopadu 1899.1bl,

převice ul. 6-20—7-16, dito sl. 5-10—5-50, ječmeca
sl. 4*35—4-85, oves sl. 2:40—3-60, proso gl. 4*90—5'10,
vikve «l. 4-50—5 00, hrachu zl. 8'10—9-00, jáhly zl.
900—000, krap 8'00—21-00, bramborů al. 1:00—130,
jetelového semínka červeného zl. 36-00—55*00, jetelo
vébo semínka (inkarnát) zl, 00-00—00*00,máku sl. 14-80,
olejky zl. 0-00—0-00, lněného semene zl. 7-25—8:50.
100 kg. žitných otrab sl, 6-26, pšenič. otrub zl. 6-00,
1 kg. másla sl. 0:92—1:00, 1 kg. sádis vepřového zl.
72.—0:80, tvarohu zl. 0:12—0-14, 1 vejce 3 kr.

Oo00000000000000000000(0

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský u umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučaje uctivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice

* avice, mřížkyz td. '
v slohu čístď gothickém a renaisančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje náležitou
enalost v obora tomto.

Bobetý výběr vlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

3 :
©+000000000000000000

Sáš literární týĎen.

20000000000000000000000

000000090000000000000000

Novinky týdne:
Kalendářpaní a dívek 1000, . . .... a. 190
Jansa,StaráPraha,seš. £.,<... <. „ 0
Verne, Hra o dědictví,seš. 7... . . . « * P
Nový Robinson, seš. 2.123, . . - . » po „ —06
May, Po stopé zlého činu, seš. 68, < < - « „ —16
Banše, Ze světa zvířat, seš. 4., . . . .. +.. „—40
Ruth, Bouře v zátiší . . . .. . .. +. + « «.
Zlatá Praha, 1900č. 2... . - . <... „—20
Zlatá Praha, 1900 seš, 1... - . « - - „ —83
Žíva,seš. 10,- © 4 < +4 +4 ee „ —40
Lumír,seš.8, <.. . . + ©+.. „-80
Světlá,Spisy,seš.23, < . <- + + +4 + “ —16
Ottova laciná knihovna, teš. 46,- . . « „—10
KulhornaZlatéPraby,seš.14.. <. + „- —1
Besedylidu,seš.8, <.. <++<++4 „ -08
Pfleger,Romány,seš.44, <... .... „ud
Tolstoj,Vzkříšení,seš.8, <.. <<. + » „ —18
PoselzBudče,seš.9...<... . -+ * „+—10
Tréval, Mixtum compositum . . ..... «.. „ 120
ArpádBerczik,Královnaplesu . . ..... . „» —M
Dr. Veselý, Právo živnostenské, šeš. 1, . © „—9
Vrchlický,Oknihácha lidech, . . ... „190
Metoděj, kalendář 1900... . . . ... „—W0
Vlasteneckýpoutník1900.. <- <... -—50
Meč,kalendář1900.)<... ©+4 1-60
StaroslavnýVelehrad1900... ..«... „ —60
Ječmínek, kalendář 1900... . < <. + < « —50
Budějovský, Vznik talmada, . - . .. ..« „ —06
Kalendářčes. hudebnikůr 1900... . ..... „ 120

Veškeré tu uvedené, jakož i kdekoliv oblášené apisy
ná stále na kladě a na ukázku na požádání zasílá

knihkupectví B, E Tolmana
v Hradei Králové, Velké nám. č. 26.

bliže lékárny.
(Založeno roku 1863.)

a sklad piva
v Kuklenách.

Akciová sladovna v Chrudimi

pronajme svůj "hostinec beseda v Ku
klenách od r, ledna 1900 na šest let.

Odborníci kauce schopní, dovední
podejte nabídky správní radé ak
elové sladovny v Chrudimi.

ŠEDO OOOCKOXDOOOOOGÉ

kové, záclony marokánské, záolony azminsterské, zdolonyžinilkové atd. v

359—

zlatých a stříbrných skvostů, svatobních

8
C VÍSITKY

nezlscené dlejakos'i
»artonu, velikosti a dle
moožetví textu od 70 kr.

až 1 zl.,
zlacené od 90 kr. aš

( 2l. 20 kr.

Obálky vhodné
80—88 kr.

Nabízí blesk.knibtlakárnaVHP
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění církerníhos též zhotovuje sochy světců ze dřeva i = kamene. — Starší
práci, uměleckou cena mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož| sa řádnoa práci při cenách nejmír
nějších. S úctou veškerou

Antonin Sucharda.Boo Doom
Prodám levně

nově postavenou a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetylénem, velkou zahradou 8 vodo
tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednou
aj v

vilu Jitřenku
č. p. 187. v Plotlštích n. L. u Hradce Králové

blíže nádraží u Předměříic n. L. na návrší.
Bližší sdělí nu místě samém

J. A. Holínka,
majitel.

e a

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. 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.

Tj na splátky bez zvýšení cen!
ooOoo0000000w0000000

Křesťanský závod,
0$*Solidní ji

obsluhou vždy osvědčený a chvalně zná
mý obchod konfekční pro dámy

Anny F. Horové
vwHradoi Králové.

Klicperova ulice, proti kavárně p. Fialově ©
odporučuje ka zimní saizoně svůj bobatě
zásobený sklad elegantních, moderních f
jupiček, pláštěnek nejrozmaní
tějších střihů, a velký výběr dívčích £
dětských jupiček =pláštíků £

v cenách velice mírných. ;
Objednárky dle míry se rychle zhotovují.

Za laskavou přízeň prosl v úctě nejhlubší :

Anna F. Horova.

m
Založenor. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,|

|

| zlatník apasířv Chrudimi

4

TAPTDAOSAval

pa

V

svůj bojně zásobený sklad

(náčiní bohoslužebného
l se stříbra, bronzu a jiných kovů

| vše alině v ohni zlmcené a střibřené začnerně
| Vlastaf výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

levněji vyříditi. Platini možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zsějou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod moj může Be vykázati četnými pochval

| nými přípisy P. T, zákazníků a odporočnje Ge tedy kza
: koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
i nádobek na sr. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen
, tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě
i tější. patenek atd. co nejvíce.



Hradec Králové. LADISLAV KNYPL. požádánífranko.ij

Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány i dámy:
Košile bílé. — Trikové. — Pravé jágrovky.

Velký výběr
novetinek kravat, límců, manžet a rukavic.

Kněžské kolárky a náprsenky,

dopdručuje pro zímu
Velký výběr dámských vlněných go

votinek, nejjemnějších barchetů

flanellů otálobarevných,

Výbavy pro nevěsty.

4jíd., vlněných ručníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.

V, Vacek,
závod

fškolkářský eškeré původníšicí stroje
v Pamět.

níku
u Uhlamce

nebízí pro zimar a jarní
vysazování| stromy ovocné
vysoké 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

O Cenníky zdarma Cestující se přijímají na stálý plát s na provisi.

000000000000

K"době vánoční a velikonoční. .
i » ze dřeva ře

„ deslechrámovézr,

MBoží hroby se slohemkostelů
RE) 44, ,

3 KřížovéOBStycze
v roliefu řeze

souhlasné

šení“, sochy, oltáře a veškerá ko
h stelní zařízení doporučuje uctivě

p umělecký závod sochařský a Ťez
: bářský

Josefa Krejčíka v Praze.
Meonovacestarých oltářů a kostel. zařízení.

Písárna a dilny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 80
v domě Sr. Václavské záložny od 1./XI. 1899. Illustr. cen
niky, nákresy a rozpočty frko Výhodné plateb. podmínky.

KNIHOVNA
(rydárí a redigujeDr. Václav Řezníček)

přináší čtení zábavné i poučné a jest |
proto hledána do veřejných i spolko- |:
vých knihoven, těšíc se přízní zejmena |;
čtení milovných jednotlivců. :

Na ročník 16—€ zajímavých knih) |
předplácí se 2 zl. Všechnyjednotlivé|
svazky jsou k dostání o sobě. Admi-|
nistrace ochotně zašle seznam v „Mo
dré knihovně“ doposud vyšlých knih,
jež lze koupiti nebo objednati ve všech
knihkupectvích a zejmena pod adresou

Modrá knihovna
Praha, Král. Vioobrady č. 347. |:

beeoietstok
T T MO MMM

Ignác V, Neškudla a syn

8 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
n (ratr P, J. Noškadly, faráře ve VYýprachticích)

: doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
o svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
: všech kostelních paramentů.
4 Cennfky, vzorky, i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou,
ESNEPANNNSNNEPOS

P0E8dubBudu00800:8sPEbododdu

m

A> Prvníčeská"l
spocielné na americká cottagoová harmonia zaří

zemá továrna

Rudolf Pajkr ©€©spol.
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonie sou
stavy evropské. Brillisntní ton,
vylouděný důmysluou konstrukcí
umerické soustavy 8e doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar.

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka

s Pětiletá. - Illustrované cenníky
PyoinkA franko a zdarma.

Pedálové harmonia
| obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

| varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

ZDE
zvláštuí Časová novinka pro
pány na obleky, bodicí ne
pro každé období, v mo

derní barvě k dostání.

Metr zl. 3-90.

Na úplný oblek $ metry.

Vzorek této látky, jakož
i bobatý výběr moderních
drabů na obleky, avrchníky
zimníky s menčikovy jen
zaručené jakosti u v mír
ných cenách 8e na požádání
k nahlédnntí franko zašlou.

Prrní český tasýl. zárod

Ed. Doskočila v Chocni.

a lodny.
Dámské lodny.
Modnílátky oblekové,
na zimníky a bave
loky z čisté ovči vlny
v lerných cenách do

poručaje

KAREL KOCIÁN,
sonkenický a první

zneflatelský závod
w Humpolci.

Vzorky k nahlednutí
'ranko.

Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1
litr po 3 zl.

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po Bokr.
Borovičku pálenouz tatránskýchjalověi.

nek, 1 litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
htr po 80 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, kdy
2 apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys, Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních, ;

Vzorky zasýlaji se zdarma a franko.

SRB“ Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15prucent.3ILočár

nejmovější soustavy, práce solidní, ceny levné
doporučojeČeněk Buben,

kočárník
v Hradci Králové,

Vyanamenán na výstavkéch: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce slatou, v Praze státní bronzovou medailií, v Kr.

Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom s právem ra
žení zlaté medailie s korunou.

JOSEF ŠTĚPÁN,
. o

$ oltářu,opaatojny, všeho drubu sochy a veškeré doobora toho apadající práce v nejmodernějším pro
vedení a v cenách velmi levných.

©

závod pozlacovačský v Pardubicich
opravuje jakoď 1 nově staví



Dikůvzdání

Za n ,tné dojemné projevy soustrasti, jakých

dostalo semi. se všech stran z blizka i z dáli za příčinou

přebolestné úárátý mé nezapomenutelné dcery, v Pánu ze

- snulé paní :

Hanny Kirchhammrové |
roz. Weinrichové,

choti exeellence e. a k. polního podmaršálka a velitele 2. pěší divise

zarmouceného zetě a celé truchlící rodiny

"sá díky nejvroucnější fe

projeviti.



Dozvukyřežína Moravěa v Čochách,
Krvavé události na Moravě a demonstrace v

Čechách mají pra vládu pořad větší nesnáze a nemi
lejší důsledky. Nejen čeští, ale též polští, antisemitětí
a socialističtí poslanci odsuzují vládu.

Sociallsta Bermer pravil vládě, že se stří
lelo v Holešově do lida bez příčiny a že
tím podán důkaz, jak laciné jsou v Rakouska životy.
Je-li vojsko jen k takcvým účelům, bylo by lépe,
kdybychom bo neměli. Což je několik tabulek v oknech
tak důležitých, aby za vě byly mařeny lidské životy?

Četníci, kteří vraždí, dostanou naposledyještě vyzna
menáni. Řečník nemyslí, že by jen zrašení jazykových
nařízení bylo pobouřilo český lid. Berner, který je
křtěným židem, nevěří v rituelní vraždu v Polné a
vytýků Mladočecbům a křesťanským aociálům, že ne
jsou nynějších bouří dalecí. Pak pravil:

My socialisté azoáváme, že zrušením jazykových
nařízení byla poškozena národní práva českého lidu.
Také jeme si vědomí toho, že na Moravě jsoa veliké
protivy mezi českým lidem a Židovským živlem. Tím
se vysvětluje vystupování Čecbů proti židům, že židé
houževnatě trvají při svých zvláštnostech. (Poslanec
Běloblávek křičí: To je všade, takó ve Vídnil Židé
jsou všude hbouževnatí pří avém dare
báctví.) Židé staví se všade na odpor českýmsna
hám s Čechům škodí.

Židé jsou naproti Čechům živlem bojovným a
není diva, že jsou od Čechů zase považování za ci
zince, jichž se každý rád zbaví, V moravských městech
mají Němci jen židům děkovati za svou převahu, které
ee užívá vždy proti Slovanům a pracojícímu lidu vůbec.
Židé nemují příčiny, aby křičeli o pronásledování,
neboť oni pomábají páchuti křivda na Slovanoch.
Nadvláda Němců na Morově ge vyavětluje hlavně ne
epravedlivými volebními řády. Kde židé mají v rukou
moc, tam jsou jen německé školy a tam se jí také
zneužívá ua utlačování lidnu. Tak ve Vitkovicích a
v Poleké Ostravě. Pro český lid není na Moravě ani
potřebuých škol obecných, tím méně středních, A tento
tlak český lid cítí, To se ovšem týká také dělnictva.
Co mejí němečtí liberálové z tobu, že Čechům berou
prostředky ku vzdělání? Když se lid takto zanedbává,
pak se uedivle, že se dopouští výtržností. Pak ale
do něho nestřílejte| Řečník poukazuje, jak Vítkovice
jsou vydírány od židů Rotechilda a Gutmanna. Obec
má 19.000 obyvatel, ale nemá ani kanalisace, ani
pošty, Rotschild tam dostal povolení na vybírání při
rážek.

Poslanec Karel Adámek se bránil proti úto
kům Schůnererovce Tůrka, socialisty Bernera a Cla
rymu vyčetl, že českému národa vnutili boj, že věsk
násilím nad ním nezvítlězí.

Potom ujal se slova za polský klub posl. ryt.
Kozlowski, jenž vyslovojejménempolského klubu
politování, že jednostravným zrušením jazykových naří
zení lid v Čechách a na Moravé byl ve svých nej
světějších citech uražen a dobnáp k demonstracím,
které svědčí přímo o jeho zoufalství. Ač
jeme přívrženci státní autority a ač neschralujeme
ohrotování bezpečnosti majetku i osob a jako věrní
a upřímní přátelé českého národa si přejeme, aby
brzo v Čechách a na Moravě nastaly klid a upoko
jení myslí, nemůžeme zamlčeti, že původ všech nepo
kojů a demonstrací se musí bledati jen ve zrušení
Jazykových nařízení a vína epadá na vládu. (Hlučný
potlesk.) My ctíme uárodní ideály u každého národa
a považojeme je za nedoknutelný majetek. Právě proto
také ctíme národní ideály českého lidu a spatřujeme
příčinu ohrožování pořádku ve zrušení jazykových na
řízení. Co se týče odpovědí, kterou dal ministr vnitra
na interpelaci stran krvavých událostí moravských, li
tujeme, že nebyla u'iněna zavčas potřebná opatření
a že při demonstracích orgány vládní neoavědčily po
třebné míry taktu. Ministr vo své odpovědi nedoká
zal, že bylo třeba na Moravě a v Haliči užiti zbraně.
Proto vládu rázně napomínáme, aby zavedla rychlé
vyšetřování v obou případech a sice s veškerou přís
ností a eby výsledek tohoto vyšetřování sfěmovně
ozpámile. Vůbec žádáme od každé vlády, aby lidských
životů pří potlačování nepokojů přísně šetřila, aby
nebylo při nich nevinných oběul, (Potlesk)

Když pak začal ministr vnitra K $rber omlon
vat vládní komisaře a zakročení četnictvn u vojska
na Moravě, atrbiu se v eněmovaé hrozná bouře, Čeští
poslanci Kórbera stále přernšovali, takže mu nebylo
rozuměti oni slova, Také Claryma volali poslanci:
Abcůg do Štýrského Hradce, Moruvský Němec dr,
Elvert zastával pak vláda dosti slabě,

Antisemitaehmelder, příčítal nepckoje na
Moravě vládě a židům. Jedná-li se o židy, tu hned
přichází státní autorita ku platnosti. Vůči křesťanům
se jedná zcela jinak. Židé sebe považnjí za lidi,
ostatní za zvířata, Židověti poslanci odporují. Schnei
der vytahuje tlustou knibu talmudu, drží ji ve výšce
a volá: „Tu je tol“ (Bouřlivá veselost v celé sně
i.ovně.) Řečník citaje pak jednotlivé věty z talmudu.
Židovskýposlanec Straocher mu odporuje, ale jest
od antisemitů zakčikován, Nastává hlučná bádka mezi
antisemity a židovskými poslanci, jmenovité mezi Bě
loblávkem a Straucharem, Nadávky lítaji z jedné
strany na druhou, Strauchber křičí na Bělohlávka:
Yyjste špatný člověk! Běloblavek mu odpovídá:

„Se židem nemlavím!l“ Schneider pak pokračoval:
Kd)ž „Šurchan“ byl vydán, zaplatili židé veliké pe
níze, aby kuiha byla skonfiskovČua, ale mosili později
připustiti, že co v knize jest, jest pravdivo. Řečník
tvrdí, že hnutí na Moravý jest antisermitaké, V Ho
lešově začali židé, Klabusay byl sbit, protože k pros
deji vyložil brožuru o polenské vraždě, Židovský sta
rosta Zwillioger dovad nebyl zatčen. Židé stříleli do
lidu. (Bouřlivé projevy nevole u antisemitů. Poslanec
Pattai volé: Zato jsme v Rakousku!)Schuejder
končí pak: Židé jsou všude stejně oblíbeni: v Ma
rokku, ve Francii, v Transvaalu, v Alžíru, všade hyli
již drancování pro avé jednání, Byl snad mechanik
Schneider při tom? (Bouřlivá veselosí v celé saně
movně.) Nenávist proti židům vysvětluje se tím, že
se jim vónde nadržoje od vlád a že oni následkem
toho páchají bezpráví na křesťanech. Kdo jaou okresní
bejtmani? Židé — a sice přímo nebo nepřímo. Kdo
jsou úředníci u místodržitelství? Židé Kdo jsou mi
nistři? Židé. (Hlučná veselost.)

Drobné zprávy.
Židovský sjezd konal se tyto dny v Ber

líně, Dr. Kališ mlovil tam o antisemitismu jakožto
nepříteli civilisace. Za to dr. Lewfn radil svým sou
věrcům, aby ze svého středa především všecky ne
čisté - unlautere — živly setřásli, místo aby upa
dali do té neuvěřitelné pošetilosti, se židovskými zlo
činci 8e solidarisovati, ztotožňovati. Panamské švindle
vyhnojíly ve Francii půdu pro antieemitiemae, Drey
fussarda poměry ještě zhoršila. Bouře v Čechách, na
Moravě a v Rakousích zavinil liberalismus, lid bez
ohledně vykořisťající, jehož jsou židé hlavní stoupenci.
Jenom když židé sami ostře vystoupí proti škůdcům
ze svého středu, mohou míti vyhlídku, že se ubrání
vnějším nepřátelům. Dr. Lewin řekl svým sourěrcům
kus pravdy.

finěmovní bouře. Rakouská poslanecká
sněmovna ode čtyř let jest dějištěm výstupů, které
svědčí,v jak hlubokém úpadku je náš parlamentaris
mus. Úpadkem dobrého tonu utrpěly všecky strany,
ani vládní lavice nevyjímaje, Jednou nají solo Adler,
Berner, Daszyneki a Šteiner, podruhé hrají Bielohla
wek, Lueger a Schneider, pak zase Welf, Tůrk, Scho
nerer a Iro, načež je vystřídají Gross, Ghon, Stůrgh,
Pferache, Fax, někdy spustí také Březnovský, Udržal,
Vychodil, Pospíšil a Šílený a když spustí všichni
koncertmistři, pak to není ani pro Clsryho, Kindin
gra a Kórbra k vydržení. Když v páteční schůzi vzdor
faktům zjištěným od dr, Žáčka jal se ministr Kór
ber tvrditi, že četnictvo chovalo se vzorně, tu čeští
muzikanti spastili píšťalu, trumpettu, klarinett, bass
i bombardon a již lítala slova: „Hanba! Fuj! Schva
loje vraždu! Ven 8 ními“ Ministr Koerber zesinal,
chvěl se jak osykový list, nevěděl kudy kam Snemov
na provázelabouřlivá slova: Vrahu! Vrahu! Spro
stý vrahu! Vy jste zavinili krveprolití na Mo
ravě! Vy máte na svědomí nevinně zavražděné
oběti! Suroví vrazi! Do kriminálu putřítel To
je ministerstvo sprostých vrahů! Zatknontby vá:
mělia uvěznit,katani! Dr. Šílený: Vraždili jste
a nyní pozůstalí zavražděných jsou vláčení do
žaláře. At vysloví ministr politování nad zavraždě
nými obětmi! Hlasy: Abcúg! Abvůg! Pryč s
Kůrberem! Pryč s Člarym! Pryčs vrahy! Vra
hové na lavicích ministerských! Fuj! Hanba!
Vrahové vládnou v Rakousku! Skandál! Jinde
by je ze sněmovny vyhodili! Dr. Šílený: Dříve
byla Morava vzornou zemí, dnes je zemí kde úřady
vraždí! Vy jste do této země zanesli vzpouru!
Hlasy: Nechcemeho slyšetil Pryč se sprostým
vrahem. Zločince nebudeme poslouchati! Abcúg!
atd. Krakovský „Czas“ praví, že takové výstapy ohro
žují práce sněmovnyi trvání pravice.

Zidovské nestoudnosti v katoli
ckých chrámech spáchané. „Kat.L.“píší:
Vídeňská policie podala státnímu návladnictví trestní
oznámení na 1zletého žida Emanuela Hannaka a na
1oletého žida Gustava Heinemana, poněvadž dne 22.
října v chrámu sv. Brigity nemravné věcí konali, Ži
dák Hunnak tropil v kostele pekelný křik, plval a
pak do náduby se svěcenou vodou vyprázdnil svůj
moč. Připomínáme k tomu, že všude lze pozorovati,
kterak židé naše katolické kostely zneuctívají, V Praze
není žádnou řídkostí, že židé pronásledují křasťanská
děvčata až do kostelů a zde je nemravnými návrhy
ob'ěžují, na dívky zevlují a nemravné výstupy pořás
dají, Nikde však nezříme, aby se proti těmto židov
ským drzostem někdo ozval. Katolické chrámy nejsou
strážníky střeženy jako synagogy. Dosynagogy v Pra
ze nesmí na židovské svátky nikdo vstoupiti bez
vstupenky, které vydávají představení synagogy. U
nás by 8e měli obnoviti hlídači vchodů chrámových
jako v dobách prvotní křesťanské církve.

V Chradimském finančním okresu
vydraží se cestou veřejné sontěže dvě mýtní stanice a
sice v Poličce a ve Vumberku. Pronajstí může vzta
bovati buďto na dobu 1 roku t. j. od 1. Jedna 1900
až do 31. prosince 1900 bezpodmínečné, aneb na dobu
2 případně 3 roků t. j. 1901 a 1902 podmínečně.
Dražba, při níž a výhradou schválení c. k. zemského
finančního řiditelství v Praze též podání pod fiskální
cenou přijata býti mohou, provede vyslaný úředník
c. k. finančního okresního řiditelství v následujících
dnech: 1. Ohledně mýtiště v Poličce u správy dozor
čího okresu c. k. finanční stráže v Poličce dne 27.
listopadu o půl 4. hodině odpolední. Mýtní poplatek
se vybírá u dvou mýtních zahrážek za dvě silniční
délky. Vyvolací cena obnáší 750 zl. ročně. 2. Ohledně
mýtišté ve Vamberku n městského úřadu ve Vam
berka dne 30. listopadu 1899 o půl 10. hodině do

Polní Mýtní poplatek se vybírá u jedné mýlní zay za jednu silniční délku. Vyvolací cena obnáší
70 zl. ročně. Vyhláška o pronajetí vybírání mýta jest
vyložená k libovolnému nahlédnutí zároveň a dražeb
ními podmínkami podepsaného c. k. okresního finan
čního řiditelství, jakož i u příslušného městekého
úřadu a u správy dozorčího okr. c. k. finanční stráže.
Písemné nabídky dlužno podati buď přednostoví okr.
finančního řiditelství v Chrudimi 2 dny před dražbou
do 12. hodiny dopolední, neb v den dražby před po
četím úředního dražení dražebnímu komisaři.

Zvěsti z východních Čech.
Otevřený list prof. Masaryku. (Liga

+ 16.) Polenská událost zalebla do avěta jako deto
nace ohlušajícího výbuchu. Lid zaujat byl skutkem
tím ve fantasii a citu, intelligence pak rozumově vze
zřením skutečnosti, uvědomujíc Bi, že jsou příčiny,
které jednostejně způeobají určitý účin. Žurnalistika,
orgán to veřejného svědomí, chtícího chutnat a zaží
vat pravdy, všemožně snažila se roušku z činu odha
lit a snášet materiál vyšetřajícím úfadům. Při tomto
snažení svém častěji akcentovala přání, aby důklad
ným vyšetřením možná pověra o ritnelní vraždě byla
vrácena, v Čemž patrna jest zajisté Činnost eminentně
kaltarní. Byly však listy, které někde z pochopitel
ných, jinde nepochopitelných důvodů zabedněné mlče
ly, vpalujíce si v čelo znamení hanby, a opodál nich
sténala se zahalenou tváří lidskost! Mezi těmito listy
shledán i „Čas“, jenž v průběhu vyšetřování ani slo
vem ee nepřičinil, aby pověra byla odstraněna. Nyní
pret festam /povídá; kdesi cosi o nekolturnosti a po
věře českého lidu. — Kdo jiným vytýkati chce ne
vlastenectví, předem ve skutku sám vlastencem býti
masí, kdo obviňuje někoho z pověry, sám dříve vhod
nými prostředky o její vyhlazení měl se postarati.
Proto každý člověk u nás, který Polenskou událost
materialně a forimalně obsáhl, musí licoměrné sku
hrání tohoto časopisu 8 indignací odkopnouti. S tímto
časopisem ovšem jste paneprofessore v úzkém spojení.
Však na tom nebylo dosti. Vy sám, pane professore,
zmíněnou právě tendenci opatřil jste vlastním kolo
ritem, uchýliv se s míněním svým do záhybů „Neue
Frene Presse“, kteréžto spojenectví jest nade všechno
charakteristické, Vyslovil jste slovo: ©„devatenácté
století“. Fráse neúrodná jako kamenitý úhor a prázdná
jako vzpřímený klas. Fráse ta může býti na nejvýš
vlastnictvím otylého buržoy, jenž v záplavě peněz,
ale v nedostatku úsudku a vzdělání jí ohání se, aby
zachoval reputaci tam, kde se jedná o otázky, v nichž
třeba hlonběji zkoumat, poznávat a myslit. Devate
nácté století neznačí ještě, že mnuíme venkoncem
uspokojení býti rozsahem poznatkův a bezpečností
jejich. Luccbeni docela ryzmyslně a příčetné zavraždil
ženu — šlechetnou císařovna — a nebylo to ve tmář
ském středověku, nýbrž právě v tom devatenáctém
století, jehož se p. profeasore dovoláváte, a v plné
záři a snadno v dokazatelném vlivu moderní svobody
a filosofie. A vy, p. profesaore, jste přece odpovědným
nepřítelem všeliká frásel Ale jest ještě něco jiného.
Vy promlavil jete, pane professore, o Polenské trage
dii jako filosof. Měl jste a máte před sebou novou
zkušenost, která příčí ae našim vědomostem, nedajíc
se s nimi v organický celek epojiti. To budí přirozevě
nutnost přemýšlení zejména u filosofa, jenž hledati
wusí v novém zjeva příčin a základů. Této filosofické
činnosti u Vás, pane professore nebylo, ježto projevil
jste soud svůj a priori bez zkoumání fakta a bez
studia aondních akt, Tím z diskreditoval jste filoeofii,
jejíž úlohou jest, o každémrozporu a podivu vyslovit
se jasně a určitě, a to teprve po důkladném procesau
hledání pravdy. Odtud také jasno jest, jak dalece
možno věřit filosofii, která pyšné hlásá, že výsledky
svými slouží ka vzdělání, nápravě a osvícení lidstva.
Nemohlo Vás býti zajisté tejno, že Vaší vlivné ex
temporace jistými živly může býti k tomu zneužito,
aby celá věc byla zastřena, anebo její děs uvalen na
lidi docela nevinné. Vaší methodou zapadá pravda
ještě hlouběji a škrcena ještě bolestněji, Nikoli
náš český lid, nikoli žurnalistika naše, nýbrž Vy,
pane professore, pěstujete pověru lehkomyslnou svojí
neomylností, zavalujete překážkami cestu ku pravdě
a zadržujete osvícení tam, kde mělo dávno již zářitiI
Pozornhodno jest dále, že úterní židovský „Prager
Tagblatt“ uveřejňuje výsah profes. Masaryka, v němž
tento dokazuje, že Anežka Hrůzova nebyla zavražděna
v lese, nýbrž že podřezána byla někde ve stavení
(napovídá se, že se to stalo po večeři, když byla v
nedbálkách) a odtud že byla teprve do lesa odnesena
neb odvezena. Kapky krve prý vykapaly z těla umy
tého cestou. „Prager Tagblatt“ i brožura p. prof. dr.
Masaryka, z níž přinesla první výtah „Bohemie“, byla
v Praze zabavena, protože útočí ne soudy a dotýká
se věci předběžného vyšetřování. Tad vyšla opět, pro
tože byla obledně brožury podána interpellace. Za to
české studentavo demonstruje proti prof. Masarykovi.

Z Čáslavi. Demonstraceutichly! Za to za
číná tím rychleji vyšetřování a pátrání po osobách,
jež buď demonstrací činně se zúčastnily nebo prý k
nim daly podnět. Protokoly u soudu kopí se na pro
tokoly a do úřadoven voláno jest plno lidí, mužů,
mladíků, žen i — alečinek. Zvláště prý postižen jest
vyšetřováním národně dělnický spolek: „Havlíček“.
Mučelníků je tedy dost a dost, Nenávist obrací
se z toho všeho na židy, z nichž mnozí demonstranty
udávali. Patrno jest to z uličnických namnoze kousků,
kterými tajně za noci jsou častováni. Tak proráží tato
zášť, ač obchody jejich jsou stále plny. A není divu.
Vždyť jeme slyšeli na vlastní uši, že prý je to jedno
žid jako křesťaň, oba mají zboží cizácké. Nechtěli
jsme toma věřiti a hle! jest to pravda. Poslední číslo
zdejšího listu přínáší toho doklad, Jak jeme adělili
v jednom z minulých dopisů, usnesl se zdejší poli
tický klub vyzvati obchodníky, aby udali zvláštnímu



komitétu, jaké české sboší chovají na akladě. A do
does nepřihlásil se nikdo! Pak bojujte proti našim
odpůrcům! Nic neš fráze, fráze! Bylo by to směšné,
kdyby to nebylo tak smutné. U „Žižky“ na př. křičí
obchodník se stříšným zboším: Podporujme nášČeský
obchod a honem drahého dne od židovského a vě
meckého agenta objedná kanafasy, plátna a t. d. To

řece jest frázovitost. A po něm přijde e tímtéš heslém
jší, obuvník, kupec a jiní a jiní. A jejichsboží ?

Jest od firem německých. A psk při sklenici piva se
hubuje, jak se nepřátelský divel rozmahá, jak staré
patricijské domy padají mu do rukou. Než dosti o
tom. Něco veselejšího. Čáslav jest ztracona. Divíte
ae? I nedivte, už ji nikdo neuvidí, sluničko na ní ne
zasvítí, mráz ji nepropnká. Ta brdá, husitská, krá
lovská Čáslav! A jsk? Inu octnala se pod klerikál
ními černými kutnami. Ano, ano ně je od nimi. Za
byne jisto jistě zahyne, ač li ji nezac rání chrabrý
redaktor a neméně chrabrý dopisovatel kolínského
Kříčkova orgánu: „Oblasu doby“ Straší v
každém čísle tím hrozícím nebezpečím. Mlátí se do
prsou, zaklíná se, za žanhá, nebe i peklo do toho
volá a pořád ticho! Nechtějía nechtějí ti Čáslaváci
pověsiti ani p. děkana Folta, ani zel. páne Kalina
ani p.katechetu Kohouta. Tyhle poslední zvláštěl
Jakby to bylo pěkné, až by se houpali na těch „ra:
bynkéch“ pro čáslavskou elektriku. A protože jest
jich, mohli by na ty ostatní přibrat třeba i mlado
české hlavy. To by byla podívaná pro hezké dopi
sovatele s ještě he zčího redaktora he-ského „Oblasu“.
Ze?

Z České Skalice. Původcemdemonstrací
byl žid Josef Schenk, který v sobotu dne 4. listopadu
vyslovil ae nešetrně a utrhačně 0 některých měšťanech
českoskalických. V noci ze dne 5. na den 6 listopadu
bylo ma za to vytlačeno třináct okenních tabulek.
Vpondělí ve dne vládl v celém městě úplný klid,
přece však přišlo 6 četníků, o nichž se nemo, lo vy

k kdo je povolal. Parkmietr p. Karel Paul zvěěl poslézeod četnického strážmistra; že má od správce
c. k. okresního hejtmanství v Náchodě rozkaz, aby
užil těch nejostřejších prostředků, po případě i střelby
k udržení pořádku. V městě byl úplný pokoj. Teprve
asi o půl 30. bodině večerní zatčen byl nepilý maž,
který mluvil prý proti židovi, jehož nejmenoval. Pří
pad se Schenkem byl čistě osobní. Napilý člověk byl
zatčen, ačkoli četníci, neznající česky, nerozaměli, co
mluvil. Člen policejního odboru, p. Grešl žádal s ji
nými ještě občany, aby zatčený byl propuštěn. Ná
chodeký četnický strážmistr na to odvětil: „Co pak
myslíte, že my budem čekat, až vy budete drancovat
a krást?" Slova tato vyvolala v obecenstva rozboř
čení. Asi o půl 12. hodině v noci přibylo dalších 10
četníků, takže i e domácími bylo v České Skalici 19
četníků. V úterý se rozčilení atupňovalo a pan sta
rosta Paul žádal proto c. k. okresní hejtmanství, aby
sesflenou četnickou posádku odvolalo, Když došla od
pověď, če jest c. k. místodržitelstvím nařízenoseslliti
četnickou posádku o 16 mužů, tu žádal, aby četníci
zůstali aspoň v kasárnách až do zavolání v případu
potřeby. Policejní odbor se savázal, te udrží pořádek
v městě a plakáty vybízen byl také lid, aby zacho
vával klid. Když lid ubíral se o 6. hodině z práce,
zazpíval si: Hej Slované, Spi Havlíčka a Kdedomov
můj. Tu četníci vzdor danému alibu zakročili a 8 na
sezenými bodáky utvořivše kordon uzavřeli ulici. Po
licejní odbor byl ve velkém nebezpečí, neboť byl obro
žován bodáky a p. Č. Tilě byl jím dokonce škrábnat
sa uchem. Podařilo se jim zachovati klid a po vy
svéní p. starosty se lid rozešel. Někteří čekali, jak
to dopadne a mnozí z nich byli zatčení O půl 11.
hod. večer přijelo z Josefova 24 dragonů a za nimi
přikvapilo 84 pěšáků od 92. pluku. Vojskoubytováno
bylo ve škole. Město vo-středeční ecbůzí proti povo
lání a ubytování -ojska protestovalo aposlanec p. dr.
Dvořák požádán,aby podal k ministrovi dotaz, proč
do Č. Skalice povoláni četníci a vojáci a proč tam
podršení ns úkor klidu i školního vyučování. Občan
stvo českoskalické jest také zvědavo, kdo blásal do
světa pobuřající zprávy £ České Skalice. Pozn. red
Cestující vypravovali v Hradci Králové, že vČeské
Skalici vypakly veliké bouře s že na jich potlačení
musilo býti povoláno z Josefova vojsko. Vypravovalo
s také, že byl zatčen jeden lékař prýbuď starší neb
mludší pan doktor Kordina. Drabého dne se povídalo,
de to byl mladý ohnivý řečník, pan MUDr. Jetal. Jak
ee s námi sděluje, je to nepravda.

Z Čerailova. ZdejšíKatolická národníJe
dnota pořádá v sále pana Jindry 19. listopadu o 7.
bodině večer Cecilskon zábava, Pestrý a velmí zá
bevoý program, po něm věneček. Vstupné 40 kr.

Ze soudní símě. Následkemzrušení jazy
kových nařízení došlo 20. října v Úpicibouří, při
nichž byla vytlonkána v židovských badovách okna.
Čtyřčlenný senát zdejšího c. k. krajského soudu uznal
obžalované vinnými zločinem veřejného násilí a vy
měřil Františku Růžičkovi trest těžkého žaláře 4 mě
síců, Josefovi Vávrovi přisoudil 3 měsíce, Antonínu
Prousovi a Josefovi Královi dva měsíce, vědy měsíčně
postem zostřeného. — Karl Herrmann Wolf bouřil
v Králíkách dne 25. září proti vládě a Rakousku.
Četníci vybízeli lid pro rozpuštění schůze k rozchodu.
Tovární dělníkAntonín Geppert neuposlechl, a kdyš
byl prohlášen £a zatčena, zprotivil se četníku Kolá
řovi, kterému se však podařilo pomocí finančního
strážníka Jana Rettingra dostati O3letéhoGepperta
do vězení. Žalovánbyv pro zločin veřejnéhonásilí a
přečin shluknntí, odsouzen byl do těžkého žaláře na

© neděl, třemipos zostřeného. Svedený dělník zlenaříkel na Karla Herrmanna Wolfa.

Z Kutné Hory. Je všsobecněznámo, že
v kaidém pivovaře potřebují emolu, ale u nás mají
v pivovaře asi jen „smůlu“, poněvadžustavičně se 0
něm mluví. V letě vařili tak dobré pivo, že je zase
z hostinců odváželi; některá zlá ústa dokonce tvrdila,
že je posílají aš do — Hamburku, ovšem bez nádob.
Potom byla affaire škopíčková a sotva ta umlkla, již
sase kolaje městem něco nového. Ukásalo se totiž, že
jsou nesrovnalosti v účtech; jistoty těžko nabýti, po
něvadě páni mlčí jako ryby. A za to, še páni v pi
aovaře něvo | uhospodařili, dostali ——| výporěďi

Tak svět odplácí. Také o tom dosud vše známo není, jen

2é Vypreroje tak; však ono to nenechá na sebe dlouho čekati. Bylo by žádoucno, by jednou i u nás na
stal pořádek na tržiště. Kdo to nezkusil, ten by ani
neuvěřil, jak to chodí zde o trhu. Nechceme činiti
zodpevědnu snad nynější správu, je to starý svyk,
který věsk má býti odstraněn. Zde trh odbývá ve jiš
za tmy, takže kdo přicházípozději, je nacen koupiti
jen od překupníků. kteřísi libovolně určají cenu, Je
ovšem stanovena hodina, kdy emí ae prodávati, ale
nikdo nedbá, zda se dodržuje. Jako v jiných městech,
tek i zde měla by býti stanovena hodina, kdy teprve
amějí kupovati překupníci; každý přestapek musel by
býti přísně trestán, oč musela by ne starati policie.
Nyní ořekopníci sastavají lidi již na cestě a hned
tam nebo na tržišti lepší věci si vyberou a pošlou do
Prahy, horší nechávají obecenetvn, nebo i to ukoapí
a draze prodávají domácím lidem, na př. zvěřinu,
máslo, vejce atd. Snad trby jsou odbývány také pro
obecenstvo a ne pouze pro několik jednotlivců. V ji
ných městech přísně se přihlíží, aby se neprodávalo
dříve, neš tržní řád dovoluje a ještě přísněji, sda
různí bokynáři a obchodníci nekupají dříve než obe
censtvo. Nechť povolaní činitelé nepobrdnou tímto ná
vrhem jen proto, že byl v „Obnově“; přičiní-li se 0
jeho uskutečnění, zavděčí se velice obecenstvu,které
takto je vydáno na pospas několika lidí — samo však
ni pomoci nemůže.

Z Tachotie u Kutné Hory. Počátkem
nového školního roku otevřena byla u nás druhá tří
da obecné školy v nově přestavené budově školní.
Vyhověno tak dávnému již přání zdejšího obč:nstva,
jež panětlivo vzdělání svých dítek nelitovalo žádných
obtíží, aby dosaženo bylo jednak rozšíření jednak
přestavění školy. Slavné představenstvo a celá místof
školní rada, ješ podnik ten ochotně provedla, zaslouží
si dík všech v pravdě uvědomělých sousedů. Kéž to,
co tak zdárně počato, zdárně i pokračaje ka prospě
chu obce, národa a vlasti.

Cukrovka r. 1999. Dlezprávministerstvo
orby došlých osázeno bylo Jetos cakrovkou 243.000 ha.,
z čehož na Čechy621/9, (151.727 ba.), na Moravu
31:79, (77.184 ha.) připadi „ U porovnání s nejnižším
rokem cukrovkovým (1895' osázeno cukrovkou letos
o 36.417 hektarů více; u porovnání 8 nejvyšším rokem
cukrovkovým (1894) o 43.951 ha. méně — Řepaja
kostí svou cnkernatostí) letoa prý vesměs dle zpráv
došlých vynikati nebude. Výrobek za to má lepší vy
hlídky než vloni; krise cukerní začíná přecházet

„Obrázkové Revue" illustrovanéhočtr
náctidenníku, vyšel právě sešit z. Neklamali jeme 86
nikterak, kdyš po problédnutí prvního čísla, jež bylo
skvostně a bobatě vypraveno, byli jeme přesvědčeni,
če 2. seš. nezůstane za prvním, co se tkne úpravy.
po zadu. — Drahé číslo honosí se krásnou, v trojba
revné autotypii provedenou přílohou mistrného a in
teressantního portrétu (pastelin) od malířky H. Erin

geo Dále obsahuje zvláštní antotypické příloby:. Amorta, „Studie k Bobu“; Ferd. Engelmůllera.
„Jeseň“ ; od Fr. Ženíška portrait zesnulého arcipastýře
pražského J. E kard. hr. Schůnborna — 8 „sv. Josef“
od Brandla. Neméně krásný a bohatý je obsah, jenž
provázen je zdařilými illuetracemi. — Vůbec v „Obr.
Revai“ vidíme jasně výbor nejlepšího českého umění
výtvarného i krásné prosy. — V nynější době jest to
věra význačný úkaz literární, a pokládáme tudíž z4
svou povinnost „Obrázkovou Revui“ vřele doporačiti.
— (ena je ekatečně nepatrná, což svědčí o chvaliteb
né snaze vydavatelstva, z níž zřejmě vyuvítá, že 8e
mu nejedná o hmotný úspěch, ale o čestnou reprae
eentaci českého umění, literatary i tisku. — Roční
předplatné: 7 zl., poštou 8 zl. jednotlivý seš. 30 kr)
přijímá „Administrace Cbrázkové Revae 200-[L“

© processu v Renmosn proti Drey

fasovi | promluvil několik vážných elov vídeňskývážený advokát a říšský poslanec dr,Pattay. Vylíčil,
jak 2%.prosince 1896 odsouzen byl Dreyfas pro vele
zrádu. Brzy potom zahájeno bylo válečné tažení Drey
fosovců. Dreyfas pochází z bohaté židovské rodiny
v Eleaska. Nejdříve vynalezen byl důstojník, nyní pro
zpronevěření 33.000 franků svému bratranci odsouze
ný, takto flámista a zadlužený po uši, který má pís
mo podobné tomu v osudném borderau. Proti Ester
bázymu zavedeno vyšetřevání, avšak bez výsledku.
Když byl dregfasovský rámus největší, prohlásil Ester
házy z cisiny, že je prý sám původcem borderean,
ačkoliv jeho obsah ani znáti nemobl, jelikož © něm
věděli jen štábní důstojníci. Prohlášení Esterházyho
bylo vykoupeno sumou 600.000 franků. Když byl Ester
házy osvobozen, stá: al se Dreyfusovský šum! tím prad
ší. Jedno ministerstvo za drahým zkáceno jen pro
Dreyfnea —Praesident Fanre, protivník dreyfusovců,
zemřel náhle. Došlo k volbě nového presidenta, při
kteréž volbě zvítězili panamisté se židy eouspřežení.
K tomu přidražila se sebevražda plakovníka Henryho,
který padl za oběť jiným. Sám obbájce Dreyfasa, De
mango, pravil, če Henry byl poctivec Nezanechal ani
víndry pu sobě © Dreyfusovci prosadili revisi procesu.
Kasační eoud byl eyadikátem Dreyfasovců korrumpo
ván, takde poctivý starý soudce B-anrepaire z něho
vystoupil. Tento poctivec nemchl vydržeti mezi soudci
kteří za bídný jidášuký groš stali se zrádci svélo vy
sokého úřada. Kassční dvůr rozhodl, že Dreyfus má
přijíti ještě jednou před vojenský scud. Židozelnářeká
vláda sestavila soud vojenský většinou z příznivců
Dregfasova a nařídila soudní jednání do točstu Ren
nesu, aby pařížské alice neměly příležitost k vzbou
ření. Vojenský soud m'l totéž rozhodnutí, jako r. 1894,
zdali totiš Dreyfus prozradil důležité věci, týkající Be
francouzského vojska, cizí nepřátelské mocnosti, a tak
se stal zrádcem. Doe 6. erpna započal proces. Židov
ské naše listy neměly pro nic jiného místa, jen pro
d:da Dreyfasa. Pro žida Dreyfusa mluvilo jen pět
svědků, proti němu mluvilo přes 40, mezi nimi před
ní generálové francouzské armády. Rozumí se samo
sebou, še židovské listy tyto avědky líčily vesměs
jako blbce, kretiny, blázny, Jam py s ped. Při sondě
vyšlo na jevo, že žid Dreyfos potřeboval, ačkoliv byl
ženat a otec dítek, mnolo peněz na soloužnice, kte
rých měl v Paříži slušný počet. Dreyfas byl znovu
odsouzen na 10 let k pevnostnímu vězení.Žajímavo
jest, že Labori telegrafoval německému císaři, aby

obdržel svědectví, že Droyfas Němcům n'c neprozradil.
A ekutečně, německý „R icheanzeiger“ přinesl odpo
věď, že Dreyfas nikdy s Němci se nestýkal. Zde má
me důkaz, fe vám německý císař Vilém se snfšil, di
dům dáti odpověď, Tedy ani + Německa nejsou na
nejvyšších místech od vlivu a moci židovatva prosti
a čistí. A to, pánové, je velice smatné. Kdyby Drey
fas byl důstojníkem krve křesťanské, tak by dodnes
seděl na Ďábelském ostrově s žádný by ae oň sni ne
etaral. Proto tské odpověděl celý rozmrzen Bismarkův
orgán „Aambarger Nachrichten“, že bylo velikou chy
bou, že na t+leprafní dotaz židovského adrokáta byla
dána odpověď v státním listě. Za to dala šidozednář
ská vláda francouzské patrioty Deronléda a Gaerina
do vazby s postavila je před atátní sond, jelikož te
veřejně opřeli dreyfasovcům. Žid Dreyfna obdržel mi
lost, trest ma prominut; avlekl Be sebo vojenskou
uniformu, šel se zotavit na jih, aby so ta těmhlou
pým křesťanským gojimům vysnál. Za to čeká poctivé
Francouze, kteří pověděli privilegovaným 8 uniformo
vaným padouchům pravdu, dlou oletý eláf. Fran
couzeká, zkařená, úplatná republika týrá Ažalařaje
každého. kdo nejde e vládnoucí kotterif, Vláda má
v celé Francii rozhodnou moc, neboť ona jmenuje ve
všech franconrských obcích starosty, tito sa80 8vé

mocníky, úředníky, obecní slaby, policistyatd.
elká část krajských proefektů jsou živé a proto mají

veliký vliv. Židovstvo však dociloje ještě většího vlí
vn svým časopisectvom, které jest metlou Evropy.ži.

dovaké časopisectro ostouzí všecky svéprotivníkyhanobí a poškozuje jejích rodiny, ničí jejich obchody
a živnosti a odvislé od židovekých inserentů časopisy
natí, aby čidům nepřízaivé události a zprávy amičo
valy, aby zájmy židovské hájily. Židovské liaty budou
miti potud moc ohromnou, pokud my křesťané je bu
deme platit, odebírat a člst, pokud v nich bademe
ineerovat. Jakmile by všickni křeťané přestali odebí
rat, předplácet a číst židovské liety, pak by klesly na
nicotné cáry. — Slova Pattayora zasluhojí též u nás
uvážení.

Z Dobaliček. Dne 6. t. m. slavil vdp. P.
Frant. Douda, zasloužilý farář na Dohaličkáchu
Nechanic své padesátileté narozeniny. Té příležitosti
nedeli sobě jíti osadníci dobaličtí a ukázali stkvě
lým opravdn způsobem, že i v nynější pohnuté době
dovede lid katolický oceniti a uznati horlivost a ne
unavnou činnost kněze katolického. Jiš v předvečer
jubilejního dno dostavili se s hudbou v plném počta
členů spolky hasičské obci Mokrovousy a Třesetice a
četní osadníci, aby ospořádali malé zastaveníčko avé
ma milovanému duchovnímu správci, při čemž tklivě
blahopřál vdp. jubilantu velitel sbora hasičského
z Mokroroue, p Webr. V den pak waméhojubilea
„loožil vdp. jabilant za osistence svého bývalého ka
plana Vác. Břeskýho, nyní kaplana v Nechanicích,
mši evatou o půl 9. hod ranní, při níž brali hojné
účastenství na památném dni svého duchovního správ
ce osadníci Dobaličtí a takto úctu a oddanost jemu
enažili se projeviti. K četným pak gratulacím, které
vdp. jubilanta došly od místních jednotlivých spolků,
od pp. úředníků hospodářských a z cukrovara sádov
ského J. O. Jana hraběte z Harracbů ee připojujeme
a voláme: Ad multos 8nnos.

7 Josefova. Koncert elečen Mař Štocké a

Irmy Lóvové pořádaný dne 1. listopadu konces.jdnatolskou kanceláři koncertní a divadelní p. K. Kra
cíkem ehromáždil nejpřednější? místní i jeroměřskou
společnost a setkal so také e nejlepším uměleckým
výsledke 1. Jména obou koncertajících umělkyň opráv
ňovala předem již obecenstvo k nejlepšímu očekávání
a výkony jejich je plnou měrou osvědčily. Slč. Mař.
otocká absolvovala před rokem pražskou konservatoř
a přijavší místo očitelky zpěvu solového i sborového
a hudby při vlasteneckém dívčím vychovávacím ústa
hrab. z Pottinga v Olomonci, jest hledanou a vítanou
koncertní pěvkyní.Hlaa její jest objemný, sympatický
alt jímž elečna prodělavší výbornou školu prof. sleč.
z Dotachnerů s obdivuhodnou elegancí a lehkostí
vládne. Zpívala tentokráte „Habaneru“ z Biselovy
op. „Carmen“, pak písně „Já v snách tě viděl“, „Ku
kačka“ a „Proč“ od Vymetala, Nováka a Škacha,
pak z Weiswových „Blaťáckých“ několik přerozkošných
erliček, ku kterým na srdečný potlesk také ještě ně

které přidala. Zvláštní lahody zpěvu jejímu dodává
výtečný český přízvak a jasná výslovnost; přimyslí
me-li si pak ještě epanilý zjev slečnin a milé, skrom
ná její vystoupení, nedivíme 40, že rázem získává
srdce i mysl poslachačetva a stává 88 jeho miláčkem.
Toší nás zvláště, že výtečnou touto silou uměleckou

se honosí český a ryze vlasteneckýústav poosš,Neméně zdatnou ve svých výkonech jeati i drahá kon
certistka, sleč. Lóvova, jest žákyní výtečnéhoklavir
ního paedagoga prof. J. z Káanů a výkony její plnou
měrou ji iučiteli jejímu ku cti přispívají. Vedle zna
menité technické dovednosti, kterou všecky obtíže hry
snadno přemáhá, věnuje nejvyšší zřetel dochu a cha
raktera skladby, jejž vystibnonti a správně reprodn
kovati všemožně se anaží; tím arci nabývá hra její
patřičného oduševnění a stává se obecenstvu přístup
nou. Slečna sehrála tentokráte Chopinův „Koncert F
woll“ část II, Lisatova „4. uherskou rbapaodii“,
„Na přástkách“ od Dvořáka a Kánnovu „Tranekripsi“
na Smetanův cyklus „Má vlast“. Vřelého a srdečného
potlesků. sklidily obé umělkyně měrou vrchovatou.

Klávirní průvod bezvadně obstaral F: R. Wůnechz Náchoda a skvostný koncertní klavír zapůjčila
z ochoty tonárna c. a k. dvorního dodavatela p. Ant.
Petrofa s Hradce Králové.

Z Vys. Mýta. Protikněčskýplátek — tak

nazvati dlužno Stráž Výhodočnkoa — chce si udržetizájem čtenářatva tím, kdyšuveřejňuje lái a pomluvy
ne kněžstvo a zvláště na ndp. biskopa. Tím sí alo
málo posloušil. Sondné čtenářetvo sačíná míti těch ne
chntných článečků v nynějších rosháraných poměrech
už dosti, dává „Stráži“ vyhazov, za to však uhání

se po „Obnově“ pro její výtečné články úrodnía jeznávé též více a více v ndp. biskupovi roshodněbo
vlnetence, kterých jest pomálu a odeuzuje to usta
vičné štvaní proti němu. „Stráž“ sí myalí fo tím po
tábno a satím „potábne“ same. —
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Státní krise.
Až do nastoupení vlády Claryho vypomábaly

si všecky vlády rakouské i v nejtěžších krisích a
v nejepletitějších poměrech, jak mohly, aniž by do

sporu stran a národů byly zatabovaly korunu.parlamentárních státech jiných povolává hlava
státu vůdce stran jen k sestavení nových vlád, pone
chávajíc jinak stranám, aby se o novém sesku
pení a programu dohodly. Od té doby, co na
stoupil správce ministerstva brabě Clary, nejde to
pijak ku předu. Všady 8e poměry zhoršují, roz
kližují, státní stroj vázne a hrozí se docela za
stavit.

Orgán rakouské armády, Reichssoehr, vyoce
tohu želí, že hrabě Ciary palébá na to, aby ko
runa svého drabocenného 8 nesmírného vlivu uží
vala jako hybnésíly pro státoí záležitosti; neboť
1 tento prostředek může vypověděti službu, což by
se mohlo státi osudným.

Reichswehr ovádí, že německá lidová strana
a antisemiteká křesťanskosocialní nechtí povolit
sni kvotu ani prozatímní státní rozpočet, aby ne
atratily ve voličstva půdu pod nohami. Levice
rovněž hřímala až dosud proti rakousko-uherskéma
vyrovnání. Má teď před pravděpodobnými novými
volbami vyrovoání povolit. Tím by pracovala do
rukou jen Schonererovoům a dajčnacionálům do
rukou a vzdala by se ve voličstvu svého dosavad
ního nejlepšího agitačního prostředku. Tu prý ne
zbývá, než vrátiti se k pravici, kterou chtěl Clary
rozbiti a opirati s o nenáviděné Čecby, které Clary
podráždil, aby je z majority vypudil a zničil.
Reichewehr se přimlouvá ze zařízení nové koalíce,
pozůstávající s německýchliberálů, něm. klerikálů,
Poláků a Mladočechů.

Zdá se, že 8 možností a pravděpodobností
touto počítají též jiní. Císař povolal s sobě v těchto
dnech předáky Poláků, klerikálů, liberálů, nacio
nálů, konservativní šlechty, Čechů a Slovinců, aby
8 nimi o nynější státní krísi pojednal, přání jejich
vyslechl a vůli svou jim zjevil,

Poláci, klerikálové a samozřejmě též němečtí
velkostatkáři a pokrokovci alíbili vyhověti státním
nutnostem, blasovati pro kvotu, příkazné zákony
a pro povolení zatímního státního rozpočtu.

Pro nás Čechyjest nejvíce zajímavo, co
mlavil s králem a císařem předseda Českého klubu,
p. dr. Engel. Politiky tvrdí, že obšírně tlumočil
rozhořčení u požadavky českého národaa že čeští
poslauci využitkují náležitě svolení pravice, aby
proti těm neb oněm předlohám vládním blasovatí
mohli, aniž by ze svazku pravice vystoupiti mu
seli. „Prager Tagblatt“ naopak oznamuje, če pan
dr. Engel elíbil pro svou osobu působiti dle mož
ností vlivem svým mezi českými poslanci k tomu,
aby mladočeští poslanci přání mocnáře vyhověli.

„Národní Listy“ prozrazují o audienci dra
Engla u císaře: „Okolo 4. hodiny v úterý odpo
ledne byl přijat dr. Engel v slyšení. Císař mu
ndělil, še j:st nutno, aby se vyřídily některé věcí,
ješ jsou státní nutností, jako kvota, sákon o pře
vodu a prosatímní rospočet. Dr. Ergel poukázal
na velikou roztrpčenosť Českého národa. Rána,
zasazená zrošením jazykových nařízení, byla drsnou,
přímo dráždivou rukou vlády ještě zjitřena, takže
není ani nejmenší ochoty, vzíti na tuto vládu a
její trvání jakýkoliv obled. Voličstvvpostap českých
poslanců namnoze (jenom?!') již odsuzuje a tito
začínají (teprve ?!!) pozbývatidůvěry. Cisař znova
projevil, že pevná vůlejeho směřujek tomu,
oby vládou sachována byla nestrannosí, ale prolt
ešem nesákonitostem, že nutno státní autoritu po
depříti.I kdyby nynější vláda odstoupila,
nelze na ten čas povolati ministerstvo jiné
než úřednické. Předevšímje třebaulišení myslí,

pak bude možno povolativládu koaliční,rá by odpovidalaj daným poměrům.
Další sdělení poslance dra Engla byla prohlášena
přísně důvěrnými a všichni přítomní členové se
savásalí česíným slovem zachovaté je v tajnosti“

Když čeští poslanci slibovali mlaviti s králem,
myslil a očekával lid, že slova ta budou radostná.
Teď se poslanci savágalí, še o rozmluvě dra. Engla
mepoví českému národu uni slova. Zprávy osudné
8e ovšem zatajují, dokud to lze. Vidíme tentýž zjev
teď u anglických generálů a ministrů. Ostatně i
s toho, co se národ z Nár. Listů dozvěděl, ví toho

dost — a umí-li čísti mezi řádky, ví, že vídeňské
zprávy nejsou pro nás potěšitelné. Budeme li budni,
pak možná ministerstvo hr. Clary No. 1. odstoupí
v lednu a nastoupí úřed. ministerstvo No. 2. To za
bájí po případě akci smiřovací po způsobu vídeň
ských punktací, a půjde-li to dobře, pak by ná
sledovala koaliční vláda, opravené to vydání Wim
dischgráte Plemer. Tato vláda by provedla možná
zřízení krajské, přechod to k cislajtánským depar
tementům, a centraliswus upovní se ještě více,
takže pak o státním práva se vůbec nebude rádo
mluviti.

Nenastanou-li nové mimořádné, uepředvídané
poměry a bouře, to by tak asi byly vyhlídky čes
kého národa do budoucnosti.

Český klub se po středečním adělení dra.
Engla nerozhodl ; dle Ed. Grégra se v oposici nesmí

poslancích cěekávati vymoženosti a proto Český
klub váhá spáliti za sebou moaty, aby vystoupil
s pravice a přešel do nejráznější oposice. Věříme,
že ve Vídni poslancům jest těžko se rozhodnouti.
Opotřebovali se v obstrukci i ve vládních službách
a pro ně by to bylo osobně milejší ebírati aspoň ty
drobty a menší vymoženosti v příští vládě koaliční.

Praeteo Jakob byl ve službách Labauových
také trpělivý, Po sedmiletých věrných elužbách ne
vysloužil ai slíbenou sličnou Rebekku, nýbrž 80
musil spokojiti 8 Liou a aby dosáhl Rebekky,
musil sloužiti dalších 7 let, tedy celých 14 let, a
zatím sestárl Jakobi Rebekka. Lepší prý však
něco, než nic. .

Pronásledování židovského nábo
ženství.

Nedávno přinesly noviny dvě zprávy v jed
nom odstavci. Jedna nikoho nepřekvapila. Ozna
movala, že se Dr. Herben stal helvetem. Katolíkem
pán ten nebyl již dávno a bylo divao, že v té ne
náviděné katolické církvi tak dlouho zůstával.
Drahá mnohé překvapila. Zvěstovala, že se na
Vinobradech u Prahy jeden křesťan dal na ži
dovatví.

Co jen dělá, kam dal rozum? Právě nyní se
dá na židovství, když již bezmála teče krev ži
dovská a za nedlouho všickni židé přijdou na mi
zinu? Což neví, že se nyní i samo židovské ná
boženství pronásleduje a tupí a pomlouvá?! Inu!
Velikou věcí jest býti mučeníkem za pravdu, za
pravdu utlačenou! Vždyť sám professor Massaryk
— evanjelický křestsa — 8e ujímá židů a trpí
potupy a tany a stal se prozatím aspoň nekrva“
vým mučeníkem..

Ale vždyť nikdo náboženství židovské nepro
následuje. Ano. ne?! Co pak to nepovídají rábiní
všickni, že se jím tupí nábožeuství, to „starocti
hodné“ náboženství. Což nekřičí i v Čecbách židé,
že obzvláště katolíci jim jejich ptislcileté“ nábo
ženství haní?! Což nerozlobili 8e tuhle nedávno
— dle Národní Politiky — nějací „čeští“ židé na
národ český tak mnoho, že budou na obhájení
uvého náboženství vydávati denní český list? Ná
rod český upadl prý „v propast blupáctví a
sešlosti“, an dopouštíse strašného „Touhání
jejich svatému náboženství“

Ale právě proto, že takhle židé „čeští“, snad
ti, které Dr. Engel získal českému národu, křičí
o pronásledování jejich náboženství, jest zapotřebí,
aby se celá ta věc objasnila. Liberálví noviny pro
ten nějaký inserát mlčí a nechávají tuhle strašnou
potapu národa českého bez odpovědi. My tedy —

jako list křesťanský a český — nesmíme mlčeti atvrdíme: Židovské náboženství nikdo u
nás nepronásleduje.

Židovské náboženství před Kristovým z mrt
vých vatáním jest zajisté v dějinách něčím velkým
a znamenitým. Největší učenci prvých křesfan
ských století byli právě dějinami židovského ná
roda pobnuti k tomu, že Be stali křesťany.

Nelze totiž upříti, že žil národ, který sám
jedinývěřilv jediného Boha, Stvořitele
světa, že žil národ, který věřil, že tento Bůh
skrze proroky slibovalVykupitele, obnovitele
lidatva.

Podivuhodné kuiby tohoto národa hned na
prvníchlistechsvýchobsahují přislíbení toto.

A čím blíže byl ten čas, v který tento Vykupite
přijíti měl, tím význačněji a znaleji mluví o něm
knibyty. -- Čas příchodu a smrti toho
Vykupitele byl předpověděn — ku po
divu každého rozvážnéhočlověka — takřka na
den.

A proto, když ten čas přišel, očekává ho
veškerý národ na jisto. Nyní již přijíti mu
sí; my ho spatříme, to bylo přesvědčením
zbožných židů v době kolem uarození Kristova.

Nojznamenitější a i pro nevěrce všeho uvá=
žení hodna jest v tom obledu kniha Danielova.
Roku 585 před Kristem předpovídá: „Od toho
času, kdy vyjde slovo (rozkaz), aby zase vystaven
byl Jerusalem, až do Krista vévody téhodnů
sedm a téhodnů šedesát a dva budou.—
A po téhodnech šecesáti a dvou zabit bude Kri
stos... A v polovici téhodne přestane
oběť a obětování (starozákonné) a bude v
cbrámě ohavnost zpuštění a až do skonání a konce
trvati bude zpuštění“. Tolik ovádime z toho po
divuhodného místa řečené knihy.

V pravdě podivuhodné jest I židovští rábini
před Kristem rozuměli, že se tu po způsobu jiných
míst písma svalého wnínltydny roční čili že týdnem
tu jest sedm let. Sedm téhodnů Danielových jest
49 let a šedesáte dva týdny dávají 434 let; obojí
dohromady činí tedy 483 leta. — Danielova před
pověď praví tedy: Od rozkazu, aby vystaven byl
Jerusalem, až do Krista uplynou 483 leta. Počíta
ji-i se tato leta od 20 roku kralování Artaxerza
Longimana, za něhož dána Nehemiášoví volnost
odebrati se do Jerusalema a stavěti město a zdi,
uplynula skutečně 483 leta až do leta patnáctého
císaře Tiberia, o němž mluví evanjelinm ev. Lu
káše. A to byl též rok veřejného vystoupení Kri
stova— třicátý asi jeho lidského živo
ta. — A nyví přichází ještě podivubodnější věc.
Daniel dí: A po téhodnech šedesáti a dvou —
po 483 letech — zabit bude Kristus a v polovici
(následujícího) téhodne — tedy za tři a půl roku
— přestane starozákonní obětování. A skutečně.
Při veliké noci — když od září nového roku ži
dovského do konce března uplynulo šest měsíců
— tedy v polovici ročního téhodne, zabit byl
Kristus. A opona chrámová roztrhla 8e.
Přestalo staré náboženství, staré oběti jsou zru
Beny. — (Později, jak rovněž Daniel dí, přišel lid
Hmský s vůdcem Tiberiem a rozmetal chrám i
město, a od té doby, ač Julian císař pokus ten
učinil, nebyl chrám vystaven a není starozákonní
oběti.)

To jest tedy ta velkolepá dějinná událost,
která avědčí, že staré náboženství židovské se svou
hlavní věcí — totiž 8 očekáváním Krista — bylo
pravdou, božskou, zjevenou pravdou. A v toto
staré úctyhodné „tisícileté“ náboženství věří i kře
sťané, a není křesťanem, kdo v ně nevěří.

Ale nyní pozor! Po Kristové smrti a po jes
ho z mrtvých vstání stává se — dle svědectví
dějin — ten dávno čekaný cbrat ve světě, ob no
va lidstva — křestanstvím — čili vyplněním
naděje utarého zákona.

Ale jen nevalná čásť židů uvěřila, že v Kri
stu vyplněna jest naděje národa jejich. — I když
chrám padl a přestalyoběti, i když přestalo
vlastní vykonávání jejich nábožen
ství, nepřijali křesťanství doufajíce, že přece při
jde Vykupitel jiný. .

A tak je to po dnes. Dnešní — i jak říkají
pravověrné — židovství — jest dle přesvědčení
křesťanů jen troskou, zbořeninou, ruinou starozá
konnéhopravéhonáboženství.— Není tu oběti
a původní bohoslužby, neboť boboslužba
nynější jest asi jen to, co se krom chrámu v 8y=
nagogáchdělo i před Kristem.Nadarmočeká
se Vykuopitel.

Proto se nalezá zajímavé místo v židovském
katechismupro obecné školy a zní: Vykupitel
přijde, ule není dovoleno zvědavě vy
počítávati, kdy přijde.

Náboženatví toto nazývá se často též Mojží
šovým. Tak se mu říká nesprávně. Obětní pří
kazy Mojžíšovy se nemohou zachovávati, není chrá
mu, není ani vlastních původních kněží. Ale pravda
jest, že se přednáší deset přikázaní Mojžíšových.
Kéž by sei zachovávala, i jiné krásné mravní pří
kazy jeho. K. p. Půjčíš-li peněz lidu mému chu



dému, kterýž bydlí s tebou, nebudeš naň nastu

poru jakodráů, ani Hchramiho neobtížíš. (II.ojš. 22, 25.)
Tohle pak náboženství — to co židům zbylo

po starozékonním pravém náboženství — to je to
v Rakousku „uzusné“ náboženství ži
dovské febisraolské.

A toho se nikdo z nás nedotýká. Ano, kéš
by bylo zachováváno. Ovšem, že ho nemáme za
přavé.Proroctví jsou vyplněna v Kri
stu, to naším přesvědčením, a jest to věc rabínů,
jak si to 8 tím nevyplněním jich v blavě arovnají.
Otec známého kněze Veitba — žid — měl bibli,
a v ní bylo ono známé místo v proroku Danieli
zalepeno. Hoch Veith byl zvědav, proč jest zale
peno; rozlepil to jedenkráte a přečetl si to. Do
stal za to od otce pohlavek, — a sta) ne křesta
oem! Dle našich názorů jest tedy to náboženství
židovské po Kristu zalepením očí čilí saslepením
8 proto 8e modlí církev na veliký pátek, aby Bůh
vyslyšel prosby neše, které za zaslepení lidu toho
přednášíme.

Ale málo který rábin, a málo kdo ze židů
jest dnešvího dne takto zaslepen. Jak mi jeden
starý rábin řekl: Mnozí mladí rábini jsou „refor
movaní“, to jest dle nového světa upravení —
zozumáři — pnověrci. A to je ovšem důslednější.
Nebo Danielova leta jsou již přes 1800 let pryč.
A židé obyčejní a „vzdělaní“ nerábini ti asi sotva
též ještě čekají Vykupitele. Mnobým je Vykupi
telem něco zcela Jiného. Takový je stav toho ná
boženství, které — jak Rakousko myslí — je tím
israelským.

Ale amí-li židé bez trestu v novinách
a ne wechůzích nám vyčítati, že je pomlouváme,
že jsmev propasti hlouposti a sešlosti,
musí nám být dovoleno proti těmto nadávkám 86
brániti.

Opona chrámová roztrhla se na dvě strany!
To nemobli učitelé židů za času Kristova zapříti.
Kristus vstal z mrtvých, to jim přišli zvěstovat
vojáciod hrobu. Co učinili? Dali jim peníze,
aby Ibali.

A od té chvíle přimišuje se do „náboženství
židovského“odpor proti Kristu a vyvinuje
se u mnohých až | nenávist náboženství křesťan
ského. Od té chvíle vydávají se placení agenti
do celé říše římské a lhon o Kristu. Kdyby se
vaše úřady nad tímto tvrzením pozastavovaly, tu
je prosím, aby si otevřely epištola av. Pavla k Ti
tovi, kdež 8e čte: Jeon mnozí... svůdcové, zvlá
ště, kteří jsou z obřízky, jenž mají býti
trestáni, kteříž celé domy podvracejí, učíce, co ne
sluší, pro mrzký zisk. (Tit. 1, 10, 11.) Zna
menitá jsou též místa v knize Skutků apoštolských,
která ukazují, a jakou záští, a jakým násilím všu
de kamkoliv Pavel přišel, židé ho pronásledovali,
Nechůze rozbíjeli“, v nichž kázal, do žaláře ho
dostali, o život jeho stáli a okovy ruce jeho
spoutali, takže volal: Pro naději Israele - če
přijde Vykapitel — jsem spoután tímto řetězem.
A tak vlivem rábinů usál do nebo ten nešťastný
lid zuřivýodpor proti Kristu. Vedle knih ata
rozákonních povstaly knihy rábinů,
povstal „talmud“.

A o tenble talmud nyní se jedná. — Židé
saplrají, že by měl ten smysl, který mu učenci
křesťanětí dávají. Ale upozorňuji naše čtenáře, žu
obzvláště hebrejština dá se falšovati. Nepsávali
totiž jako my isamohlásky, nýbrž soublásky a
samohlásky se mnsely domyaliti. A tak je možno
mnohému slovu jiný smysl dáti. K. př. měli by
chom v češtině psáno: Brn. Přidámes-lik soublá
skám těmto samoblásky po B —a, por — 0 —
je to baron. Může to však taky býti beran,
dáme-li samohlásky jiné.

Ale at je v talmudu cokoliv — uť se to čte
baron nebo beran — ať je tam o té krvi něco
nebo pení, tolik je jisto, že jsou dějepisně zjiště
né skutečné vraždy židy spáchané, aby dostali
křesťanskou „rev pro své náboženské potřeby. My
opět a opět apozorňujeme na umučení tridovtské
ho chlapce Šimona dae 24. března 1475 k získání
krve pro židovaké velkonoční chleby. To je čte
ním bobosložebným katolické církve
státem uznané, aloi přísným a přísež
ným vyšetřením dokázanou dějepisnouudálostí.

Tím ovšem netvrdíme — jak dí Dr. Lueger
— če každý žid je bohoslušebný — rituální —

v ale že jsou židé, kteří jimi byli, nelse zapříti.
A tohle židovatví — 8 tou krví pro

velkouočníchleby— to není to náboženství,
co je v Rakousko dovoleno. A protojest
naším přáním, aby stát toble židovství i a tím
talmudem přísněa nestranně dal prozkoumati. Tv
by prospělo samým židům, kdyžby s0 lidu
našemu ukázalo, že jen někteří jsou takoví, ale
né všickni. V Čechách pak by obzvláště prospělo,
aby se povědělo, kam ta jistá krov přišla. A shle
dá li se, že je nějaké takové náboženství, které
tohle dělá, to aby nepronásledoval lid tlačením do
oken, začež pak je wavřen, ale to aby proná
sledoval stát Tak očistí židy — prý — ne
vioné, a upokojí křesťany.

Ale státy mají ještě jinou, ne méně důloži=
tou povinnost Jsou totiž židé, — ti velicí, —
kteří Daniele již nezalepují. Vykapitelem jim a
jejich rábinům není nějaká osoba — Kristus, —

ale proroctví o Hiší Vykupitelově se prý již plní
a vyplní se i dokonale tím, že národ židovský

podmaní si všecky národy,oelý světí vyhánímísta prorocká o duchovním království Kristově
celóm světě roslířeném tak, že ne snad osoba

edna — Kristus — ale „Israel“ podmaní 8i
všecky národy. ,

A to že ne spamenité daří, vidíme již jasně
očima svýma. Od Kristova z mrtvých vstání pra
cuje se penězi a lží. A tak se podmaňují náro
dové. Dreyfoss n. p. stál bezkých několik milionů
a Jhalo se o něm i'mimo Francii. A tohle „nábo
ženetví“ taky není tím Mojžísovým v Rakousku
dovoleným. A protoi to je úlohou států, jejích
vůdců a zákonodárců, aby tohle podmanění náro
dů překazili.

To jen chceme. Vyrvání křesťanů z dušev
níbo i bmotného otroctví toho nejnovějšího Mesiáše
dobrým zákonodárstvím, křesťanskou školou, kře
sťanským tiskem chteme. O nějakém pronásledo
vání židovského náboženství na základě Mojžíše
není ani řeči. Mají-li Daniele zalepeného nebo
nemají, o to se nestaráme my. Jen uť zachovávají
„desatero“ a ať jim je křesťan taky bližním.

Rosoluce zástupců České samosprávy,

abaweno

Podporujte řemeslníky!
Nářky na úpadek řemesel stále se množí.

VinaK 80Jednaknašemušivnostenskémuřádu, jednak řemesloictvu samému, pak kapitulis
mu i obecenstvu.

Na živnostenský řád, jmenovitěna paragraty
14., 15., 17., 37. a 88. na se nejvíce. Kapitál
vystupuje proti řemesliníkům výbojně podporován

jsa neařízenou konkurencí židovskou. Kodfekce a
kramaření : každon jiš výrobou řemeslnou, svoboda
Živnosti se svým kvetoucím fušerstrím, liberální
byrokracie a soelalní demokracie zavicily skáru
přemnobých řemesel. Proto na letošním manifos
tačním ajezdn řemeslníků a živnostníků v Plzní
žádal v navržené resolaci pan Max Matias z Pisně,
aby $ 88. živnostenského řádu byl zrušen, aby
dle $.37. a 38. vybražen byl prodej řemeslný:
výrobků jen tém, kdož průkaz řemeslné způsobi
losti dle $. 14. podati moboa.

. Nedostatkům živnostenského zákona dalo by
se všsk odpomoci též jinak. Obecenstvo může tu
více dělati, než všecky zákony, bude-li jen pod

rovati řemeslnictvo přičinlivé a solidní v snahách
Jeho a bude-li se říditi v životě svém pří nákupu

dle nadšených slov z různých manifestačních schůzí
politických, národních, odborných atd.

mesloictro naše je také velice poškozováno
podomovním obchodem. Tohoto z příčin territo
rialních nemohou postrádati krajiny řídko obydlené
a málo schůdné, ale jednotlivým snémům zemským
mělo by ge ponechati, aby vypracovaly a schváliti
daly zemský zákon, kterým by 8e jednotlivým
obcím bez ohledu na počet obyvatelstva přiznalo
právo podomovní obchod zapovéděti.

Podporování výroby od obecenstva jen to
vární nebo skladařské hotovým placením, kdežto
u řemeslníků se čiví dluby jen z pouhého zvyku
a nedbalosti, nemůže prospívati řemeslnictvu a
proto mělo by se obecenstvo všemožně snašiti,
aby řemeslníky podporovalo.

Naše řemeslnictvo neumírně poškozuje, že
jeho úvěr je podkopán a často ničen, že kapitál
se stahuje na hromady a rejdy spekulační se pod
porují.

Dobré, spolehlivé a snaživé řemeslníky musí
každý podporovat.

Dále škodí řemeelníkům utahování a poško
vání řemeslníků od úřadů a zvláště -- od mno
hých úředníků živnostenských, pro neznalost živ
nostenské praxe, uvalování pokut oa řemeslaíky
tišící platy na pojišťování dělníků, a gice pojišťo
váví nemocenské a úrazové, příkře platů těch vy
mahání, co zatím řemeslník nemá na sebe platiti
kam a čím.

Řeeslníci poškozují se však velmi často
sami, dělají si nemístoou konkurenci a zbytečně
se tábají o kus chleba, takže pak v řemeslnictvu
ztrácí se tělesní i duševní síla, obzvláště občan
ská pružnost, ano ztrácí ee tak poznenáhlu život
řemeslníka i řemeslník sám, až ztatí ee ze řad

života schopných femeslníků i ze stavu řemeslného na dobro.
Mnozí řemeslníci ztrácejí odbyt a zakáz

proto, že nepracují solidně, že nevyhovují pod
mín'úm zakázky, že nedodrží smluvený čas k do
dávce i splatnosti.

Řemesloíci mnozí sedají také na lep šplháč
kům a politikářům, kteří před volbami do spole
čenstev, obecních a politických zastupitelstev ře
mesinictvu slibují hory doly a pak ničeho nesplní.
Mnobý místní výtečníkje patentovaným zástupcem
místních šivoostníků, ale pak zadává práce cizím
podnikatelům i jejich dodavatelům, kupuje řeme
sloické výrobky pro sebe i vdávající své ditky
buď i cizích velkopodoikatelů, anebo utiskuje do
mácí živnostníky až na kůži.

Mnohého zavedlv, že si hledí více vysoké
politiky a agitací ve prospěch jiných, nežli avé
vlastní živnosti. Jiní řemeslníci jsou zase-až příliš
pohodlní a nechají se jiné o sebe starati.

A ten zvyk, že řemeslníci tak málo pružnosti
a Života za svými společnými zájmy mají v tom,
že řemeslníci, at ve větších nebo menších městech
nastráí do předu svých korporací 8 stavových or
ganisací vždy nějského — pana širnostníka nebo
1 více lakových pánů a těm svěří všecko, co 86
zájmy jich Živnostenskými souvisí, sumi pak jiš
buď úplně žádný nebo snad jeu taa tam nepatrný
zájem ovšem co společné práce a živého působení
se týče, při sobě mají.

-Takový pan „živaostaík“ řemestniky-za hodoo
stáře vyvolený nebo do čela nastrčený, který z
pravidla sebere v obci nebo ve městech hodnosti
všechny, kolik jich jen ve městech tom k zadání
est a při tom sám je velkoživnostolkom, stavi

em, továrníkem, podnikatelem, velkoobchodníkom,
lékařem atd., jako toho doba žádá, pěstujte zá
jmové sbližování a působení se svó stránky zase
mezi pány, a tak se stává, še do besad, klubů,
kroužků a spolků, kde páni se scházejí, tam vy
volení zástupci řemeslníků moc rádi docházejí, a
bývá tam živo, veselo a hlnčno, co zatím několik
femesloiků jako celým světem opuštěných někde
v koutě se chouli.

Tady musí nastati obrat a zlepšení. Řeme
slníci musí sobě ve všech svých společenských
úkolech vyhledati a za své hodnostáře postaviti
a (ak vypěstovati takové může, kteří by myslili,
cítili a jednali celým životem po řemeslnicku. To
jest, aby sa řemeslníky pracovali, jim odhodlaně
v čele-stéli a k životu i práci společné jako k vy
trvalosti v každém boji sami je povzbuzovali.

Řemeslotci by ee měli míti takó na posoru
před žvejkáním různých doktorů a třeba také ro
daktorů, kteří před obecními neb jinými volbami
vnucují se mu za vůdce a rádce ohled.ě různých
pocbybených kandidátů a kteří na každý řemesl
nický požadavek, na každou bolavou ránu živnost



br znají nějakou zázračnou náplast neb tinkturu,vidí všecko zlo ve víře, zpátečnictví, a ví
koli ve velkokapitalismu a židovské Ižlsvobodo
myslnosti, která řemeslníky škrtí, ale jejich Skůd
cům jde znamenitě k dubu.

Bramarbasorání, velkobubé sliby a radikální
fráze femesin/kům nepomohou, ale drobné společná
a vytrvalá práce, která v dobrém souladu co nej.
více řemeslníků spolčuje, k pudnikavosti, k piloá
a poctivé prácí je nabadá.

Sokolstvo a klerikálové,
V poslední době velmi zhusta vyskytuje se

v některých listech vyzvání, aby Sokolové se sta
věli pod prapor pokrokovýa bojovali proti kleris
kslismu. Ale není dosti na vyzvání tomto; někde
se jde ještě dále. Má se provésti očista řad 40
kolských. Tážete se: „Od čeho?“ Jednoty sokolské
mají 20 svých středů vyloučiti všechvy ty bratry,
kteří jsou členy spolků protichůdných, aneb kte
svým způsobem živote a svými názory mezi Šo
koly nepatří. Mají tedy ostati v jednotách jen ti
mudové, kteří json tělem i duší Sokoly.

Nic proti tomuto závěrku nemáme ničeho, a
naplnilo by nás jen radostí, kdybychom pod pra

porem Tyršovým viděli samé dobré Sokoly. Taky zajisté nejlépe mohl dosažen býti účel, za ja
kým Tyrš Sokolstvo v život uvedl. „Tužme sal“
jest jedno z hesel sokolských. Slovo to nám jasně
ukuzoje, k černu jednoty sokulské tady json: Tu
žiti tělo, tužiti paže, bylo první snahou Tyršovou
Myslíme, že »akladatel Sokolstva £ počátku jen
tělesné cvičení na zřeteli měl, a teprve později na
jiné pomýšlel a více provésti chtěl t. j. obtál tu

p tělo a vzdělávati ducha. To jest asi také jehoaz. .
Podívejme se nyní na to naše Sokolatvo,

Zda-li psk se pracuje všude tak, jsk si zaklada
telé přáli. Hlavní pracovník na roli sokolské V.
Kukaň praví, že daleko jest uskutečační snah 80
kolských. Naříká, trpce naříká na ta liknavost, na
ten nepokrok. Z toho viděti, še mezi Sokoly není
tobo porozumění pro myšlenku sokolskou, jaké by
býti mělo. Příčinu neúspěchu vidí Kukaň v člen
stvu samém. Přihlédneme li ke statistice sokolské,
vidíme, že rok od roku členatva přibývá, a čekali
bychom tedy, že i činnost a výsledek bude lepší.
Ale ten právě není. Proč tedy tí členové nepra
cují? Proč se mají všechny funkce, veškerá čin
nost bromaditi jen na jedoom neb dvou lidech?
Vezměte Č. O. S. a vezměte jednoty, všude vidíte
pracovati jen jednoho neb nejvýše tři lídi, ostatní
pracují buď jako stroj a nic nemyslí aneb nedě
lají nic a o nic se také nestarají. To vidíme nejon
v tělocvičnách, nýbrž i v odborech vzdělávacích.
Proč to?

Jak jame již řekli, považuje Kukaň členstvo
za chybující. A (u právě nám nejde do blavy,
proč členstvo nedělá ničeho. Jaká toho příčina?
Když tak vše pozorujeme a uvažujeme, přicházíme
k tomu náhledu, že netečná otapělost pro ty ide
alní názory Tyršovy vadí postapu. Taťu netečnost
a otupělost jest ostatně patrna v celém našeín ve
řejném životě. Všechno životí.

Toto šivoření má též svou příčinu, a to pří
činu velmí vážnou. Jeat to sledování jiných cílů a
provádění jiných anab než enaby Tyršovy. Dnes
80 vnáší do jednot Sokolských to, co tam nepatří.
Tážeme se na př. kde v odkaze Tyršově stojí boj
proti klerikalismu? Víme jiš, že 8e nám odpoví,
že u Tyrše o klerikalismu není ještě řečí, a že
jsou to jeho snahy osvětové, které mají čeliti to
mu klerikálnímu zpátečnictví. A tu jeme a cíle.
„Zpětky ni krok! V předl“ řeknete a proto musí
8e proti tormnzpátečnictví bojovati, proto musí se
hantf klerikálnímu bráze stavěti.

Ale to je marná snaha a zbytečné plýtvání
času. Máme jinou pro vás Sokolové, radu. Hleďte
si toho, co vám Tyrš odkázal. Cvičte tělo a du

aby každý mohl práci avoji zastati; vzdělávejte
Be abyste vědomosti svoje tak obohatili, by z vás
byli lidé celí a ne poloviřatí nedouková Hleďte
si věcí sokolských. Náboženství a politiku do jed
not nezanášejte, nýbrž nechte každému jeho ná
boženství, jeho politické přesvědčení. Jaká pak je
to „volnost“, když se nemá v jedaotě trpěti takový
člen, který veřejně a řádně koná své povinnosti
náboženaké? Vy ovšem řeknete, že vikomu ne
bráníte konati svoje povionosti náboženské, ale to
je planá výmlava. Dnes nemůže žádný dobrý kn
tolík ostati v jednotách sokolských, když vidí, jak
Be tam církov kat. stále uráží, jak se proti ní
bojuje Jako není sokolské býti licoměrníkem,
přetvářeti se, tak také není katolické, býti tako
vým Sokolem, terý by měl k nráškám jeho víry
mlčeti.

Jiš dlouho jsem se připravoval k tomuto
článku. Nechtěl jsem o tomto thematu psáti, ale
ty stále se opakující rady a pokyny proti kleri
kalismu mne donutily, Necbáte-li klerikaliamus
na pokoji, bnde vám lépe se dařiti; neboť tím
stálým pobařováním docílíte toho, že do řad va
šich žádný dobrý katolík nevstoupí, a máte-li kte
rého, toho ztratíte. Pak budou ovšem, jak ge ho
nosíte, řady vaše očistěny, ale tášeme se, mnoho-li
vám zbode pracovníků. Intelltgonce se dnes od

Sokola odvrací, proč, nechoeme Hkatli, a katolíky
r 3; kdo tedy v jednotách ostane? Sami po
kroku milovní lidé, samí Sokolové, kteří proten
pokrok přestanou býti Sokoly také; neboťti místo
práce sokolské budou konat práci nesokolskou,
zapomenou na volnost, rovnost a bratrsíví a budou
bojovat proti černému ultramontanismu a jak vů
bec katolictví nazýváno Jest. Pak skutečně sokol
stvo přestane býti tím, čím má býti, pak půjde
sokolstvo spět, bude tedy zpátečnické; neboť kdo
se uchýlí od svého programu, nedrží se svých
hosel, ten se zpronevěřaje jim, jde na zcestí, ne
jde v před. A že již dnes naše Sokolstvo je na

"zeestí, jest zcela patrno; neboťdnes, jak jame řekli,
jeví se veliká netečnost a liknavost mezi Sokol
pro práci sokolskou. Does jsou bratři v některfc
jednotách již tak disgustování samými komandy a
růzaými radami, žo nechtí dělati ničeho; neboť
nechtí se dáti vésti tam, kam by jistí rádcové je
savésti (chtěli. Jedni by si přáli Sokoly viděti
mezi Mladočecby, jiní mezi pokrokáři a třetí mezi
socialisty, a že tomu tak jest, dokazují mnohé
jednoty, které jsou ve vleku té neb oné strany.
A to jest chyba. Sokol má býti volným. Z této
nevolnosti, 1 tohoto aloužení stranám různým vy
plývá ona zaujatost proti klerikalismu, proti pra
vému katolictví.

Bratří Sokolové! Vy podnikáte boj proti hnuti
klerikálnímu zcela neoprávně. Klerikalismas vám
neškodí a nestaví se proti vaší práci sokolské.
Ten vám dopřává volnosti a neporoučí, abyste se
drželi toho neb onoho náboženství, a žádá tudíž
zcela právem, aby jemu byla dána volnost a svo
boda. „Sám svobody kdo boden, avobodu zná vá
žiti každou“.

Než řeknete snad s úsměvem: „Nech si ty
rady pro sebe! My dobře víme, proč bojujeme
proti tomu klerikálnímn zpátečniotví. Klerikalig
mus chce tmu, klerikalismus nepřeje osvětě, staví
se proti umění i vědě“. Tu podotýkám, že jste
na hrozném omylu. Klerikalismus chce pokrok a

to pravý a nefalšovavý pokrok ve všem. chcezlepšení poměrů hmotných a přeje si pravou osvě
tovost. Klerikalismua nebrání nikomu, aby se vzdě
láva); vždyť stonpenci klerikalismu vynikají hlu
bokým vzděláním, a ti, kteří ještě pozadu stojí,
spaří se vědomosti svoje doplniti a nikdo jim ae
brání. Nemůžete dokázati, že by klerikalismus
vzdělanost a pokrok zatracoval a nebo jim bránil.
Jestli se klerikál nedá, t. j. hájí-li svoji víru, činí
zajisté tak proto, poněvadž byl vyzván aneb
poněvadě vidí, že se víře katolické děje křivda.
Pravý kato:ik také nemůže scbvalovati tu rozhá
ranost dnševní společnosti, musl se postaviti proti
tomu, co znemravňuje, co pohoršuje, co škodí ví
ře katolické, a proto odsnzuje takové prostředky
vzdělání, kterými Ae nákaza mravů a víry šíří,
Ale to bojování proti vzdělanosti falešné, proti
rozkladu mravnímu nesmí ge přenášeti na vše, a
nesmí se tvrditi, že by bojovali klerikálové proti
vedělanosti pravé.

Poněvadž tedy klerikalismus jen pravou vzdě
lanost podporuje a o ni usiluje, není žádné příči
ny, proč by měli býti stoupenci jeho považování

stvo zbuviti. Naopak jest dokázáno, že v mnohých
jednotách katolíci nejvíce pracují, a že na nich
spočívá největší činnost a práce. Nechte tedy boje
proti klerikálům, pracojte v tělocvičně a vzdělá
vejte se všestranně a stále, neboť ne ubíjením
klerikalismu, ale vzděláváním se půjdete „v před“.
Nechte býti prázdných řečí a holých frási. Ka
tolicismus“ neporasíte, a to také Tyrš nechtěl. Až
do let osmdesátých nepokládaly sokolské jednoty
také za nečest, účastniti se slavností církevních,
Nevraživost proti katolictví vznikla teprve, když
sespolků sokolských zmocnilo mladočešství, která
se opičilo po pseudogallickém repablikanismu a po
pavgermánském tarnéřatví, které stálo pod vlivem
internacionální alliance israelite a pod její pseudo
liberalismem.

*) Píši „katolicismus“ ke konci a ne klerikalismus,
poněvadžklerikalismna není nic jiného než pravé katolictví.

Politický přehled.
Císař pravil zástucům Slovinců,Chorvatů

a Rusínů, dru Povsemu a Bulatvi, ať jen zůsta
nou v pravici, pak že se jim ničeho nestane ani
ve vládě koaliční. Císař prý se ostře vyslovil ©
řeči moravského předáka (Šíleného či Stránského ?)
o bouřích moravských a hájíl prý jednání mini
stra Kóbrs. Za to prý laskavě přisvědčil Povšemu,
že zrušení jazykových nařízení bez náhrady bylo
pro Čechykřivdou, že se na Čechy pro jejich
nesnadné postavení musí vzíti ohled a že se dále
nic proti Čechům nestane, S německými vůdci
prý mluvil velice- laskavě. Prademu řekl císař, že
stojí na témže stanovisku jako před 4 nedělmi,
aje tež Luegrovi velice chválil nynější správu
Vídně. To bude mrzeti opět liberály.

V konferenci vůdců parlamentár
mích stram schválenbyl návrh presidenta Fuch
sa, aby se projednaly napřed obžaloby ministrů,
pak -by se jednalo o vyrovnacích předlobách vy
daných dle $ 14. st. základ. zákonů, na to 0 po
volení prozatímního rozpočtu a pak o rozpočtu
na r. 1g00 v prvním čtení,

Delegace rakouské a uherskésvolány jsou
na den 30. listopadu do Vídně.

Rakouský sedmičlenný nžší kvote
vý výber odebral se po výslovném přání císaře
a opětném pozvání uherské kvotové deputace do
Budapešti. Potvrdila se naděje, že rakouská i uher
ská deputace se tentokrát dohodnou na kvotě
65:4 : 346. Bez dohodnutí se o kvoté nebylo lze
projednati přikazné zákony o potřebných daních,
Kvota prý se ustanoví až do r. 1907. Na dohod
nutí se o kvotě, o příkazných zákonech a rakou
sko-uherském vyrovnání záleží nejvíce českonéme
ckým a židovským továrníkům, kteří prý neustá
leností a nejistotou poměrů utrpěli již škody do
milionů sahající. Němci tedy doznávají, že ob
strukce jejich proti výše uvedeným zákonům byla
pouhým švindlem a že jsm měla pouze k politi
cké nadvládě dopomoci.

Chorvatský sněm svolán na 30. listo
padu. Před vánocemi jednati bude o povolení pro
zatímaího rozpočtu u pak o prozatímním prodlou
žení finančního vyrovnání s Uhry na jeden rok.

Císař Vilém schotí zovítaldo Windsoru
na návštěvu své babičky, královny Viktorie, svých
strýců a bratranců. V Anglii byl uvítán slavně,
Slavnostní hostiny účastnili se v královském pa
láci všichni angličtí ministři, až na předsedu mar
kýze Salisburyho, jemuž zemřela choť, a jeho sy
novce lorda Balfoura. Ač se to popírá, má cesta
císaře Viléma do Anglie politické pozadí,

Studentům ruským dovolenobylo ko
nečně zakládati studentské spolky dle své vůle,

MeziRuskema !aponskemiAmerikou
se pomey ve východní Asii přiostříly a dle ame
rických zpráv možno se báti válečných zápletek.

Vicepresldent Spojemých států ne
vereamerických, Hobart, zemřelv úterý,

V jižní Afriee vítězí boerové napořád,
obsadili již dobrou polovici Natalu skoro po hlavní
jeho město Pietermaritzburg a zajíždějí a vpadají
pořád jižněji do Kapska, kdež se k nim někteří
předáci hollandští, mezi nimi poslanci kapského
sněmu, přidali. Generál White byl dle některých
zpráv se svou armádou u Ladysmithu již zajat a
do Transválu dopraven, dle jiných je tam dosud,
ale jako myš v pasti, Bočři si bo aspoň nevšímají
a postupují jižné a jihovýchodně od Ladysmitbu.
Osud zejetí hrozi v Estcourtu generálovi Hildy
ardovi, který teprve nedávno z Anglie do Natalu
přišel, Vrchní komandant Angličanů, generál Buller
mu spěchá na pomoc Možná, že dojde brzy mezi
Bullerem a Jaubertem k rozhodující bitvě, Pro
hrají-i Angličané, psk budou musit smlouvat o
mir, prohrají-li bitvu v otevřeném poli boeři, po
tábnou zpět do hor, na kterých si pak angličtí
vojáci mohou lámati zuby a hnáty. Povedou-li
boeři rozptýlenou drobnou válku, mohou dlouho
vzdorovali Angličanům, kteří dnes již litují, že
válku v Africe vyvolali, Aliwal North, Burghers=
dorp, Colesberg, Campbell a Jamestown jsou již
v moci boerů, jimž čelí tito angličtí generálové
seřadení dle hodností: vrchní velitel Redwers
Buller, generallajtnantiGeorgWhite, Forestier
Walter, velitelédivisí: lord Methuen (l),
Francis Clery (I1.), William Catacce (III),
French (jízdní), náčelník generálního štábu Archi.
bald Hunter; velitelébrigadgenerálmajoři: Hen
ry Colevile, Bartonj (6), Lytrelton (4),
Wauchoppe(3.), Fitz Roy Hart(5), Hil
dyart (2.), Brabazon (2. jízdní), F. Ho
ward (7.), Babington (1. jízdní),Yule (8.),
Brocklehburst (3. jízdní brigády). Vyšší vo
jenské vzdělání mají pouze generálové Clery, Ca
tacee, Barton, Hildyart a Yule.

Z Ríšské rady. K největšístátnínutnosti
patří zajisté, oykonávatt spravedlnost. Tato se však
vůči českému národu a vůči mnohým jiným slo
vanským kmenům nekoná. Za protičeských bouří
nehnul pro boykokované, z práce, tržišť, výdělku,
služeb a bytů vybáněné Čechynikdo ani prstem,
ba nebyly před urážkamia boykottem chránění ani
c. k. státní čeští úředníci. Německo liberální vláda
neprovádí ani těch státních základních zákonů,
jichž byla před 3alety tvůrcem a které zaručují
všem rakouským národům a jazykům rovná práva
a rovnocennosť, Po nás Češích se, žádá, abychom
trpěli křivdu, mlčeli, utišili se, abychom se podro
bili stářním nutnostem a především tyto vykoná“
vali. Liberálním Němcům se však trpí, že maří
drahocenný čas abytečnými obšalobami na bývalé
Thunovo ministerstvo, jehož členové hrabě Wel
sersheimb a Wittek sedí v Claryho ministerstvu.
Hoffmann Wel'enhof a dr, Funke zbytečně zata
jovali, co průhledně prozradil Sehčnerer a co bez
obalu prozradil socialista Zeller: těmto jsou mi
nisterské obžaloby pouze agitačním prostředky
proti posavadním řádům slátním, oněm pak proti
Slovanům. Dr. Cyk řekl nynějším patentovaným
obhájcům státní nutnosti, co dělali za obstrukce,
kdy pracovali pulty, lineály, ba i Pfernheho nožem.
P. Stojalovský jim pověděl, že Němci poléta zná
silňovaly Slovany a že zrušením jazykovými na
řízeními byl znásilněn český národ, Ig. Hořica
hájil vládu Thunovu a tepal řádění levice šťastné,
Obžalovací návrhy zamítnutny 172 proti 122 nla
sům. 131 poslanců tedy při důležitém hlasování
opět scházelo, Tak vážně bere říšská reda ty státní
nutnosti.

Herat obsadili Rusové.



Drobné zprávy.
Zprávy diecésní. Vyznamenáníjsou:

, Frant. Rychlík, b. vikář, dákan na odpoč v Ku
Řienách. jmenován čestným konsistorním radou; pan

Jos. Betlach, vík. sekretář,farář Stěžerský, £ JosefHulata, farář ve Všsstarech, p. Jos. Smídt, farář na
Libčanech, p Jan Vaníčsk, farář v Poachově, p. Ant.
Vitvar, farář na Novém Hradci, jmenování děkany;
. Jos. Martinec, farář v Plotištích a p. Al. Soukup,

farář v Lochenicích, obdrželi Exposist. canon Usta
noven: p. Em. Teplý, katech. v Třeboní, za kate
cheta vyšších reslných škol v Pardubicích, p. Vinc.
Slavík, neomysta, za koop. do Slavoňova.

Zábava » rozdávánímdárků a s pestrým pro
gramem pořádá jednota katolických tovaryšů před
sv. Mikalášem: dne 8. prosince b. r. v restauraci
„Adalbertina“ o 7. hodině večer. Dárky přijímá jed
natel p. V. Jenšovský. Ve-up voloý zvaným hostům.

Vyzmamenána byla opět první česká to
várna na jehlařské zboží a tkalcovská očka Františka
Grimma v Hoře Kutné na krajinských výstavách v
Červ. Kostelci čestnou cenou c. k. ministerstva obcho
du, v Strakonici velkou stříbrnou medalií, v Beroaně
velkou stříbrnou medalif. Odporačujeme tuto firma
našemu českému obchodnictva co nejvřeleji.

Důvěrná schůze zástupců okres
mích a obecních samosprávsých úřadů
kraje královéhradeckého konalasev Krá
lové Hradci v neděli po 10. hodině dopolední v So
kolorně. Dostavilo se dle udání 712 účastníků a sice
okresních, městských a vesnických starostů, členů za
stupiteletev a jejich tajemníků. Četněbyli zaatoopeny
i nejvzdálenější okresy a města Kyšperk, Žamberk,

Úpice, Police, Náchod, Králová Dvůr atd. Z noslanců
se dostavili: dr. Moravec, Šíl, Janďourek, Formánek
a Jaroš. Starosta a předseda dr. Ulrich podal referát
o jednání a návrzích zástapců samosprávy v Praze
ze dno 29. října. Rokování se súčastnili poslanci Ja
roš, Formánek, Dvořák, Šíl, Moravec, radní dr. Fnlt
ner, JUC. Nutz, tajemník Sebnontka a starosta měste
Rychnova p. dr. Flanderka. Tento podrobil jednání
mladočeských poslanců i vlády hraběte Claryho nej
ostřejší kritice.. Shromáždění echválilo pak resoluci,
navrženou od zemských důvěrníků a vyslovilo polito
vání nad způsobem, jakým ee zabraňuje i trestá hlá=
šení se branců při kontrolních shromážděních českým
slovičkem — zde! Pak se jednalo o postapu zástopců
české samosprávy ohledně zastavení přenesené působ
nosti starostů obce, pokad působnost tato výslovně

řikázána není Dnanárodní rady, která má říditi ce
ou akci, zvoleno pak 16 okresních a 16 městských

starostů. Shromáždění manifestační rozešlo se za zpěvu
národních písní, kráčelo pak po uáměstí a před bu
dovou c. k. okresního hejtmanství provolalo abcíůg
vládě hraběte Claryho. Přinášíme zpráva kuson, pro
tože v Hradci Králové nebyli zástupci místních ča
sopisů do schůze pozváni.

Z Proežského Předměstí. Dne 19.t. m.
pořádala zdejší Občanská Beseda Komenský přednášku
„O vývoji školství obecného v 19. století. Přednášal
řídící učitel p. František Laichter. Slovy vybranými,

člivě promyšlenými nastínil stav školství v 18. sto
etí, vylíčil pokasy jednotlivých panovníků a mužů

Bkoletví zlepšiti germanisováním školství na konci 18.
století; dále vylíčil stav školství do r. 1848, náhlý
rozvoj jeho v posledních padesáti letech, a stav škol
atví, jaký se jeví nyní. Ku konci poukázal na význam
Bkoly obecné pro národ a lidstvo vůbec Za pončnou
přednášku odměněn pan přednášející upřímným po
tleskem. Každého v sále zarážel nepatrný počet pří
tomných. Z obce, čítající 2300 obyvatelstva, dostavilo
se — 40 a to většinuu členové Besedy. Pak dbáme
u nás o vzdělání. Smutný to zjev na konci 19. sto
letí. Přáli bychom Besedé, aby šlechetné anahy její
«“pe byly občanstvem naším oceněny.

Inspekci konal u zdejšíhoc. k. kraj. soudu
inspektor zdejších sondů. a min. delegát p.rada Em.
Chocholka z Prahy. Současně zde meškal soudní in
struktor, p. substitat Malý,

Úmrtí. Pan Josef Winter, mlynář v Hořicích,
Švakr p. řiditele Haněla byl ve středu pochován na
Pouchově.

Ze zkušební komise pro kandidáty
učitelství. Pan prof. Edvard Beránekbyl jmenován
mietopředsedou a p. hlavní učitel Karel Feuerabend
přísedícím komise pro zkoušení kandidátů obecných
a měšťanských škol.

Spolek nbsolvemtů obch. akademie
v Hradel Králové konaldne 22. t. m. mimo
řádnou valnou hromadu, kde sneseno bylo následu
jící: V doplňovacích volbách zvolen byl za předsedu

ol. Jiří Tolman, účetní, za člena výboru a jednatele
kol. Jos. Fér, útedník Zál úvěr. ústavu, zde, sa ná
hradníky kol. Jirman, úředník, kol. Pajkrt, účetní.
Doufáme, že ctěné obecenstvo bude vždy, jako až do
sud, příznivě na spolek tento bleděti, neboť cílem
apolku jest zaopatřovati členům místa a udíleti ne
mocným a bez příčiny nesaměstnaným členům různé
podpory.

Organisace šemských spolků mo
ravských nenesla se dne 13. t. m. v Olomouci,
Že na místo sbírek, ujme se dvou sirotků, děvčátek,
po ubohých nešťastných obětí Vnetínekých a Holešov
ských a dá je nákladem svým vychovati ve své ústř.
útalně v Brně, která v září t. r. na památku Karoli
ny Světlé otevřena byla.

Sládkem zdejšího měšťanskéhopivovaru zvo
len p. Mattuě, pachtýř národního pivovaru v alováckém
turčanském sv. Martině, kde se výtečně pivo vaří, a
ješ v Prave .« úspěchem atkvělým vystavoval. Pan
Mattuš byl zaměstnán v největších pivovarech a byl
mnoho let nadsladovním v měěťanském plzeňském
přávovárečnám pivovuře.

Hraběcí Harrachovské homy konaly
se ns panství Dol. Příma v pondělíza přítomnosti

J. O hraběte Jana = Harrachů a četnýc zvaných
hoatí s okolí. Zastřelili 448 kusů, mori nimi 456 za
jíců, sraku 1 a 1 nůva.

„Svůj k svému“ ne Hološovsku.
38 etarostův obcí okresu holešovského se starostou
města Holešova v čele vydali k obyvatelstvu okresu

holešovského provolání,ješ odporačojeme také obyvatelstva v Čecháchk bedlivéma poršímrnutí. Provolání
zní: Hrozné události, sběhnnvší se v noci ze dne 38.
na 23. pok dne 25 října t. r. v městě Holešově uká«
zaly nám a celému světu, že otázka židovská nabyla
v okresu našsm rázu nanejvýš porážlivého. Nechceme
se na tomto místě rozbírat, kdo tím vinen, dosti na
tom, že hněv lidu proti tidům jevil se vytlonkáním
oken a drancováním jejich krámů, při čemě i palírna
Abrahama Graetzra lebla popelem. Co však nejvíce
zarmucujícím jent — tyto násilné aprotizákonné činy
proti židům podaiknutéměly v zápěti i ztrátu nej
dražšího statku, křesťanských životů lidakých, — 4
čivoty lidské padly výtržnostem za oběť a 13 lidí
bylo dílem těžce, dílem lehce raněno. Politování hod
né události tyto ukládají nám podepenným starostům
obcí co povolaným strážcům veřejné bezpečnosti sa
povinnost, zamezit další násilností a vůči nynějšímu
pronda v okresu našem zaujat arčité atanovi
sko. Žádný stát kultarní nemůže a neamí trpět poru
šování zákona, každý, kdokoliv se dopostí násilí a
vůbec přestoupení trestního zákona, propadátrestní
mu soudu. Násilí mstí se na těch, kdož se ho dupa
stili a zachvacuje často i nevinné, proti nimž ani na
mířeno — nebylo. Tak stalo se i při posledních proti
židovských bouřích v Holešově, židům vytlačena byla
pouze okna a vydrancovány krámy, ale výtržníci po
trestání na cti a svobodě a co nejsmutnější, zmaleny
i sivoty nevinných, zraněni nesúčastnění a sirotci
zbavení svých živitelů — potrestání tedy nejvíce kře.
vfané. Tak tedy násilí namířené proti židům etává se
nebezpečným a osudaým obyvatelstvu křesťanskému,
hněv rozzuřeného lida snadno může ae obrátit i proti
křesťanům, zejména požár vypakne-li u žida, neušetří
pak sni majetku křesťanského. Nekřestsnské a ne
rozamné jest tedy násilí. Žádáme tudíž co nejdůtkli
věji všech obyvatel, aby ze všech eil, dobrou radou
a ponaučením působili k tomu, aby lid na dále se
zdržoval jakéhokoli násilí. Za to máme dosti jiných
vhodných prostředků po roce, abychom svému pře
svědčení ceston zákonitou zjednali průchodu a cíle

evého, totiž osamostatnění a B poářkého a společenského zvelebení lidu našeho dělníkem začínaje, do
sáhli cestou dovolenou, aniž bychom přišli do rozporu
s předpisy zákona. Židé jsou pod ochranou ons
jak ostatní obyvatelé státu a jsme daleci toho, vzbu-cí
zovat proti nim nepřátelství neb záští. Nikdo však
nemůže nás nutit od koho máme knpovat zboží, e kým
obchodovat, u koho rady bledat a různé práce ai dát
obstarávat, komu peníze své zanášet a budeme li mít
heslo otce národa Františka Palackého „svůj k své
mu“ nejen na mysli, ale i vždy, všude a ve všem
jím se řídit, pak to bude účinnější a důstojnější sebe
obrans našeho národního býti u neskonale více při
epívat ke zvelebení našebo lidu, než jakékoliv násilí.
Vodítkem neším budiž tedy: „Svůj k svému 1“

Zastřelil se. Rolník P. ze Star. Plesu opa
dal a byl blízek úpadku. V zoufslství chytil se karet
a v neděli prohrál v Josefově značný obnos. Jebo
žena činila mu v pondělí trpké výčitky. Mud ae roz
hněval, stfelil po ženě a nebezpečně ji zranil, pak
střelil sebe.

Přednáška. Chvalně známý lidový řečník

pe kočárník, Č. Buben přednášeti bude v jednotěatolických tovaryšů „O rodinné a národní výchově“
v neděli dne 26. listopadu b. r. Začátek o 2. hodině.
Vstup i hostům volný.

Dr. Tomáš Garryk Maseryk prohlásil
na úvodním místě v „Čnen“, že chtěl původně zůstati
v ústraní, ač nebyl proti akci pana ura Herbena,
proměniti Čas v d-nník, Na vyzvání „mnohých přá
tel“ nového dennka stal se věnk člensm výboru, jenž
ee přípravných prací ujal. Pokusí ae tsdy, založit
nový denník, o čemž rozbodne podpora, která se -u
a jeho přátelům dostane; aby fekl přímo je to otázka
peněz. Žádá proto svých přátel,aby k uskutečnění
jejich podniku přispívali le sil a brzy. Ustaví se
dražutvo s obmezeným ručením, s podíly po 100 ko
ranách. Přiblášky mohou se díti jemu neb redakto
rovi Času. Vedle denníku má zůstati Čas týdenník.
Chtí prý žurnalisticky čeliti posavadnímu novinář
skému tajnůstkářetví s klikovnictví, DÍ pak: „Vystu
pojeme dávno proti žurnalistické a politické korupci,
chceme zlomit jho klerikali .mu, jemuž antisemitismus
sl:nží za hlavní prostředek ovládnonti mas+y, poknd
nejsou sociálně demokratické. Masaryk chce tedy
s Herbenem potírat žarnalistickou a politickou kor
rapci, týž Masaryka Herben, kteří pro katolíky ne
mají slova pravdy, slušnosti a poctivosti, kteří v le
tech 1486—1869 kokotovali s klerikáli. chtěli ne pak
tovat se Staročechy a klerikáli proti Mladočechům s
kteří pak koncem roku 1890 přeběhli k Mladočechům,
ačkoli „Čus“ před tím byl napsal, že všeliký boj a
drem Jul. Grégrem jest naprosto nemožný. Neuplynalo
mnoho vody a pp. Jal. Grégr, Maearyk, N. L. a Čas
dali si navzájem vysvědčení o rytířské své cti a na
cinkali pak tři leta svorně Staročechům a klerikálům;
pak si N. L, Čas a jejich patroni opět vjeli do vlasů,
enchají ne podle noty a teď — po tolikeré změně
ve vlastním svém přesvědčení, chtí pp.Masaryk
a Herben čeliti posavadnímu novinářskému taj=
nůstkářství a klikovniotví, protl žurnalistické
s politické korrupci atd. atd. Co tomu řeknou ši
balové Trichoche et Cacollette, až to budou čísti?
Nepuknou smíchy? Čí ae rozhožčí jako Falstaff?

d řezal komím ocasy. Žd Jakob
Taussig, ačkoli vidí jako krokodil'i po tmě, dělá ele
pého a proto ho vodí světem jeho znejmilejší družka
Amálie neb Anna Krejčová. Provozuje výnosné Že
meslo: chodí a žebrá po souvěrcích a na cestě se mu
všecko hodí. V úterý poctil svou vzácnou návštěvou
hostinec Matějíčkův na Slezském Předinčstí. Vida v
mašteli pět krásných koní s mohatnými hřivami a
ocasy, pana Dolečka z Dobedova u Dobrušky a p. Da
nička ze Skuh'ova, viděl, že by tu bylo was su han
deln a dobrý kšeft. Chytl prýtedy koně za ocasy a
Krejčová prý jím nřezala dině u samé kýly Časně
ráno, když přišel čeledín čistit koně, byl však zločin
prozrazen a Jskob Tanesig i jeho dulcinea dostali za

uloupené šíně hned pár neberných. Kdyš přišel četník
stal se dokonce zázrak a slepý Tanssig rázem pro
hledl. Majitelé koní utrpěli sločinem Taussigovým
stráta mnoha set zlatých na ceně koní, neboť for
manského koně bez ocasu nekoupí nikdo, leč sa fatku.

Pohřeb paví Františky Nynáčkové
konal se včera v Dobrušce. Zvěčnělá byla matkou dp,
Josefa Synáčka král. kozatolev kapli av. Ignáce
a duchovního správce věznice krajského soudu v Ji
číně. Paní Synáčková provozovala před lety se svým
chotém živnost hostinskou v Dobrošce, kdež se těšila
úctě a vážnosti, načež se přestěhovala k svému pana

ojnovi do Jičína. V stáří Tólet vypastile v pondělíšlechetnou duši svou. Čest bndiš její památce.
Padesáté narozeminy alaril p. JUČ.Jan

Sedlák, tajemník Českého klabu, nennavný tajemník
jubilejní zemské výstavy, přignivecsnah národopisných,
podporovatel snah českých rolníků, živnostníků, prů
myslníků a obchodníků, eekretář elektrotechnických zá
vodů Křižfkových, muž české práce a svépomoci.

Ta maše samospráva. Písestnámz krahů
rolnických: Před týdnem dočetl jsem so, še pání sta
rostové našeho okresu Pardnbicbébo usnesli, se, že
nehudoa vykonávati funkce státem na obce přenesené.
Kdybych byl obecním ataroston, zachoral bych se
taktéž, neboť jest to zajisté bolestné, jak byl ukfiv=
děný a uražený náš národ zrušením jazykových naři
zení. Útěchuv tomto zklamáni musíme hledati v uvě
domění národním, že se bohdá nepodaří nepřátelům
naším, přivésti náu do poroby, zvláště když bude co
nejvíce činnosti v té ostatní obecní pusobnosti. Od r.
1868, kdy jsem býval obecním starostou, zakusil jsem
všelicos. Za len Čas učiněn v naši samosprávě sice
značný pokrok, přece však ne takorý a tak všeobecný,
jsk by bylo si přáti a potřebno, abychom ze vědy
mohli postaviti samostatně a nepotřebovali býti nocení
k tomu, co v našem vlastním zájmu opomíjíme konati.
K. p. když obecní starosta svůj úřad náležitě nevy
konává, tak že obec z toho má velkou škodu a na
více podaných stížnosti ku vyšším samosprávným in
stancím nestano se žádná náprava. Co prosím mají
činiti občané toužící po lepším pořádku, nežli hledati
pomoc n c. k. úřadů? Tau pak ovšem oposice pokul
hává. Nevyhovění vyšších instancí samosprávných vy
světlnje ee tím, še jest obyčejem odměnovati čelnější
osoby více úřady, tak že jim není fysicky možno, ab:
vše náležitě zaatati mohli. Nač sonstřediti více úřad
v jedné osobě, kdyš máme dosti inteligence? Tím se
neší samosprávě volice škodí. Žádný není nenahradí
telným, nemá býti hověno více ctižádosti a sobectví,
nežli tomu, co by nejlépe pravému účeln, ku povzne
sení našeho národa sloužilo. Kéš by se toho co nej
dříve nahlédlo, aby u nás zavládlo více opravdových
skutků, nežli frásovitých řečí. Dobývati státní právo
a neprováděti náležitě samosprávu, se nijak nesrov
nává. Obce, to jsou kolečka v tom atátním stroji, s
protož nemá býti pro národ náš ztracená žádná obec.
Když ae všichni ejednotíme pod praporem samosprávy,
tím nabudeme efly netušené. a žádná vláda nobade
moci odepříti vyplnění našeho národního programuNa zdar

Původcl krvavých heoleševských
bomří, kteří do krrava smlátili knihtiskaře pana
Klabnsaje a jeho eondruhy, byli v Uherském Hradišti
odsouzení a sice: purkmistr židovského města Šalo
moun Zwillipger dostal 3 neděle vězení, Elias Braun
3 dny, Max Můller, Adolf Hirech, Hugo Graetzer a
Emil Frank po dvou dnech vězení, všichni posty £3
střeného. Při bouřích holašovshých zmařeno 6 nevin
ných křesťanských životů a dvakrát tolik lidí více
máně nebezpečně postřeleno a poraněno.

Zvěsti z východních Čech.
Z Čistěval. Při svatební hostině sl. Aničky

Štěpanové a Frant. Šefránkav Máslovědech vybráno
bylo upanilými drožičkami al. Andalkon Rolovon «
Loisičkou Klázarovou 15 zl., které zaslány byly Váci.
Skvrnou přímo Ústřední Matici školské. Na zdarl

Z Dahalie. Valnáschůzehospodářskéjednoty
pro Dohalice s okolí konatí se bude v neděli dne 26,
listopadu 1809 o 2. hodině odpol. v místnostech ho
ntince p. Jahelky ve Měsnech. Pořádjednání: 1,

Čtení protokolu minulé valné echůse. % Volba voli
telů ku volbě delegáta do zemědělské rady. 3. „Ja
kých výhod by poskytlo semědělcům poří
zení obilního okladiště“. PojedoApan Adolf
Eckert, řiditel hospodářské školy Chrudimské. 4. Volné
návrhy.

Z Chradimi. Nedělníhosjezduzástupcůsa
mosprávy súčastnilo se přes BOUúčastníků. Starosta
města p. Klimeš, který byl zvolen za předaeda schůze,
přivítal sbromáždění. Za místopředsedy zvoleni okr.
starosta vysokomýtský p. Jan Cejo, starosta pardu
bický dr. Antonín Formánek a obecní starosta sro
janovský Josef Cihlář. Referát o stava politickém po
dal p.dr. Pippich s o organisaci oposičního postupn
českého národa. Poslanec a okresní starosta Karel
Adámek poukázal mimo všsobecnou úvahu o nynějším
steru politiky české na říšské radě, zejména k někte
rém vhodným opposičním prostředkům o použití práva
petičního. o přenesené pů-obnosti obcí a o očistě ce
lého veřejného šivote národního. Na to přijata na
vrženů resoluce za vřelého souhlasu všech přítomných
jednomyslně. Páni obecní starostové Karke, Pečenka,
Bartoníček, Lidmila pojednali pak o způsobu, jakým
by důrazná opposice se strany samosprávných korpo
rací prováděti se dala.

Jičímske, zastoupeno jedenácti okresy, ma
nifsutovalov Sokolovněa průvodempovystecbnatířeči
poslance dra. Klončka za účestenatví všech zástupců
samosprávy a nepřebledného daru lidstra svojí roz
hořčenost nad skutkem vlády br. Clara. Ve schůzi
jednohlasně přijatá resoluce sdělena telegraficky mí
utodržiteletví a ministerstvu, Depntsce odersdala okr.
hejtmana memorandum a odůvodněním zastavení pře
nesené působnosti autonomními sbory a byla městem
nádlerné prapory českými a slovanskými vyzdobeném



doprorosena sástupem asi osmitisioovým. Od hejtman
ství bral 60 vod k okresnímu u a provolev

zde KABOOPFÁVa anahám státoprérním slávu, rozešelso k :

Z Kutnohorska. (Z učitelskýchkruhů.)
Spravedlivý a všem milý p. inspektor Dr. Kaňka, ros
loučil se s naším okresem, aby v Praze pokračoval ve
svém vsnešeném povolání. Ztratili jsme ho neradi, ne
bot svým jednáním vepeal se do srdcí všech. Proto
také se všeobecným opovržením setkala so tendenční
upráva listů učitelských zvláště: „Českého učitele“
napadající p. inspektora spůsobem neslušným proto,
Ze při otevření školy v Černinách odporoučel nábo
šensko-mravní výchovu žactvu jakožto jediný a ce
zvratný základ, na němě možno ještě doufati r obrod
společnosti lidské. Pravíme potkalose s opovržením,
coš cítí i známý pisatel této zprávy, který chtěje
uškoditi váženému svému předatavenému sám sebo
snectil a zhanobil. Ví zajistě dobře tento anonym, že
a bolestí učitelatvo ztrácí maže naskra správného, ja
kým ukazoval se vědy p. doktor. Ví také dobře, že
učitelstvo vědomo si toho, šlo dádati p. inspektore,
aby sůsial na zdejším okrese. Jeho horování pro io
spektora — učitele není nežjednou ze lží, které ne há
zejí do obecenstva On dobře ví a mezi čtyřma očima
sám to nejednou vyjádřil, že prý největším nepříte
lem učitele — učitel, zvláště když stal se inspektorem
a že tisickrát milejší professor středních škol, protože

rý má více citu, uznání a lásky. Mlavení o kler ka
ismu jest malování atrak na vrbě. Srčdomitý, poctivě

pracující učitel, roznícený ka svému povolání, nemusí
se báti ani byrokratismu ani klerikalismn ani jiného
jema, Ostatně to jest zoámo, že zájmy očitelstva po
Skozují nejvíce lidé a lů dopisovatel, protože uvým
bezuzdným štvaním proti každému pořádnému člověku
odsuzují kde jakého přítele školství a nčitelův. (ni
to budou, kteří dopomohou učiteletvu ne k větší aro
bodě ale k větším okovům! Tolik jednou něco prav
divéhu a bez poslátka. P. jnapektoru Dr. Kaňkovi
přejeme hojně zdaruv novém působišti!

Z Luše. (Renovace er. mivue — Generalní
kanonická visitace). Od 4.—18. listopadu t. r. konali
v městě Luži ve slavném poutním chrámu Páně P.
Marie na Chlamku otcové P. T. totiž P. Zimerhackel
a P. Sap s Prahy obnova av. misaie. Jako duchovní
jejich bratří před 300 lety postavili ten chrám a jej
svelebili, že po věky hlásá jiš a hlásati bude jako
nejlepší pomník jejich umění, vedělanost a obětavost
a nadšení pro víra katolickou — tak nyní nástapci
jejich v onom chrámě snažili se svelebiti chrámy Dn

a sr. — v srdcích věřících renovací 8, missie.
A dílo toto zdařilo se nade vše oč=kávání, Přifařenci
i přespolní v bojném účastenst í poslouchali alovo
Boží jimi hlásané a požebnaný výsledek prací jejich
byl zvláš'ů, že na 2000 věřících přistoupilo ke stolu
Páně. Hnued po skončení sv. missie v neděli t. j.
12. listopadu odpoledne o %. hod. zavítal do Luže
Jeho Milost ndp. biskup Eduard Jan Nep. Brynych,
aby vykonal generální vysitaci a udilel sv. biřmování.
K uvítání nejdůstojnějšího p. biskupa dostavilo se do
jeho sídla do města Chrasti jízdecké banderiam 31
rolníků z farnosti s panem Frant Kolářem « Radimi
v čele. V řadách těch statečných rolníků jezdců byli
2 obce Radimi: Stehno Jos., Stehno Fr., Doležel Jos,
Zlesák Fr., Teplý Em., Novák Jan, Čejka Jan, Slavík
Jan, Slavík Jos., Hledík Jan, Myška Frant, Sadílek
Frant., Šeda Jos., Andrle Fr.; = obce Dobrkova: Ko
šťál Vincenc, Abraham Frant, Kostelecký Frant., Sa
lášsk Fr.; z obce Bělé: Slavík Frant., Ronbínek Joa.,

pověst F., Baťa Jos, Kučera Frant.; z obce Srbeoakálek Jan, Pitra Viwcenc, Roubinsk; z obce Do
manic: Pečenka Josaf a z obce Dolů: pan Baťa, pan

jka. Ne hranicích farnosti Ložské v obci Dobrkově
č-khly na příchod nejd. p. biskopa a krásné brány
s případným nápisem, kteroně ochotně postaviti dal

vědomělý katolík, starosta obce Dobrkova, pan Jan
tola, sbory dobrovolných basičů z obcí: Bělé, Do

brkova, Radimi a Roubovic, U brány srdečnými slovy
uvítel nejdp. biskapa starosta obcep J Šotola, na
čež po uvítání doprovázeli jej všickní do města Luže.
Hned na kraji města na prostranství a řeky shro
máždilo se před 3. hodinou žactvo školy Lužské a
Bělské se svými pány učiteli, spolky živnostenské čí«,
I. (obchodní gremium), čís. IL. obuvníci), čís. III.
(ostatní živnostníci téměř v plném počtu) se svými
prapory, katolická jednota „Slavata“, zástapci z-lejší
obce isrnelské, obecní zastupitelstvo a panem etaro
stou Vác! Bnlíčkem v čele, patronátní úřednictvo
kufžecí v Rychmborku znatoupené p. dů -hodním ja
košto ptronátním komisarem L Geisserem a knížecím
nadlesním Víl. Nikodemem a zástapy lida, kteréž
celé ono prostranství pojmonti nemohlo. Při příjezda
sapěly školní dírky a zástapy lidu papežskou hymnu.
Vřele a případně uvítal Jeho Biskupskou Milo-t vdp.
děkan Jan Vlach v čele všeho místního i vůkolního
dochovenstva. Pak ujal se slova p. starosta měste
V. Balíček a uvítal ndp. b-ekupa těmito as slovy:
Vaše Bisknpské Milosti! Jménem obyvatelatva zdej
šího tčata vítám vás do otředu našeho a přeji vám,
abyste dlouho působil ku blabu církve svaté a na
čeho českého niroda. Na to odvětil ndp. bisknp v
tomto smysla: Děkuji Vám, pane sturosto za uvítání,
kterého se mi dostalo v milém tomto městě pod slav
ným místem poutním marinaským a ubezpečoji Vňa,
še snahou moji nebylo a není nic jinéso, než «prav
dové blaho našeho těžce skoušeného lidu. Putom po
dala žákyně IV. třídy Em. Vopařilova kytici nejdp.
arcipastýři. Za hlabolu všech zvonů obou chrámů a
spéva marianeké písně ubíral so celý průvod ulicemi

ozsdobenými prapory s arcipastýřem svým do chrámuPáně na Chlamku, kdešpo obřadních modlitbách ži
kyně Em. Vopařlova jasně a pěkněpřednesla uvítací
proslov. Potom vystoupil nejdp. arcipastýř na kase
telna, aby promluvil k věřícím, kteří do posledního

místečka prostranný chrám naplnili. Předem děkovalua uvítání, připomenuv, že povinností katolických kře
etanů uvítati svého biskupa ale uvítání ono neplatí
osobě biskupové, nýbrž jest to osvědčení víry a od
danosti k olrkvi sv, jejíš předatavitelem jest v celé
diecssi biskap Nato vznešený řečník výmlavně a pře
uvědčivě řečníl o povolání člověka, jenš jest rozumem
a svobodnou vůlí obdařen, aby předem posnával Boha

a miloval dobro. K tomu dokonale vede náboženství
Kristovo. Neboť nejdůležitější otázky, odkud ovět,
k čemu člověk, zdeli a co po emrti std. co s urči
tostí neposnávali ari samí největší mudrcové pohanští,
to učí se znáti k nábočenatví již malé čleté dítko a
aná i chudá stařenka v chetrči. Víra porznáší člo
věka, kdežto naopak člověk bez náboženství se snišuje
k němé tváři, ješ náboženství nezná a nemá. Nábo
ženství Kristovo jest plno útěchy, ano podává jistotu
o nesmrtelnosti duše, o badoncím s mrtvých vetání,
což jiš pobané tušili, jak básník římský napsal: „ne
umru celý“. Nevěrec nemá jistoty o těchto věcech,
ale jest rozerván pochybností. Katolík zakládá však
víra na Ježíši Kristu, jen vstal s mrtvých jako žádný
jiný učitel dokázal, že jest Syn Boží a že je<! pravda

nověrci, bludaři aneb roubači: dejte se ukřišovati a
třetího dne vataňte z mrtvých s pak vám uvěříme.
A předce toto náboženství Kristovo nebylo nikdy bez
nepřátel a tóž nebude, jak to sám Kristus Pán před
pověděl. A způsob boje a praktika nepřátel jako za
časn Sp+sitele Za peníze nepřátel zíukaní vojáci lbali,
když Kristus vatal z mrtvých s penězy nepřátel víry
Kristovy oplacení episovatelé v bazbožeckých spisech,
novinách lží bojují za našich takó čanů nroti víře a
církvi pravé Kristově. Avšak všickní takoví, aby 78
kryli svoje úmysly říkávají: my nebojujeme proti víře,
ale proti klerikalismu. My sobě přejeme, aby národ
silnější bezohle iné neutlačoval národ elabší, aby vládla
spravedlnost, aby se vládlo dle zákonů Božích, tou
žíme, aby ku př. obchodník byl avědomitý a spra
vedlivě prodával, soudce, aby dle svědomí poctivě a
apravedlivě soudil, aby lékař, kdyš ma nemocný avě
řaje svůj život do rakou, svědomitě léčil ati. zkrátka
aby všude a ve všem se jednalo ne dle zvůle ale dle
zikonů Božích a církevních. A to jest ten klerika
liemus! Jest to něco zlého? Naopak to, co si každý
rozvážný vroucně přeje. Na konec, aby snad někdo
zlomyslně nepřekroutil amysl jeho řeči, znova krátce
opskoval prardy přednenené. Účinek řeči té byl ne
obyčejný, dojem hlaboký. V mnohém oku mažů leskla
se opřímná »lza, ale též v erdci úpecnila re znova
pravá víra a vzpružila ee pevná vůle zmužile víru
svatou hájiti, vyzaarati a dle ní živa býti. Drahý
den konal nejdůstojnější veleknéz avůj úřad apoštol
ský. odíleje svátost biřmování 70) biřmovancům, Za
školní biřmovance vřele a zvačně poděkovala Božena
Vondráčkova, žákyně V. třídy, slíbajíc za všecky vrch
nímu pastýři pevnou a živou -íru a oddanost k sv.
církvi po celý život. Ač počasí bylo toho dne ne
vlídná, sychravé, nicméně znova 21 banderistů rolníků
u večer duprovodilo svého vrchního pasttře do jeho
letního vídla v Chrasti, jakož též na kue cesty zpá
teční súčastníl ve na doprovázení sbor dobrovolných
baričů z Dobrkova. Všickni upřímní katolíci bleho
řečí těmto dnům spásným nejen pro ty milosti, jichě
se jim ve av. miseji a při av. biřmování dostalo od
Boha, ale blahořečí jim též z té příčiny, že konečně
sami tváří v tvář poznali svého vrchního pastýře a
že poznal je i on Áno poznali jej všickní jakožto
muše spoštolekého, nadšeného pro svat u víru a cír
ker Kristovu a jakošto věrného vlastence, Čecha,hor
loího pro věčné i vezdejší blaho lidu českého. A jako
oheň opět jen zepaloje a oheň šíří, tak jeho nadšení
roznítilo mnohé a mnobé katolíky k nové horlivosti
pro pravou víru Kristovu. A tak kéž konečné věnde
a všickni katolíci diecése královéhradecké poznají
svého pro víra a církev katolickou, pro blaho českého
lida upřímně horlicího velepastýře ne pouze dle správ
novin nopřátelských církvi katolické ale osobně sami
a dle pravdy! „Svoji k svému « vždy dle pravdy“.

V Kyšperk sice protirládnímidemonstra
cemi nebouřejí, ale klidným, padloudnickým chodem
dobývají posic nejradikálnější liberálové, totiž aociální
demokrat:; tek aspoň po schůzi dne 12. listopadu, na
níž byl řečník eocialně demokratický z Brna. ustavil
se sociálně demokratický kroužek dělnický prý k vůli
„vzlélávání sel“ Pozorabodno jest, že mezi vzdělava

Dostál, který ve uchůzi proslovil též delší řeč. Také
jiný pan učitel jest pro nový epolek sjevně a mnohý
jiný tajně nadšen.

Z Malešova. V nově probouzejícímse oči
uťovacím racha národním obrací ne zevěnd zřetel na
naše ukryté i veřejné odpůrce, kteří buď s námi ne
cítíce nebo i nepřátelsky vystupujíce těžce zájmy na
še vlastenecké poškozují. A bohužel přec všecky od

kteří zůstávají chladní k myšlenkám národním, byť
sebe Častěji na sebe navlákali kabát českožidovský,
který není ničím jiným neš můohé jiné věci jejich —
totiž švindlem. Ukazoje se to na četbě jejích, u níž
platí: „povéz, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi“. Zarytý
nepřítel všeho Českého jest „Tagblatt“ a hlel vatup
kamkoliv do židovského krámu, budeš ho vidět na
předním místě I naši židé dělavají se rádi vlastenci,
ale jaké jest vlastenectví jejich, posoudí se dle toho,
še jsou horlivými odběrateli tohoto uemeniště kalu
protičeského a horlivými i šířiteli myšlenek v něm
obsatených. A přece náš lid hrne se k nim. Jest nám
všdy úzko, když vidíme ty vosy hrnoucí so ku šidov
ským spekulantům obilním, vozy i předních rolníků
našich a ptáme de, což pak není možno zorganisovati
rolnictvo, aby vybnalo se při prodeji této třetí a nej
dražší race? Zrak náš maní obrací se k oknům pána,
obývajícího blízko jednoho takového židovského ob

chodníka, pána, ně osvědčil se výborným agitátorem růsných myšlenek. Coš kdyby dnes, kdy zkaše
ností jest naplněn a kdy stejně v něm asi bije ardce
české jako před lety, chopil se této věci, ješ po zdár

ném výsledku Babozpečila by mu vděk s paměť celéhookolí. Požívá dosnd značného vliva mezi rolnictvem,
šlo by to tedy hravě. Snad bylo by to lepší než co
pařské ty třenice místní a okresní a než boj proti vy
myšleným stralákům klerikaliemu. V tom našel by
v něm mocného spojence s neminal by se jistě se
zdarem. Nuže rue k díla!

Ze Selopisk. (Obrázekk nedělnímuklidu.)
snesvěcování dnů ovátečních a nedělních úfasnou

měrou ae rozmohlo cakrovarnictvím, to nikdo zajisté
popříti se neodváží, kdo jednou shlédl řepové kraje
naše milé vlasti. Že pak k rozmahání se tohoto mo

derního sla přispívají zvlášté židé, to jest také ne
svratnou pravdou. Sami sice svůj „šabes“ drží až pří
liš evědomitě, ale svátky a neděle křesťanské, kdyby
i sákonem byly chráněny, ty pro ně neplatí. Oni už
dovedou nějak zákon obejíti nebo podlézti. Dosnali
jsme to v zdejším okolí letos také. Blízké panství:

rvoný Hrádek má od přísně katolického šlechtice
hraběte ze Sternberků najato kolínský velkoobchodník
a majitel radbořského cukrovaru žid, Mandelík. A
právě on poskytl nám vzácnou podívanou, jak drží se

nedělní klid. Sklizela a vozila seudá avátek nesvůtek, neděle neneděle. Když byl án jeden z jeho
zřízenců, aby tak ačinil, odpověděl: „My nevášíme“.

Zakázáno jest totiž voziti v neděli řepa na váhu, alevositi ji třebas z „krechtů* do fabriky, to zakázáno
není. Jen kdyš se neváží, Není nad chytrost, že? A
pak se divme, že na statcích tak katolichých pánů
jest po krátkém čase tak nekatolicko mravný lid!

V Žamberku od protižidovekýchnevinných
demonstrací máme 10 četníků. Při hovoru třeba býti
nyní velice opatrným, noboť udavačů je všady plno,
zejména mezi snamenanými.

Z Vamberk. V nedělidno19.t. m. pořádal
náš křesť, katol. spolek vadělávací „Svornost“ v ho

stinci p. J. Frydrycha v Zářečíschůzi, při níž 4Lad. Seidl, farář z Líčna, promlavil o záložnách die
vzoru Raifeisena. Byli pozvání i mnozí nečlenové zo
sousedních obcí, kteří, jak sami doznali, přišli více
ze zvědavosti, alo přesvědčivou řečí dpa. řečníka
vskutku nadáení byvše, vyslovili se, že přistoupí zs
členy záložny, a souhlasili, aby hned příští neděli
odbývala se ustavnjící schůze, tak aby počátkem pří
štiho roka mobla záložna započíti svou činnosť. Tak
opět se ukázalo, že místo zvučných hesel chápají 68
ti nenavidění klerikálové skutečné práce vlastenecké,
aby národní role dědičná uchována a on zůstal ná
rodem se svým vlastnictvím a nebyl národem vyděděnců,
osvobozených nejen od Boha, ale i od arého majetku,
své vlasti.

Z Kolína. Vzácná příbuznost panuje
wezi „Husem“ a „Chlasem duby“. Kde napíše kulfu-:
ský tento list, co proti katolíkům, kvituje to hned
„Haa“. Posledně smlel si na milosrdných sestrách,
ač p. Kozák dobře ví zčáslavské nemocnice, jakého do
pouští se podezřívání ubohých, obětovných sester. když

še, že nařízeno jest jeptiškám: „umírajícímu kacíři,
který zavolání kněze svého vyznání si žádá. nemá
"býti vyhověno, a katolické osoby jej oš-třající „masl
k žádosti té passivně se zachovat“. Když citoval
„Ohlas“ + takovém na cti utrhání, dovolínám, aby
chom citovnli zase „Český Východ“ k jejich obraně.
Nuže tomu se píše z Kolína: (Oko za oko — znb sa
zub.) Lajběurnál zdejších helvetů a židů— „Oblas
Doby“, otírá se stále kde může o vše katolické. V po
slední době otřel se o milosrdné sestry ve zdejší
okresní bemocnici, a +yzýval povolané činitele, aby:
zakročili, kdyby sestry nechtěly jinověrci v poslední
okamžik jeho života povolat kněze jeho vyznání. Zby
tečné to jsou atarosti. Což neví, že pranýřované cti
hodné sestry volaly vždy dvojetibodného pana Duška
k nemocným, ale on ani jedaon nepřišel, zvěděv, če
oni nemocní jsou chudí, (pan pastor ptá se vždy, když
proň kdo přijde, má li osvba umírající majetek čili
nic), ač jeden nemocný celý den naň Čekal a so postil
a třikráte proň zřízenec nemocnice poslán byl. Pouze
jedenkráte přišel k nemocnému ležícímu v pokoji L
třídy. Tak pane dvojctihodný pane Kozáka, kde je
nyní sorovost? — Skvostué doznání nčinil v listopá
dovém čísle „Hus“. Napsal totiž: „spěch této agi
tace (Pryč od Říma), toho si nezatajujme, jest jednou
z příčin, proč se atal vo vládním systému obrat Něm
cům přízuivý. Dobrá! Nyní tedy my jsme byli vetla
čení do opposice (poslancům se ještě nechce, ale ná
rod už opowičním jest). Jeme zvědaví, co 8e stane
u nás. jdeme za heslem: Zpět k české reformaci?
Nnže, Čechové, vlastencové, utíkejte honem pro svěč
nělé mravy, přidráte se cizáckého krále odněkud
z Falcka nebo Brandeburska std. atd. Musíte zpět k
české reformaci, abyste dobyli státního práva, nezá
vislosti korany české a jiných a jiných úspěchů Jak
snadné! Staňte se protestanty a budou se vás vo
Vídní bát, aspoň 10.000 ne staň! Smějete se? Prosím
„Has“ to chce, on to tvrdí a pak jest to, musíto
býti pravda. Myslímo, že pravdou, která národ český
zachrání, jest to, co tvrdí posměšně doleji: Přímkněme
se tím úzkostlivsji k Říma a ku šlechtěklerikálním
kněžstvem vedené — proto, že upřímné, « námi sítící
a nás negermanienjící, jako to dělá protestantismus.

Z Uhlířských Jamovie. Z našehozapa
dlého koutečka málokdy co přijde do světa. Jeme tu
jako odříznutí ode všeho ruchu, jehož vlny jen tak
tak, če časem se nás maličko dotknon. Konečně ale
přece enad přijde doba probuzení. Už jako bychom
slyšeli slabončky tepot nové Erve přelévající se do
našich žil. S radostí pohlížíme na povatávající zvolna
nice ale jistě novou dráhu, která od Kolína převeze
nám trochu svěžího živote. Ač měla býti již letos dle
prvých zpráv hotova, pro nepředvídaní překážky npo
zdila se poačkud a teprvé rok 1900 bude začátkem
dopravy. Dohotovena bude ovšem jenom prvá část její
trati Kolín — Ublífské Janovice, drabá část Uhlířské
Janovice-Sázava přijde na řalu později. V Kolíně už
ne počíná +e stavbou nádraží zs Latzlovou továrnou,
a bned, jsk. bude dohotoveno, zahájena bude vozba
prozatím k nám. Olivne tím sajisté zase hodný kus
české vlasti. — Aby pak s pokrokem hmotným del
roku v race pokrok duševní, otevtena byla počátkem
tohoto roka u nás měšťanská škola chlapecká. Zei
ta bude prospírati, toho zárukou jest nám, že dostala
ve do výborných rukou p. F-ditele Ledra a n+ méně
osvědčených rukou p. odboraých učitelů. Našema
kouta radostné vzkříšení |

Z Nového Bydšova. Katolickánárodníjed
nota naše připravila 6 listopadu svým člonům opětně
pěkný, pončný i zábavný večer, jenž v milé každéma
zůstane památce Předmí místo programu zanjímala
přednáška vldp. Dr. J. Kašpara „Dojmy z cest“. K sa
Jímavé a poutavé i popnlirní přednášce této nešla se
vel.ká upolečnost i p. členů i jimi uvedených hostů.
— Vdp. řečník zavedi nás v rozkošné krajiny jiního
Štýrsku. pak. roztomilým údolin Sávy uš do b.lého
Zuhřeba. Krásy přirodní, mravy a spůsob života ida



i avláštností Záhřeba našly v řečníka vděčného poso
rovatele. Přítomní sledovali líčení ukázek z metropole

chorvatské se sřejmým zájmem, kterýpotrval i tehdy,kdyš vldp. řečník líčil poutavým rpůsobem další svou
cestu Cborvatrkem přes Kras doRjeky a Opatije.
ník, jenž přednášku svou svláště zpříjemnil líčením
četných zjevů z domácího života Chorvatů a skončil
mohutným appellem vlasteneckým na milon naši vlasť,
odměněn byl ode všech sbromažděných zaslooženým,
dloubotrvajícím potleskem. Za zdařilou přednéšku po
děkoval mu vletp. předseda prof. Václava Š-laa sám
z vlastní skošenosti odůvodnil pravdu, že Slovan všude
bratry má. Po přednášce rezprondila ee čilá zábava,
o níž přední zásloha má osvědčená síla vlctpí. Pe
čínková, ješ s nevšední ochotou účastenství své milé
naší jednoté slíbila. Přednesla se známou svojí rou
tinou několik solových výstopů. Přednes „zápisků žá
kyně“ byl výtečný! Ostatní číela programu s pilností
nastudoval p. Šenk. Bodiš zde vzdán oběma +rdečný
dík i obětavému p. řiditeli kůra p. A. Kubištovi —
jeně pří každé spolkové zábavě brou ne piano zábavu
osvěžuje. — Příští neděli, dne 26. listopadu pořádán
bude v jednotě naší „Kateřinský zábavný večer. Vý
boru podařilo se ziskati ku přednášce na tento večer
vletp. Al. Trýbu. řídícího učitele z Volanic, jenš volil
théma:Kterak důmvychovávánjakby vlast
něvychovávati měl. Na zajímavoututo přednášku
se těšíme. Po přednášce sebrán bude divadelní kns:
Uzel na šátku, od X. Menharda, v uěmě čilí členové
naší jednoty poprvé vystoupí. Další program vyplní
zpěva solové výstupy za laskavého účinkování pí. Pe
čínkové, sl. Balcarové a Bičišťové. (Další činnosti.) —
Zdař Bůh!

Ze Zheře u Rgchmborka. Před polednem 9.
t. m. potkalo neštěstí veliké tři obyvatele obce Zhořo
okreau Skutečského. Ohněm ve stodole pí. Zvárové za
loženým zničena byla živnost pí. Zvárové, p. Třasáka
a p. Horáčka,takže někde ani lžíci nevynesli. Pojistné

roti škodě je nepatrné, zvláště u p. Horáčka. Rychm
urští hasiči dlouho setrvali na místě, na které brzy

přispěchali, bráníce, by požár za velikého větra se
na novo nerozdmýchal a jiná ještě stavení nezničil.
Více vykonat nemohli, Ale dostalo se jim od někte
rých lidí zvl. = cizích míst málo pomoci ku stříkačce
ano i hrubienství.

V Jablenmém m. Orl. chovájistý Němec
ve sladkém objetí 4 četníky, aby ho chránili před
těmi českými vlky! Hostinskému u nádraží, p. Čs
mpróvi, nařízeno, aby svůj hostinec od 9. bod. veťerní
závíral, p. hostinský to ale udělal radikálněji: kdyš
nemohu mít po 9, bod. otevřeno, nemusím mít taky
před 9.1 Hostinec je úplně zavřen, čímě trpí nádražní
personál hlavně! :

Z jižních Čech. Vzrašenía rozčilení,které
povstalo ve všech zemí následkem zrušení jazykových
nařízení cítíme zvláště u nás, kde naJindřicho- Hra
decku, Novo-Bystřicku, Třeboňsku, Kaplicka, Kru
mlovsku, Cbvalšinsku, Pracbaticko, Vimperecku, ba i
na samémČesko- Bodějovicku svádíme s Němci dosud
tobé boje o zachování české národnosti v mnobých
vesnicích a městech. Manifestační sjezd, Jehož se v ne
děli ve velké dvoravě besední v Čes. Budějovicích
účastnili poslanci dr. August Zátka, dr. Naxera, J.
Baar, Robert Rožánek a rolničtí poalanci Šrámek, Jann
a Holanský navětíven byl od 800 zíetapců jibočeských
měst a vesnic. Staročech p. Dr. Zátka přivítal srdečně
sástapce neší samosprávy a vítal zvláštně Četně se
dostavivší zástupce českých menšin pošumavských.
Zvolen byv za předsedu vyslovil p. dr. Zátka přání,
eby manifestace byla klidná a důstojná, Klidná ovšem
potad, pokod může klid zachovati národ, do nejhlab
šího nitra oražený, Vzpomíná výroku maďarského vla
stence S.emera, že „lépe jest pro vlasť žíti, neš ze
mřiti“, zvláště pak, jedná-li se o nějakého cielajtán
ského četoíka. Vládě věsk nutno. důrazně připome
nouti, že národ náš jest národem rovnocenným v této
říši 8 národem německým. Až dosud sle tato rovno
cennost přizuávána nám byla povze v placení daní
a povinností služby vojenské. Jestliže zrušením jazy
kových nařízení má se zase zříditi prvenství jazyka
německého, my je nikdy neuznáme, jelikož krajany
německé nic ueopravňoje, aby se vypínali nad nás.
Řečník pak ponkázoje k četným důkazům naší smí
Hivosti, Němci však předetavojí si emír národnostní
zcele jinak, Národ oáš žádá smír důstojný, neboť
národu našemu dle významu a vyspělosti jeho přísluší,
aby v této říši byl předním mezi rovnými. Rozbodnou
manifestací dnešní přípomeneme vládě její povinnosti.
Mluvčí strany mladočeské, koncipista obchudní komory
p. dr. Schuster ostře pak kritisoval jednání vlády br.
Ularyho a zminil se o roztažitosti německé na východ
— Drang nach Osten, 60 woit die deutsche Zange
reicht, Na to přečetl resolaci, vypracovanou výkoo
ným výborem, v níž shrnuto +:ručně to, co v každé
české duši překypuje. Odporučil resolnci ta i ja.énem
pořadatelstva echůze a končil ta burácející pochvaly
slovy naší bymny: Bak je s námi! Kdoproti nám,
toho Perun smete! Dr. Zátka neví radikálním mluv
kov jest mužemvážné práce a radikálních skotků Českou
mevšinu v Č. Budějovicích vede jiš 2blet a českým
menšinám, kterým jest hojovati s převahou německého
kapitálu a germánské eurovosti, jest vědy rádcem
obětavým a zkošeným, který ve vřavě bitevní neztrácí
chladnou rozvahu. Pravil proto na konci schůze: že
český národ není tak slabým, jak by se zdál, že ssl
nému sluší klid. Vzpomenul pak rozvoje českého ná
roda, jehož bilance kn konci toboto století bade
vsdor politickým neúspěchům zajisté potěšitelná. Ani
se naštm boditelům nezdálo, že docílíme tak mocného
rozvoje. Národ náš vysoko se povznesl ve věděI
umění, a stojí v té příčině na výši doby, nicméně
však musíme čerpati ze skutků vlády, která nás pod
oeňuje, úančení, že v zéjma našem nutno nám též
své síly hospodářské 1 fysické rozmnožit, ba zdvoj
násobnit. Půdo, již jsme převzali od předků, mnalme

zachovati nejen neztenčenou ale rozšířenou a dbáti,
aby i držel národ vzdělaný, silný a mocný. Této bu
dovcností, „Na zderl“ Blora tato, s úst tak vážných
pronesená, potkala se s všeobecným souhlasem všech
jihočeských starostů a zástupců měst.

Na Pouchově vybrány a administraci Ob
novy zaslány A zl. 20 kr. ve prospěch obětí řeší vo
Veetině a v Holešově.

V Chrasti promlavív nedělip. dr. Doma
byl „o vlivu křesťanství na vzdělanost“ a p.V. Jen
čovak ý „ovlasteneckém stanovisku katolíků českých.

v Červených Pečkách promluvív neděli redaklor František Stábl „o našichpokro
cích a potřebách kulturních.“

V Chotěboři zemřelbývalý staročesko-mla
dučeskýposlanecp. Felix Hubáček.

Vítězství ma Moravě. V Jeričku dobyli
jeme konečně i druhý sbor, v Litovli, výtečně or
genisované pak rázem všecky tří sbory. druhém
sboru měli i 88 a Němci i s 20 nadělanými

čestnými měšťany rovněž 83 hlasů. Zrovna před závěrem přišel litovolský dp. farář Zatloukal s svým hla
sem rozhodl volbu ve prospěch náš. Následkem toho
nedostavili se Němci v I sboru již ani k volbám,
neboť do většiny scházely jim v tomto sboru 4 blasy.
Litovel byla od krále Václava I, od vpádu Tatarů na
Moravu, městem s nátěrem německým. Dnes není v
banácké Litovli o uměle živeném němectví ani slecha.

Dr. František Hejslar, „zemskýinspektor a bývalý professor v Hradci Králové — od roku
1876—84, pak inspektor v Kolíně a od r. 1886- 1808
zemský inspektor v Praze, vzorný český vlastenec,
vynikající učitel, spltovatel a inspektor zemřel
v sobota po těžké, trapné nemoci v Praze. Po
chován byl v úterý za účastenství sástopců vysokých
středních i odborných škol, vědy a umění. Čest budiž
jeho památce!

Mpolek českých stemografů konáv20
botu o 8. hod. večer v hostinských místnostech Adal
bertina svoji měsíční schůzi. Ó Gabelsbergovi bude
přednášeti p. dr. Rudolf.

Attentát ma zámek Konmopištský.
ArciknížeFrantišek Ferdinand z Este sakou
piv si bývalé sídlo Šternbergů a Lobkoviců, přestavil
a opravil zámek nádherně, snesl sem poklady vědy a
umění a zařídil ai zde minulý týden útulnou do
mácnost. Výstřední němečtí fanatici chtěli dědice trůnu
od zamilovaného českého jeho nídla odvrátit m sáro
veň jej popudit smyšleným attentátem proti českémn
národu. Zámecký slaha Reinhold Friteche rozbil ve
své světnici kamenem okna zámecká, rozhlávil atten
tát, pak na sobě roztrhal šaty, válel se po zemi, aby
se umazal a poškrábal, řval o pomoc, leč pozorující
Jej četníci žádného útočníka neviděli, cbytli ničemu
a soud jej odsoudil na měelc do vězení. Stejný onud
čeká jeho strýce a pomahače Tandlera.

Skočil do Laube v sebevrašdném
úmsysle. Dne 23. listopadu asi o půl 1. hod. od
poledne lovili rybáři v Labi u Střebše ryby. Tu zpo
zotovsli, jek se jistá osoba vrhá ulřemblav ae břehu
do vody, nemeškali, odvázali loďku a pospíchali k mí
etu, kde osoba pod vodou zmizela. Šťastně se jim po
daňilo vytábnoati ji z vody a k života přivésti. V to
noucím poznán byl 17letý učeň Jos. Řebák z Nového
Hradce Králové, který z neznámé dosud přičiny svá
zal si ruce provazem a skočil do Labe, aby nčinil ko
nec evému životu, aniž by zanechal po sobě nějakých
zpráv. Mladík tento pochází ze řádné spořádané ro
diny a v učení byl také p. mistr J. Bartl s ním úplně
spokojen. Blonznivá myšlénka dohnala-jej enad k to
mu, sby učinil konec svému mladému životu. Kromě
vtadeně lázně, nestalo se mladíka ničeho. —r.

Povedlo se. Jakýsi ferins vydal naslednjící
brožaru: „Sebrané řeči říšského a zemekého poslance
A. P. Kryfa, promlavené na schůzích kandidátních,
jakož i na říšské radě a sněmu zemekém v letech 1807
—1899, Předmluva k I. vydání. Pan poslanec na říš
ské radě a zemském sněmu za okresy Kolín-Nechanice
A. P. Kryf a Plaňan vyvinol za doby svého tříletého
poslancování Činnost tak všestrannou, že usnávámo
za nutné o ní ee. veřejně zmíniti a proto odhodlali
jsme se so zvláštní úcty k němu sebrané řeči jeho
vydati, podotýkajíce, že jsa členem klobu svobodo
myslných poslanců, jest tělem i duši radikálem. IL
Sněm královetví Českého. (Schůze XL. 14. úaora 1898)
Odpověď poslance Kryfa poslanciPoaseltovi: „Mně
byste jich mnoho nedal 1“ II. Na říšeké radě ve Vídni:

“

ím je obsah krátké, ale významné této brošary vy
čerpán.

„Pre sirotky Vsetínské“ Denotičlená
stolová společnost v restaurucí Černožickésebrala na
ubohé sirotky Vre'ínské dne 19, listopadu 6 sl Ob
nos ten byl na řečený účel zaslán.

Iržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 18. listopadu 1890. 1 hl.

přenice <. 6-50—690, Hito sl. 6-00—0-80, ječmera
zl. 4-50—5-40; oves zl. 2-30—3-60, proso Bl. 4:50—6"00,
vikve sl. 5-00—5-26, hrachu zl. 7-60—900, jáhly si.
9-20—0-00, krap 8-50—2100, bramhorů sl. 130—140,
jetelového semínka červeného sl. 40:00—58:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) sl, 00-00—00"00,máku sl. 1075,
olejky zl. 0'00—000, lněného semene zl. 7-50—9*00,
100 bg. litných otrub sl, 6-25, plenič. otrub zl. 600,
1 kg. másla sl. 092—100, 1 kg. sédla vepřového zl,
78"—0-80, tvarohu sl. 0-12—0*14, 1 vejce 3 kr.

V Králové Dvoře n. L. dne 18, listopadu 1899.
pšenice 0*00, 0:00, tito 8-00, 5-18, 630, ječmen 0*00
oves, 2-00 345, hrách 11,— 1300, čočka 16:00 18:00
vikev O— "—, jáhly O0—,—— kronpy 16— 24—
brambory 1-20 1:40, vejoe (kopa) 200 3:20, máslo 093,
1.00, tvaroh 12 kr., maso hovězí 63 kr., maso telecí
60 kr., mato vepřové 73 kr., maso skopové 00, seno
380, dláms 820, uves 6"20,

Saš literární týĎen.
Naše literární novinky:

Národní album, seš. €4, ©.. . . . .. a —40
Veselýanekdotář,sek 2, <.. 2. —10
May, Po stopé sléhe čína, sel. 64,- .. . m —16
Letem bes světem, kolor. vyd., serie VIII... . 5—
Nový Robinson, sel. 2. 26.,.. . . . . po m —'06
Terne, Hra o dědictví, seš. B, < <- .. « p —15
Mucha,Pohádky,. . - - ....... .- -=
Zejer, Román o přátelství Amlse a Emila.. , 3—
Dr. Macek, Ulevy poplatků při převodech ne

movitostí . . © * + + + + + « ... . 110
Dickens,Zrony. . -© < 00. -40
Machar,Magdalena,IL vyd, - -< <. V
Cervantes, Don Guljote IL, 8. t, —40
Jirásek, Spisy, seš. 898..-—- < < « « + + .- 1

Heyduk, Spisy, seš. 76, . . - . „-—12
Světlá, Spisy, so. 34,- <- + + + - 15
Vrchlický, Spisy, seš. 179, . < « < + < + « « 190
Zlatá Praba, č. 4, . -< © * ++ + „—w
Ottova laciná knihovna,seš. 47., 2-10
Drtina, Vyšší výchova dívěl + W
Kvapil,Troskychrámu . -<-<- +.. „ 19
Winter, Miniatury, < © ©- ee „ 190
Twain, Nápadník s Ameriky,váz, . - „ 0
Podrob. osnova katol. učení, < - . . . « - + -110
Beneš Třeb., Spisy, seš. 5, < + « « . —16

Čech, Splay, seš. 38., . . . < + « « .

Veškeré tau uvedené, jskož i kdekoliv ohlášené spisy
mé stále na kladů a na požádání okázkou zasílé

knihkupectví B. E, Tolmana
v Hradel Králové, Velké nám. č. 26.

bliže lékárny.
(Založeno roku 1863.)

Carnot, francouz.novinka
vřele doporučitelná látka pro pány na
obleky v moderní barvě, v neobyčejné

šiřce 150 cm. Metr al. 4-40.
Vzorek této látky jakož i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky, simníky s menčikovyjen
zaručené jakosti a v mírných cenách se na požádání

k nahlédnatí franko zašlou.

První český zacílatelský závod
Ed. Doskočila v Chooni.

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonla všech soustav
provádí Arma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1859., rozšířil jsem za epolupůsobení mých
vynů, kteří bohatých zkušeností nabyli va všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a olektromagne=
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pnenmatických ve vlhkých koetelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronitním a farním úřá
dům co nejvřeleji odpornčiti. Varhany ostatních sy+
stemu s přesným s lebkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rogpočty varhan i cenníky
barmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí

Antonin Mělzer.

Nová továrna pana Lad. iKnypla na
mábytek jest nejlepším dokladem, jak se u nás
truhlářství přetvořuje poznenábla ve větší průmysl.
Vedle větších závodů pana Nevyhoštěného, Hla
vatého, Knepra, Netuky řadí se v blízkosti po
slednějšího velkozávodu nová tovární budova pana
Knypla, která zaujímá celý komplex místností.
Při vchodu do továrny jsou v levostáje a kolný,
v levo veliký sklad syrového i staršího dřéva růz
ných druhů. Všechny druhy na zpracování suší
se dle polřeby až 8 dní ve velké sušárně. Ve velké
dílně, kde jest zatím umístěno 24 stolic hoblo
vacích, jakož i ve vedlejších síních jsou různé,
nejmodernější stroje truhlářské (hnané strojemo
11 koňských silách) na řezání, hoblování, vbrá
bění, vyhloubení, vrtání, lisování, furnirování, klís
žení atd. Furnirovaného dřeva různých druhů
jsou v továrné velké zásoby. V továrně zpracuje
se dřevo v nejelegantnější nábytek jsko v předních
závodech toho druhu v Praze, Vídni, Berlíně, Pa
říži atd. Dílna se může o celou jednu velkou síň
rozšířiti, nehoť síň je hotova. Úplné zpracovaný
nábytek vystaven bude ve zvláštním skladu, kte
rýžto sál je přes 6 metrů široký a 30 m. dloubý.
V závodě jsou dále umístěný: plsárny, byt pro
mojitele a dílovedoucíhozávodu, jakoži pro do
movaíka. Panu Knyplovi přejeme k podnikavosti
jeho všeho zdarujja jest přáním všech, aby Krá
lové Hradec se stal, maje k tomu v existujících
jiš větších dílnách veškerých podmínek střediskem
nábytkového a stavebního třuhléřského průmyslu.



Hradec Králové. LADISLAV KENYPL, pořádánífranko."ij

Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány l dámy:
Košile bílé. — Trikové. — Pravé jágrovky.

Velký výběr
novotinek kravat, límců, manžet ©rukavic,

Kněžské kolárky a náprsenky.

dopdručuje pro zimu

votinek, nejjemnějších barchetů d

flanellů otálobarevných,

Výbavy pro nevěsty.
Největší výběr damastu, garnitur káv.

1jíd., vinčných račníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.

V, Vacek,
závod

Skolkátský
wPamět

níku
u Uhlumce

eškeré

nabízí pro zima: a jarní
vysazování | stromy ovocné

vysoké i jn 42 sazenice proživé ploty, křoviny ozdobné
konifery, divoké stromy

stromořadí, pláheta atd.
tatisíce sazenic v zásobě,

Levné ceny. —| Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma

O Cenníky zdarma

OOO000000000

původníšicí stroje

ve Svitavech.
Cestojící se přijímají na stálý plat a na provici.

K doltě vánoční a velikonoční.

E JesleCHrámovéz26psi

Boží hroby

zané poly
chromované

se slohem kostelů
souhlasné

v roliefu řesa
né neb lité.

Sochy „Vskří
šení“, sochy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umělecký zavod sochařský A řez

bářský

Josefa Krejčíka v Praze.
Renovace starých oltářů a kostel. zařízoní.

Pisárna a dílny na Letné 612-VIL.Sklad Karlova ul. č. 30.
v domě Sv. Václavské záložny od 1./X1. 1899. Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmípky||

KNIHOVNA
(vydáváa rodigajeDr. Václav Řezníček)

s přináší čtení zábavné i poučné a jest |:
proto hledána do veřejných i spolko

ej vých knihoven, těšíc se přízni zejmena |;
k] čtení milovných jednotlivců. +

Na ročník (6—*? zajímavých knih)
předplácí se 2 zl. Všechny jednotlivé
svazky jsou k dostání o sobě. Admi- [E
nistrace ochotně zašle seznam v „Mo

MJ dré knihovně“ doposud vyšlých knih,
jež lze koupiti nebo objednati ve všech
knihkupectvích a zejmena pod adresou [%

Modrá knihovna
děj Praba, Král. Vinobrady č. 347

jofeTetoToTe] Z0TOÍOLVÍ

TejoteleTeTŤ FooZt*E

totetoteTeTet+toToroTcTjelsk OKNÉOODOO

še

E dgnác V, Neškudla a syn
Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Noškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cennfky, vzorky, i roucha botová na ukázku

se na pořádání franko zašlou.
ZNAIMT

ponlilju“odDY

REoě8čajděBuboB

MY*>První česká "i
sováharmoniazaří

m
Rudolf Pajkr © spol,

v Hradci Hrálové,
toho druhu v Ftakousku-Uhorsku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brillisntní ton,
vylonděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vídni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od © zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. Zároka
pětiletá. — Illustrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálevé harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

DE
zrláštní časová novinka pro

.
l Humpolecká

suknaa lodny. pányna obleky,hodící se
pro každé obdebí, v mo

Dámské lodny. derníbarvěk dostání.

Modnílk oblekové, Metr 31. 330.ne zimníky a have
loky s čisté ově.vlny Na úplný oblek 3metry.
v levných cenách do- Vejrek této látky, jakoš

poručaje i bobatý výběr moderních
KAREL KOCIÁN, Ď (drohůna obleky, srrchníky

sonkenick JÍ zimníky a menčikovy jen
on flat, HA. bd zaručenéjakosti u v mír
zasílatejský záv ných cenách se na požádání

v Humpolci. k nahlédnatí franko zašlou.

Feorky agoe“é D/. Prmíčnukýzujl. sárod
Wwwwe:wwwo|Ed Doskočilav Chooni.

Cognao pravý, z italského vína, tříletý, 1
tr po 3 zl.

Cognac z vína ovocného,šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

Slivovlol starou1 litr po 8o kr.
Borovičku pálenouz tatránskýchjalovči

nek, 1 litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po Bo až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž posdělaný; neboť t litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys, Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vserky zasýlají se zdarma a franko.

O> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

ILočáry
nejvovější soustavy, práce solidní, ceny levná

doporučujeeněk Buben,
kočárník

w Hradci Králové.
Vysnamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce zlatou, v Hraze státní bronzovou medaillí, v Kr.
Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom s právem ra

žení zlaté medailie s korunou.

JOSEF ŠTĚPÁN,
í závod pozlacovačský v Pardubicích

oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro- d
vedení a v cenách velmi levných.hátáotosáhasouáthutí háhutnáuniká



Uměleckýústav ! f :

pala le
B. ŠKARDA

krát prvními cenami vyzna
menán.

Cenniky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

zdarma.

BRNO.
okna chrámová

hovající.

(©900000000000000000000
©

FRANTISEK JIROUÁ,
závod řezbéřský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice

Ravice, mřížkyz L d. '
© slohu čistě gotickém a remaissančním.

Velké množství podobných „prací sbotovených v mém závodu dotvrzuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

2000000900000000000000000
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A SB>Solidní a |
Mobaluhou vždy osvědčený a chvalně zná- B

Mmý obchod konfekční pro dámy ji

Anny F. Horové
v Hradoi Králové,

MKlicperova ulice, proti kavárně p. Fialově A
Modporučuje ku zimní saizoně svůj bohatě (
M zásobený sklad elegantních, moderních ji
" jupiček, pláštěnek nejrozmani
Mtějších střihů, a velký výběr dívěích ©
Edětských jupiček a pláštíků
í v cenách velice mírných. ř

M Objednávky dle míry se rychle zhotovují. :

HiZa laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší jj

Anna F. Horova.

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se kn zhotovení oltářů, Božích hrobů

a velkerých potřeb umění církevního; též zhotovuje sochy světců ze dřeva i s kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromoje. Za výrobky vlastní dílny
račí, jakož 1 sa řádnou práci při cenách nejmír

nějších. S úctou veškerou
Antonín Sucharda |

Antonín Sucharda. 3

Prodám levně .
nově postavenou a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetylénem, velkou zahradou s vodo

tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednou8jv.
. vvillu Jitřenku

Š. p. 187. v Plotištích n. L. u Hradce Králové
blíže nádraží u Předměřic n. L. na návrší,

Bližší sdělí na místě samém

J. A. Holínka,
majitel.

Křestní listy
ex offo

40 kusů 30 k.

nabízí

Blsk. knihtiskárna.
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VÍSÍTKY
nezlacené dlejakosti
kartonu, velikosti a dle
množetví textu od T0 kr,

až l zl.,
zlacené od 9 kr. až

1 al. 2v kr.

Obálky vhodné
30—38 kr.

Nabízí blsk. knihtiskárna

w

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. 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 mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též ma splátky bez zvýšení een!

Výbornou chuťkávy docilile

přísadou

Vydrovy

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše aliněv ohnizlacenéa stříbřenézačseruč
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. Platiti možno též ve lhůtéc.. Opravy
unovnslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle6
zašlou se již avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může se vykásati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporačoje ge tedy ksa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, rellkviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd, co nejvíce,

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
vRychnověn.Kn.

Staré náměstí čís. 70.
doporučuje se P. T. duchovenastvu a pa

pornčy tronátním úřaděm P

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí.
Osmy co nejmírnějíí. 309

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech alozích a přilože

nými rozpočty.
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Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!
Obnovul

Předplaliti možno počínaje kterýmkoliv číslem.
Předplatné obnáší:

čtvrlletně 1 al. 25 hr.

pololelně —- - « 2 al. 50 kr.
celoročně - . « 5 al.

P. T. pánům inserentům odporučujeme
uveřejnění inserátů ve

K vánočním oznamovateli. -ji
Který obchodník, řemeslník neb živnostník

rosumí svému obchodu a má sdravého obchodního
ducha, ten zboší a výrobky své psčátkem každé
sezony obecenstvu nabízí a odporučuje vhodnou,
praktickou reklamou, která jest podmínkou rozvoje
každé živnosti, každého podniku. Kdo někdy inse
roval v „Obnově“ rád doznává, še obnos, na insert
vynalošený mnohonásobně se mu čilým odbytem
navrátil. Pro české křesťanské obchodníky a šiv
nostníky čítáme inserty svláště levné. Pánů odjed
natelů šádáme, aby při objednávkách dovolávali
se inserátů v „Obnové.“

Redakoea OBNOVY vwHradoi Král.
administrace Adalbertinum,

Se srdcem divno hrát.
„Se srdcem divno hrát — tu jde a tu chce

spát — tu sladce zaťuká — tu zas div nepuká...“
Známá snad dosud píseň, kterou jsme zpívali,
když nám někteří páni professoři již „vy“ nebo
německy „oni“ říkali — a to podle předpisu
z Vídně. Ale jeden starého rázu professor nemohl
Be s tímto předpisem spřáteliti. Zvolal jedenkráte
v rozhorlení: A takovýmto klukům, tskovýmto
uličníkům mám říkati — vy?l

Za toho tedy věku, když onen pan profepsor
nemohl pochopiti, že by nám slušelo více, než
„ty“, zpívali jsme již tu píseň Což divu, že jsme
ji dávali smysl jen klukovsko-študentský. Před
drahou hodirou odpoledne ve školní třídě očeká
vání pana profeesora; hluk děsný a prach vzhůru.
Se srdcem divno hrát — „tu jde“. Pak vstoupil
pao professor, vyhuboval s začal výjimky z třetí
deklinace (sklánění), ligo, harpago, margo . .-.
„Tu chce apát“. Ve tři hodiny bývalo po škole.
Na led! A tam se honit až do noci a do únavy.
Ráno pan professor vydobývá a útrob svého ze
leného burnuen nejen tabatěrku a šátek, ale i
seznam našich jmen, — katalog. — Otvírá jej,
bude skonšet ty výjimky . . . „Tu zas div nepu
ká“. Vyvolal jednoho, druhého, třetího, — právě
tobo co nic neuměl to oezastiblo, katslog se za
vírá ... „Tu srdce zaťuká“. Ale od té doby
minulo již mnobo, mooho let. Ligo, harpago, mar
Go, Už je mi jako sn; sám onen pan professor,
kdyby z brobu vstal, by mně říkal nejen vy, ale
třebas i račte — ale to srdce, to stárnoucí srdce1?
— Často „div nepaká“.—

Nábošaaství a a némpravda, spravedi
nost, poctřvast, láska, záliba ve věcech vyšších
hyne a sesurovělostroste. Stav vzdělanců i
lidu čím dál tím smutnější, — úpadek náro
da hlubší a hluběl. A ardce? — Nejlépe to spad
vysvětlí případ z lidu, jak jej zde vylíčím. Mladý
člověk, katolík, oblíbil si evanjolické děvče a její
chalupu. Děvče a chalupa — smyalnost a mamon
— působily na něj tak, že mu bylymilejší, než
jeho náboženství. Odpadl. Je to prý jedno. My
olel, že srdce bude stát — epát. Zwýlil se. Jak
mu bylo v srdci, to nejlépe naznačoval sám. Ne
chodil do kostela nikam. Řekli-li mu, aby šel do
evanjelického, odvětil: „Já tam nejsem spokoje
nej“. Tak aby šel do katolického. „Tam bych ne
byl spokojenej“, odpověděl. — Byl to venkovský
rozervanec. Srdce nechtělo a nechtělo stát. Tak
žil dlouhá leta, až sestárnul. Ocítil se na loti
smrtelném. Nabízeli, že by ma došli pro ovanjeli

ckého „pána“, jemuž zevně náležel. Nechtěl. „On
mi aepomůže, to bych nebyl spokojenej“, — Ne
osmělili se nabídnouti mu katolického ani jeho
katolické příbuzné, které tu byly. Po chvíli řekl:
Zazpívejte nějakou písnička. Zaspívaly písničku
vážnou, velice vážnou: Jednu jenom duši máš.
Z očí jeho vytryskly slzy a vypustil duši. Chuďas
ani v smrti nebyl „spokojonej“. Srdce po celý
život nechtělo stát a v smrti „div nepukalo“.

Tento venkovský nespokojenec jest obrazem
leckterého národa doby naší. — Ze srdce národa
u veliké míře vytlačen byl Bůh. Život jeho jest
z veliké části jen sháňka po požitcích a penězích.
Přemnozí „vlastenci“ v liberalismu — v tom pla
ném bezbožném svobodářetví — viděli spásu ná
roda. Školy, tisk a zákony nekřesťanské jakoby
se uamluvily, aby to zbožné srdce lidu našeho
zůstalo „stát“, čili aby k náboženství bylo co mož
ná nejlhostejnější. A podařilo se to zaamenitě.
Náboženství zůstala v národě míra co nejmenší.

Ale jak se má při tom srdce? Málo kdy
„Sladce zaťoká“. Duše lidaká jsouc přirozeností
svou křesťanská neoknsí sladkosti čili blaženosti
pravé — bez Bola. Není to možná.

Což divu tedy, když život národů nynějších
je podoben onomu, jenž ta« často říkal: Já tam
nejsem apokojenej.

Se srdcem divno hrát! Divná bra hrála se
se srdcem ubohého lidu. Právě židovský, nebo
zežidovělý a liberální tisk zahrával si 8 tím ard
cem. A kam to přivedl? — Tam, že „div nepu
ká“. — A když už div nepuká, tu přicházejí li
berálové s napomínáním, aby se lid varoval násil
vých, národu Skodících skutků, a aby plnil záko
ny. — Těžko jest k aladkému Cukání přivésti
srdce o spokojenost právě tím liberalismem při
vedené,

A kde nestačí napomínání, tam násilné ne
bo ještě ostřeji musí se vštěpovati spokojenost.
"To jde ještě tíže. Ruce se dají ovšem spoutat,
ale srdce — srdce „div nepuká“.

Na říšské radě namahali se naši poslanci
omlouvati lid, který se násilí dopustil proti židům
tím, že prý židé jsou spojeni 8 Němci proti ná
rodu českému. — Uplněpravda to není. „Já ne
jsem spokojen“ — to je ta pravá příčina. Vždyť
i v zemích jediné národnosti zmahá 88
tentýž odpor.

Boba jste vzali národům, ze zákonů vy
pudili jste křesťanskou spravedlnost,
která velí utlačených 8e ujímati; nového otro
ctví pouta novým pohanstvím vložili jete na
ruce křesťanů, a k tomu ještě útěchu z Boha
plynoucí vyrvali jste jich srdcím a proto, „div že
to srdce nepuká“, proto zaznívá ve světě ten křik:
Já nejsem apokojen.

A mnohde již takřka zmírá národ, a není
nikoho, kdo by přivedl nazpět katolicismus k upo
kojení srdce. A pozdě budě jednou volati: Duši
máš — k vyšším věcem — nejen k požitku emysl
němu stvořen jsi. Rozežraný nevěrou národ, jako
onen nespokojenec se alzou v oku, — zabyne.

A jakoto jest s leckterým národem tak jest

nár nás — s Rakouskem. Se srdcem divnorát !
Od katolic 1 odpadlé Rakousko podivně za

hralo si — a to v dvojím ohledu — se srdcem
evých národů.

Jako dějepisná památka ukazuje He onen
„krucifix“ — (kříž s obrazem Spasitelovým —),
jenž etál na klekátku v hrádě videňském, před
nímž v největší úzkostí a v tějrozbodnější chvíli
ústy krále českého vysloveno bylo slovo: Pane
Ježíši Kriste; já tě nikdy neopustím. A hle! Po
moc přišla takměř v tom okamžení a utekli zba
běle z hradu zrádci, kteří před chvílí směle vo
lali: Ferdinande, podepíšeš nám to? — Jinak
stalo se v dobách nejnovějších. Liberalismus —
cisí, freimaurský, židovako-kalvinský — moc ne
od Boha — ala od většiny sněmoven — odvozu
jící, hrozil a strašil. Rakousko opustilo svého za
chranitele! Krucifix nebyl více znamením jeho,
ale odznak freimaurský zvítězil. Rakousko atelo
se besnáboženským, aby prý se zachránilo.

A od té doby zaznívá to volání: Já nejsem
spokojen! Rakonsko samo rozervalo si srdce, tak
že div nepukál

V. Ročník.

Se srdcem divno hrát! Liberalismus je nů
pilník, kdyby se tisíckráte avobodomyslností na
zýval. A proto, že Rakousko opustilo „krucifix“,
dopouští se násilnosti na slovanských národech,
obzvláště na Češích. S jejich obzvláště srdcem
hraje si Rakousko po dávná, dávná leta. Myslelo,
že srdce české bude přivedeno k tomu, aby chtělo
stát. Všecky prostředky — žaláře, dragouni, za
bavování novin atd. atd. selhaly; ono nechce stát!
Ono právě v posledních dobách moeně bije. A
proto upnetilo se od násilí a začalo se za Taa
fe-hu chlácholit, slibovat a — neplnit — Dobré
to srdce, — když jen trošku z Vídně svitala na
děje ve spravedlnost, hned „sladce fukalo“. Ano —
v dobrém smyslu — div nepukalo radostí, k. př.
v dobách první výstavy v Praze ve dnech svato
váciavských.

Padl Taafe, přišel Badeni —; „tu sladce
zaťuká“ — hned se opakovalo, ale víc a víc zase
gviralo se bolestí a nedůvěrou, až přišlo to, co
ohlásila vláda Cláry-ho.

Se srdcem divno hrát! Podivně — proti všem
vledařským pravidlům — zahráno tu zase ge srd
cem Čechů. Sladký fukot přestal na dobro. „Tu
zas div nepukál“ — Opravdu, bez přehánění,
— div, že nepuklol A zase dragouni a zase ža
láře...

Takové „pukání srdce“ českého nebylo prý
ve Vídni očekáváno. To je tím, že chtí mermocí
Vídeň učiniti naším srdcem. Ale ona je pro nás
jen žaludkem, který musíme přecpávati, až z tobo
potom hlava bolí.

A bolení hlavy začíná být tak horečné, že
„vídeňští doktoři“ povídají: Nemoc je vážná. A
tak přicházejí s receptem. „Českému srdci se musí
přiložiti náplast, fastr.

Ale nyní 8 tím srdcem tepry divno hrát. —
Nyní k Vídni již tak lehko sladce nezaťuká. Dů
věra je pryč. Takové flastříky již nepomohou. Ná
rod český odvrací se nyní tím více od Vídně,
„Tam nebude spokojen nikdy“ — to je jeho pře
svědčení.

Národ český nechce flastr jen na své srdce.
Bolení hlavy povstává Často od žaludku. Na ža
ludek — na Vídeň —dejte flastr. Tam odtud
vytáhněte nechuť a předsudky proti Čechům, tam
odtud vytáhněte všecku nespravedlnost, a jako
katolíci pravíme — tam odtad vytáhněte teu líbe
ralismus. Jen tím přestane ta horečka, která Ra
kouskem lomcuje. Ukažte spravedlnost a lásku
křesťanskou, a vždy dobré srdce Čechů budei
vám vstříc sladce tukati.

Interpelace posl, Schneidra A Soud,
J. Ercel. ministru vnitra dru Koerbrovia J. Excel

justičnímu ministru dru Kindingerovípodaná
21. listopadu 1899.

(Stenografický protokol str. 986—988.)

Pražský státní návlední Morstadt nařídil vlastní
osobou podřísenému komisaři následující místa z bro
žury: Vražda v Polné a židovská otázka v rakouském
parlamentě, napsal Rudolf Vrba, konfiskovati 

I. Mraky revoluce.
Ačkoliv celá Evropa až po zuby ozbrojena mi

liony bajonetů, ačkoliv vladařové a diplomati celému
evětu tvrdí, že nikdo k válce nezbrojí, aby souseda
přepadl, nevíme přece,jak dlouho nynější poměry Betrvají.

Prozatím zkoušela naše Žandarmerie a vojsko
účinek manlicherovek na bezbranném lidu. Zdali pak
ti velcí páni s těmi zlatými límci tam ve Vídní jsou
si té hrozné traguedie vědomi?

Lid platí ročně na žendarmy 8 milionů zl. a na
vojsko 160 milionů zl. a za vděk za toobdrží okasiti
olovo s manlicherovek. Zdališ pak ti velcí páni s těmi
zlatými límci nevidí blížiti se mraky revoluce? Myslím,
že když člověk došpihal se na poslední příčka spole
Čenského žebříku, že ztrácí pro všecko smysl, zná jen
sebe a své chtíče. Zdá ao, še ti velcí páni, kteří řídí
státní loď, z dějin ničemu so nenaučili. Visme revo
luční mraky před vypuknutím veliké francouzské re
voluce. (Str. 8—4.)

IL Manifest Toussenelůo králi Ludvíku Filipu
roku 1847.

Ačkoliv od veliké revoluce neuplynulo asi půl
století, přece ne král bouržoasie, Ludvík Filip, ničemu
s ní nepřinčil, Když podnikatel stavob v Paříži, pan



Le Claire dělníkům podíly na zisku vyplácel, poslal
Ludvík Filip pana Lo Cleira policii ne vakasem, aby
příště tak více nečimil. Ladvík Filip nevatoupi) ma
trůn bez varovných hlasů. V přední řadě byl tu ma
pifest Toussepelův, v němě sapřisabá syna krále Lud
víka následovně:Šire, vaše vláda přestano sbrojit na
venek a uvnitř s politickýmipřevraty. Vaše vláda
uhasí doutnající uhlíky rovoluce, prohřásí próva práce
a udrší šidy na vadě.

Sire, Váš syn trpce neříkal na nenasytnou chti
vost židů, kterak právo a moc zneužívají, zem vy8
sávají a proti trůnu královskému kletby vysílají. Váš
nástupce byl odhodlán toto hanebné židovské jho se
třástí. Možno, pravil jednoho dne, še v tomto bojí
králové podlehnou, poněvadě židovětí bankéři si do
brou sbraň ukuli na dlouhá leta z nevědomosti ave
deného lidu.

Židovští bankéři budou svoji skaženon šurno
listíckou lid mámiti, oni vyštvou nezaměstnané děl
nictro na královský palác, oni rozsmychnou zuřivost
idu, připovídajíce mu za kořist celé království.

Does jde o to, aby král sám lid z drápů židů
vysvobodil, pakliže nechce, aby vláda jebo nebyla
šidy zdrcena. Sire! Všickni uhnětení a židovekými
kapitalisty vyseátí utíkají se pod Vaši ochranu, Vaše

hodina udeřila, odvraťte se od po? Neučte Vašehosyne, kterak by lid odvrátil od šidů, aby židé nemohli
více lid proti trůnu štváti.

Mimo to vydal Touasenel dvousvackové dílo
názvem: Historie dela feudalité financiére, vo

terém dokazuje, že šidovstvo jest představitelem ka
pitalismu. V závěrečné stati avého díla praví Tone
senel: „Nenznávám, že by smečka lichvářů, svrabem
znečistěných individní, měla se hononiti chlubným pří
vlastkem národa vyvoleného. Již od počátku století
byli židé všem národům na obtíž, všude, kamkoliv
jen přišli, vyvolali proti sobě nenávist lidu pro svou
bezmeznou pýchu.

Takové plemeno, které neustále zotročeno a ztre
atáno, přece jen po egyptských hrncích masa a po
obilí Egypta touží a kolem zlatého telete divé tance
provádí, nestarajíc se o příznaky blížícího se Božího
hněvu, takové plemeno nezaslnbuje jména velikého
národa. Tažte se těch židů, kteří mezi námi za krátko
miliony si vyšvindlovali. zda touží po svatém Sionu.
a oni vás pnetým výsměchem zasypou. Kdyby židé
skutečně byli národem vyvoleným, pak by nebylí
Krista nkřížovali, psk by do dnes nelichvařili, dělni
ctvo by nevyssávali, které právě Kristus vysvoboditi
přišel. Vyzývám každého, kdekoliv židé žijí, aby mi
jen jednoho žida ukázel, který by poctivou a uži
tečnou prací se živil, a kde by Jid, kde židé jsou
usedlí, nebyl od nich čálen a vyssáván “

Těmito elovy napomínal již od r. 1817 Touese
nel krále Ludvíka Filipa, který byl slepým lokajem
Botšildovým. Únorová revoluce smetla krále Ludvíka
Filipa s trůnu. Věickai rozvážní mužové, Turgot na
předním místě, varovali, aby židům se nedala stejná
občanská práva. Ale zlato Rotšilda bylo silnější, ve
liká revoluce dala židům slejná práva. V téže noci,
kdy židé slavnostně synegogz orářili a radostné žalmy
zpívali, vraždila paříčská lůza na ulicích kněza a po
ctivé občany.

Dnes uplynulo od veliké revoluce více než 100
let a do dnes je celá Francie pro jedinkého žida
zrádce Dreyfasa po více než 4 roky v pravém povstání.

Francouzský národ jest pod vládou židům za
prodaných panamistů před celým světem zhanoben a
jeho mravní zkáza celému světu odkryta. Zdali se
vzpamatuje, nikdo předvídati nemůže. (Str. 6, 7, 8.)

V. Další činnost šidovské unie ve Vídní

ukazuje se tím, že státní návladnictva, především
v Praze, všecko konfiskovala, kde v novinách jen
slůvko o Hilenerovi a o Polné se psalo. Tu konečně
otevřena říšská rada, kde státní návladní nemůže po
slancům zalepiti ústa. My mnsfme veřejně se vyznati,
že němečtí antisemitětí poslanci nebohó zavražděné
ee ujali a odkrývají hroznou korrapci židům zapro
dsných mocných pánů.

XII. Zmírají pro židy.

Poněvadě židé všude svon hroznou mocí enli
dárně vystupují proti křestanům a stát všude kři
klavým způsobem je chrání s protežuje, panuje v lidu
strašná zášt proti židům, která jen čeká na příhodnou
chvíli, aby propukla. Veškeré bezpráví ze strany těch,
kteří mají právo chránit, vede nutně k revoluci, po
něvadž lid poznává, že je autorita zkačena a židov
ským zlatem koupena. (Str. 45.)

Vysoká byrokracie ve Vídní je v rukou židovské
unie. Odtad vane ostrý vítr proti křesťanskému lidu
českému. Vysocí byrokraté ve Vídni nemají ani zdání
o hrozných poměrech, ve kterých lid dnes žije a spo
léhají se patrně na to, co poslanec Tůrk pravil, že
v Čechách nenastane klid, aš ho zjednají prušácké
kanony.

My ale pravíme, še větší a hroznější nepřátelé
českého křesťanského lidu nejsou ani Němci ani děla
praská, ale židovská směnka, židovské továrny, ko
Ťalny, krámy, do kterých křesťanský lid poslední groš
donáší. Dokud český křesťanský lio těmto krámům
se nebude vyhýbati, poroste moc šidů a tím taktéž
mravní a hmotná poroba lidu, jejíš přísnakem právě
jest vražda v Polné,

Vytloukati židům okna, jest dětinské počínání,
ale veškeré obchodní styky se židy přerušiti, je avatou
povinností každého Čecha. (Str, 48.)

Všecka tuto uvedená místa obsahují ponbá fakta
a přece byla skonfiskována.

Zdá se, že berměrná činnost státního návladního
Morstadta v Praze přímo od čidů je objednána, ja
koby pražské státní návladnictví nebylo státním úřa
dem, are fillálkon pražského rabinátu a jakoby státní
návlacní Morstadt nebyl státním fankcionářem, po
nězi z kapes poplatníků vydržovaným, ale spíše od
žiců placeným sluhou.

Podepsaní ae proto táží:
Co hodlá vláda a Vaše Excellence učiniti, aby

© bezmeznému řáléní tonoto státního nárladního

proti svobodě slora a písma kašdémmotátníma obu sarmdené, přítrž učinilo?
Ve Vídni 22. listopada 1806.

Groll, Wohblmayer, Oberndorfar, dr. Welsekirchner,

o Axmann,Gregorig,Schneider,Bielobikrok,p. Steiner, Schoiswohí, Hehlesingar, Jax, Meyer,
dr. Schleiser, Strobach, Loser, dr. Pattai.
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Kolínský „Ohlasy Doby“, orgán na obranu

židů a belvitů, smlsne si rád na klerikálech a spá
tečnicích. „Kde kdo prý přežvykuje klerikálně-antise
mitský klep, pomluvy prý ae šíří proti lidem, stojícím
tak vysoko, že nemožno je poskvrnit a to od lidí,
ješ by se zastyděli nad svou zaslepeností, kdyby měli
příležitost pomlouvané osobně veznst“. Orgán svobo
domyslného patrona myslí tu patrně kolínské po
loboby, kteří před lety své odpůrce vítali prapory s
pytlů a kalhot v jejico národních barvách, kterážto
sarovosť tobdy u všech slušných lidí všeobecného od
souzení došla.

„Ohlas Doby“ patrně tyto dřívější kousky svých
patronů nezná a proto pokračoje ve svém sermona:
„V takových dobách bývá závažným, nad jiné platícím
hlas autority, již uárod se podrobí; není-li na živu
i Její mrtvé slovo zazní Často dost mucně, aby pro
badilo v hlavách blas rozumu, s aby zarazilo rozky
pěný var umělého rozhořčení, vyvolaného častotek
Štvavuu žoroalietikou, Doufáme, že Palacký, jemuž
byl dán titol otce národa, jenž svým dílem dějepis
vým nás postavil v řady jiných národů se svojí skvělou
bistorií, jehož filosofie jes do dnes vůdčí ideou my
slících hlav v našicb a to právě těch nenáviděných
(t.j, mladočeských), proti nimš 60 zvedá an.isemitské
tažeol a jebož politický program jest nes jedině
možný pro nás, že tento velký náš mož bude míti
aspoň při některých svých slovech tolik důvěry, by
bez předpojatosti se o nich mluvilo, přemýšlelo a ava
žovalo“. Ne-li, pak jest téžko co dělat: nácod, jenž
nedbá ničeho a nevěří, než svým slepým padům,
obratnými kšeftáři rozdmychovaným, nechť si sám po
vala otráví svou krev a vnitřní bytí. Ti, jenž jej va
rovali, mobcu si tu s klidnym svédomu umýt race.“

nOhlas Doby, má vůči svým křesťanským od
půrcům moc nekřesťanské přání, ale těší nás, že si
můžeme posvítiri na toboto Piláta. Co soudil v Za
věti své Fr. Palacký o planému vlastenectví? Přibanke
tu po akoučení dějin pravil: „Chci opozorniti přátelé
své- — a všichni jsou moji přátelé, kteří pracují pro
povznesení národa — na velkou potřebu a ta jest
následající: Máme mnoho vlastenců, kteří rÚdi se ho
nosí vlastenectvím, ale ničiní ničeho ve prospěch vlasti
a národa svého. Náš národ jest vnebezpečí velikém,
všade obklopen nepřáteli, já však nezonfám a doufám,
že národ dovede odolati všem, bade-li totiž chtíti.
Není dobře říci: „já chci“, ala každý musí se přiči
nit, musí pracovat, obětovat, co může, k obecnému
dobrému, zvláště k udržení narodností. Mioulost za
sebou má národ český skvělou. Doba Husova slavná
jesti doba, tenkrát předčil český národ vzděláním du
ševním všecky ostatní národy Evropy. To děkovati
měl Karlu IV., ověsk nejen jemu, ale i sobě, že pou
šíval příležitosti ku vzdělání. Teď potřebí, ebychom
se vzdělávali a dle vzdělaného rozumu jednali. To
jest jediná závěť, kterou bych národu uvémn, takřka
u fraje, odkázal, A když všichni naši vlastenci upřímně
a pravou vzdělaností pracovati budou, pak nemám
stracho o naši národnost a o národ náš, Ten se udrží
sám, dokud bode chtít a více než jeho nepřávelé si
přejou. A aby všichni synové pracovali ve prospěch
vlasti rozšiřováním vědy a osvěty, to dejž Bůb!“
Celý národ českoslovanský slavil tehdy slavné dokon
čení dějin českých — vyjímaje tehdejší Mladočeshy
s „Nár. Listy“. Ty měly pro epochální tato udalost
místo pouze v nepatrné borgisové lokálce o 11 řádcích.
Co soudil Fr. Palacký o mepřátelích náboženství
a kat. duchovenstva? Když K. Tůma napsal „Pro
cessí spálečnictva v Praze sv. Václ“ Tu Palacký
v „Pokroku“ 23. října 1874 takto odpověděl:

„Pozoruju ne bez bolesti, že otázkám nábožen
ským a církevním, jichžto sporné přetřásání působí
valo ve vlasti naší od jakživa tolik neřestí a žalosťí,
a ješto sa naší doby adály se už nadobro uklizeny
býti, od nějakého Času dává 8e opět podnět čím dal
tím mocnější — ač již se strany jiné nežli dříve. Od
té doby, co židé v každém ohledu emancipování opa
novali veřejné ufnění v Němcích, a zvláště ve Vídni,
rodí se a roste takó u náu reakce protí názorům a
ideám křesťanským, ježto zdědilo naše pokolení od
věků minulých. Chceť mezi vzdělanci našimi uvésti se
do mody onen drub liberalismu netoliko politického
a sociálního, ale | filosofického, jehož nauka vrcholí
ve knize od (pseudonyma) Maxe Stirnera r. 1845
v Lipsku vydané: „Der Einzige und eein Eingent
bum“. Tam ae učí, že všecky naše myšlenky o Bohu,
o ctnosti a právu jsou jen ponbá pověra; že člověk
jsa zvířetem jako každé jiné zvíře, nemá do sebe ani
mravního povolání, ani jakých povinností; jeh> nej
vyšším úkolem jest prý uaprosté sobectví; čehokoli
tedy kdo so zmocní, to še jest jeho; s protož „kdo
s koho, ten s toho!“ — o příbuzných zásadách zlo
věstné „interuucionály“ nepotřebí tuším vedla tobo
se šířiti. — Nevím já sice, jak daleko pokročili na
dráze nauky takové noví naši liberální mudrci, jichžto
všech ant spisové, anl jmena mí dosti znátma nejsou;
nemámŮ zajisté ani chvíle a chuti dosti, ani potřebné
síly očí, abych obíral se čtením všech plodův jejich:

ale vím a bobdá lépe než oni, kam vede
naaka ta konečné třebas snad | mimo jejich váli.
Boj tm duševní mezi. rozumem | autoritos, mozi vé
domím, věrou a pochybamí, ve kterém oni se ocitají,
a kterému tuším samostatný myalitel neuniká žádný,
34 počal bojovati jiš před bezmála 66 lety opravdově
a úsilně, aniž pak od tó doby pustil bo kdy cele z

ap ač již dárno vědomí a víra došly u mne svéhoalra.
Ale abych nešířil řeči, porím jen krátce, še

kdyš oblášens byla dotčená olavábat 5v,-Václavská
v Prase, jé usnávaje oprávněnost její oetoliko zároveů
jiným, alo i nad mnohé jiné podobně slavnosti a nás,
Jak co do duchovenstva, tak 1 co do národa vůbec,
přál jsem jí zdara, jako každé národní slavnosti:
avšak :častniti se jí osobně neměl jsem úmyslu, před
pokládaje, še tam účastníkův bade krom toho aš
nazbyt. Teprv kdyš poznal jsem z „Nár. Liatův“ dne
12. září a násl.. kterak úsllně brojilo se proti ní se
strany, která honosí se sice vysoko horající svobodo
myslností, ale při tom, snad nevědomky, provádí ne
snáčenlivosť | nad samé nenáviděné jesuity; kdyš ml
ta spatřiti bylo na povzbuzování a šíření a nás fa
natismu a terrorismu k víře až nepodobného, an již
zatracován a do klalby dáván každý Čech, jenš by
té slavnosti účastnit! se chtěl; když nebylo hany ani
potupy, která by přitom byla aekydala se na veškero
duchovenstvo české, co příčinu prý všelikých neřestí,
ježto vyskytly se v národu našem od devíti atolelí
al podnes; — a konečně, když, v tom re všem I mno
samého doroláváno se za svědka: tu dojat jsa hlo
boce přílišností tskovou, pocítil jsem svou povinnost,
postaviti se proti shonbnému tomu proudu, a doká
sat vořejeně, že nejen brojení takového neschvalují,
ale i sám botov jsem účastníti se dotčené slavnosti.

Nevyzpytatelná rada boží, či — po spůsobě
mlavení „novověké vědy“, :ševládnoncí, příroda —
nechává lidi na zemi se roditi, aby jeko jiné živé
bytosti k sebezacbování vedly neustálý boj proti všemu,
co je odklopoje, pokud bojí tomu táž věčná příroda,
proti jejich vůli konec neučiní. Jiného určení dle svě
dectví této „vědy“ člověk uemá: vždyť tek zvané
mravné povolání a Kristem blásané, království boží
na zemi (totiž veškeren avět idel) víra, naděje a láska
Jsou prý jen výtvory choré mystické obraznosti —
jelikož člověk není — uež toliko vznešenější opicí.
(Pozp. red. Toto učeul blásali u nás hlavně dr. Ed,
Grégr a Jos. Barák re avé Svobodě). Aby však činnost
jebo nevyčerpela se tolik v boji jednotlivců, ve válce
proti všem, nýbrž aby mohla projeviti se též ve vol
kých masách, rozdělila táž prozfetelnost (vebo táž
věčná přírodu) lidstvo dle národnostní, jímž dala roz
manité pady = pobnatky, aby proti sobě bojovaly a
vzájemně se Lutily.“

Palacký zmiňuje se pak o bojích a o svobodo
myslnosti Slovanů a Němců pravil posměšně: ©„Svo=
bodu Němci ode dávua vždycky rádi vítali, zvláště,
když dostavile se jim v podobě nějaké výsady a měla
příchuť panování. Za doby novější dali se však od
Francouzů nakaziti tak dalece, že přejí svobody také
jiným národům, jestliže tím je netrpí jejich panství;
avřak Slovanům přiznati totéž právo, tatéž Svobodu
jako sobě — to není myšlenka německá, I nejvzdě
lanější Němec jen e těží odříká se víryv předurčení,
že kmenu jeho přísluší panství, Slovanů poroba. Ba
i ten Němec, který veškeré víry dávno jiš se vsdal,
větří ještě přirozeným pudem nebezpečenstvíse 800
body slovanské. Proto také ností se vzdělanost u
Slovanů podporovati, nýbrž co nejvíce překážek mnsí
se ji v cesta klásti: neboť vzdělanost jest telá moc,
a moc může okolnostei státi se nebozpečnou.“

„Ovšem naši Němel nabražojí vice nožli dosta
tečně svým liboralismem, co so jim nedostává smyslo
pro právo a spravedlnost. Oni jsou nyní až přes míru
Iberálaí: proč by byli ještě k toma spravedliví?
Spravedlnost byla by poubou povinností, liberálnost
jest ale velkomyslnustí a poskytuje více, nežli jest
povinna — kdož tedy emí ji upomínati ještě o dluh?
Nealašnon byla by žádost, aby liberální panstvo po
važovalo feudální, klerikální a ultramontanní Slovaoy
dokonce ještě za sobě rovné a s nimi nakládala jako
s takovými? Oni mají úkol velikolepější a pilnější:
mutejí si předovšímpospíšiti, aby svrbli panství církve
a aby zlomili na vědy moc pověry, od hierarchie a
kněží vychovanou.

Však dostávám se nověda zase v ton ironický,
jenž nesluší se k věcí tak velice vážné. Chci osobní
mločul své vyložiti zcela vážně a nepředpojatě. Jako
křesťan rozumně věřící pronesu přesvědčení své zde,
jako věnde zřejmě a přísně, netaje se, zdali ton neb
oneu rád je bude slyšeti“, Palacký kárá a želí ne
přátelství, naších liberálů proti všemu, co jmenaje
ee církev a s ní ve spojení stojí, jako i proti du
chovenstva vůbec. Beznábožnost, „která chratným po
stopem se rozšiřuje a nyní ještě pod pohodlným ští
tem bezkonfossionálnosti se ukrývá, ale dlouho pro
dlévati nebude, odkrýti se za absolutní nevěru, bez
božství, panthelamus neb za surový materialismus a
radikální sobectví Maxa Štirnera z r. 1845, který
jak známo, „postavil svou věc za nic“ za největší a
všeobecné platné pravidlo života. Kašdý rosumný
musí ešak nahlédnouti, še tam, kde není Boha ani
morálky, ani cnosti ami hříchu, ni práva ni bes
práví, aní cži ani hanby, še lam člověkmusí sba
víté se své nejvyšší přednosti, totiš předmostímrav
ného povolání, a še musí klesnouti na roveň pouhá
Šelmy. A tomuto strašlivému nihilisma slouží libera
lemns našich dnů vědomě, jakož i nevědomě. Můte-li
pak stát trvati a zkvétetl také tehdář, když odejme
ce lidské společnostikašdý mravní sáklad? Kdyš



sobccké chtíče a choutky badoa Ludouoně především
určovat branice doroleného a nedovoleného? A není
duchoveustva, každého křesťenského vyznání nechel

Hicijediný,ale přecnejpřednějšía nístrášceaochrancemravnéhopovolání tidí?| Není
tadíž tam, kde plní povolání své, pravou podporou
státu a dobroditelkyní lidstva? Laciný vtip, který by
zde uvedené chtěl s té příčiny popírati, že také jsou
nemravní kněží, nepovašujn za hodna povšímnotí...
Báh především porončí upravedinost a lásko k bliž
nima; svobodomyslné smýšlení jest však při meše

tření prde ji vnitřní odpor,protolež a me
smysl. Nejhorší odpůrci svobody jsou právě despo
tové, kteří chtějí svobodu jempro sebe, ale pru ni
koko jiného a nenínic,leč despotická choutka, chce-li
kdo obmezovati SlovanyV jejich národní svobodě, ano,
chce-lijenjim tutosvobodupřímoupírate zdriorat.“

Co říká tomuto programu Palackého Masa
ryk, Herben a pání Hajnové, a růmé redakce kra
jinských českých listů? Drěí-li ne, jak ne před Ii
dem chlubí, programu Palackébo, pak sť také dlo
programa jeho také jednají.

Politický přehled.
Z Vídně. (Státní a parlamentární krise.)

Clary vzdor zakročení koruny neví si jiné pomoci,
než vyjednávati s nenáviděnými Čechya s pravicí,
kteréž chtěl roztříštiti, Hrsbé Clary nemůže v říš
ské radě proti vůli Čechů do nového roku pro
jednati ani kvotu rakousko-uherskou, ani pří
kazné zákony | Obstrukcí, mluvením, zbytečným
podáváním pilných návrhů, hlasováním dle jmen
atd. měla by česká obstrukce dosti moci, aby par
lamentáruího schválení výše uvedených věcí do
ellila. Že by česká obstrukce ve Vídni vedla ku
konežnému cíli, tobo ani p. dr. Engel a Pacák
neočekávají, a protože koruně, Clarymau i Uhrám
na ústavním schválení kvoty a příkazných zákonů
záleží, tož ochota k jednéní je na strané Čechů,
Němců, Kórbra a Claryho a konečně též koruny.
Císař svůj náhled o věcech českých v poslední
době podstatně změnil; věřímeupřímně, že nedo
dopustí, aby se nadále Čechům křivdilo, s že by
rád viděl, kdyby se prostřednictvím knížete Win
disengrátze, rytíře Biliňského, neb jiné vážené
osoby smírné jednání mezi Čechy a Němci navázalo.

Na české straně nevidíme plné jasno. Jedni
tvrdí, že především se musí odvolati zrušení ja
zykových nařízení, druzí opět myslí, že se musí
napřed odstraniti Clary, má-li dojíti k vážnému
jednání o shodě, Jeden ani druhý náhled není
promyšlený a jasný, vědyt dříve i vůdci mlado
čeští změnu jazykových nařízení připouštěli a ne
přikládali jim na př. cenu 45 proc. našich veške
rých požadavků. Hned Badenova nařízení byla ne
šťastná a více nám uškodila než prospěla, neboť
sjednotila proti nám Němce rakouské i v rajchu.
Sám exministr Kaizl svého času přiznal v Hradci,
že poslanci druhou část nařizení oni nechtěli, že
hrabě Badeni dal jim ji o své újmě. Dr. Herold,
který teď stůné (nač?[) říkal nsopak vynikajícím
stranníkům a vyšším úředníkům, že ta druhá část
nařízení se ani provésti nedá, še si ji však mla
dočeští poslanci vyšádalí, aby mohli při jednání
s Němci s pošadavků svých něco slevit a nějakých
výhod zase získat.

Státnický bystrozrak zklamal jak obyčejně
Herolda, Engla i Pacáka. Přišel baron Gauwlscha
na útraty naše sískali Němci. V punktacích ví
deňských r. 1890. platila zásada, že po státních
úřednících v celých Čechách musí se žádat zna
lost obou zemských řečí. Jem výminečně, přihlí
žejíc k místním poměrům toho kterého okresu,
se u některých úředníků znalost obou řečí nežá
dala, když to totiž místní ohledy připustily. Za
Gauteche však zásada oboujazyčnosti v celých
Čechách padls a utvořeny okresy české, německé,
převahou české neb německé a smíšené. Čeští
tiředníci, jmenovitě čestí právníci, museli v celých
Čechách státními skouškami s řečí české i německé
prokázati amalost obou jaryků. kdežto němečtí
právníci 9 české řeči člulá skoušku ani z jed
noho předmětu. Mladočeši, kteří vytýkali Staro
čecbům nejvíce vymožení české university s ně
meekými státními zkouškami, nezměnili na tomto
stavu ani čárky, oná schodlivše (Gautechova jasy
ková nařízení šli da'eko pod ustanovení vídeňských
punktací, oni vůbre o celých oblastech Čech od
enalosti obou semských řečí upustili. A tu jinak
dosti bystrý dr. Joklík má ještě odvahu počítati po
slancům mladočeskýmsa sásluhu, Je „:nařilé punk
ace! Naopak: povolili vládě o Němcům více neš-li
Storočeší Z řečí dr. Jul. Grégra a z rozmluvy red.
Eíma s drem Žáčkem a Moravany jsme. ostatně
již dříve jasně dokázali, že Mladočeši boj proti
vídeňským punktacím nikdy vážně nemysleli, Ju
lius Grégr sám uznal výhody puoktecí| « mnozí
mladočeští poslanci pokládají teď Staročecbům za
chybu, že bez ohledu na jejich křik r. 1890 pun
ktece rychle neprovedli! Tak ze atalo, že co r.
1891 4 1892 pokládáno Staročechům za národní
zrádu, vyčítá se jim teď jako chyba/ Nařízení Ba
denia a Gautsche nebyla tou vykřičenou vymože“
ností již proto, že je mnohé úřady vůbec ani ne
prováděly, vzdor tomu, že nejvyšší soud rozhodl,
že stala na půdě platných zákonů,

Hrabě Clary srušil úplně jazyková nařízení
a pravil, že bez svolení souručenství německých
stran Čechůmničeho nepovolí. Nejsme tedy v po
stavení Drem Heroldem zamýšleném, abychom
mohli Němcům s jasykových nařísení něco slevit,
ale naopsk — po zrušení jazykových nařízení
jsou Němci v příjemné situaci, že po případě po
volí nám českou vnitřní řeč úřední, když od zna
losti obou zemských řečí v celých Čechách u úřed
níků upustíme, když uznáme, že v okresích tak
zvaných německých znalost poubé němčiny úplně
dostačí k zastávání úřadu, a když v českých okre
sich bude se i na dálé požadovati znalost obou
zemských jazyků, kterou kandidáti státních úřadů
prokáží jeko dosud z části německými státními
zkouškami. Mimo to žádají Němci zprostředkovací
řeč německou a národní zurie. Punktace r. 1890
vežádali zprostředkovací řeč německou, ale za ná
rodní kurie a provedení punktací byli Němci
ochotní svoliti k revisi volebních řádů obchodních
komor, k zřízení obchodní a živnostenské komory
ve východních Čechách, k revisi nařízení o uží
vání jazyků, k provedení zákona o užívání jazyků
zemských při samosprávných úřadech, k upravení
otázky menšinových škol a konečně k opravě vo
lebního řádu pro oněm, kterou ae Čechům zabez
pečovala na sněmu česká většina na věčné Časy.

Zmařením punktací a jich možným zlepšením
r. 1890 se. situace pro nás zhoršila, Jisto jest totiž,
že česká šlechta dle srriktního prohlášení svých
vůdců do obstrukce s námi nepůjde, že se zacho“
vají stejně Poláci a katol. lidová strana, Rusíni a
část Jihoslovanů. Pro obstrukci vystačíme na Čas,
ale což, dostaví-li se opět tak brzy únava, jako po
obstrukci r. 1893, 1894 a 1895? Co pak? Nedojde
potom přece k jednání o svatodušním programu
německém a k jednání s Němci na základě, který
jsme výše naznačili? Dnes se ovšem mysl a krev
českého licn bouří, že by se tak státi mohlo, ale
bohužel netajme si skutečnost, že poslancům čet
ným se do obstrukce nechce. Teď p. G. Adámek
první složil mandát a klub český ve Vídni, vzdor
několika tuctům ostrých resolucí váhá po celý
měsíc, jak se rozhodnouti. Před týdnem zabájiti
chtěl poslanec Doležel obstrukci svým návrhem,
Ten padl 118 proti 112 hlasům. Scházelo jenom
23 českých a 17 šlechtických poslanců. A takové
obstrukce bude se báti Clary neb jeho nástupce,
když ji obyčejně v sněmovně viděti nebude?

Lid český, ano, ten je pro nejkrajnější a pro
nejostřejší oposici. Je pru zastavení přenesené pů
sobnosli i pro protahování veškeré činnosti, které
v důsledcích by stavilo chod státního stroje —
ale páni vůdčí poslanci jsou jen pro oposici v ru«
kavičnách, A to má český národ zbaviti obav?

Říšská rada jedná o přerlobách vyrov
návacích a všemožných pleskanicích, Čeští poslanci
obstrukci dosud neprovozují, Dosavadní jejich
postup jest pouhým náběhem k obstrukci, Panují
obavy, aby vláda a Němci při vyjednávání české
poslance jako dosud vždy nepřelstili. Možná, že
pak bude i na obstrukci pozdě. Ve schůzí 28, li
stopadu mluvil posl. Biankini pět hodin. Pravil
mezi jiným: My nesmíme bratří českých pone
chati v boji s vládou osamoceny, Slovanská soli
darita nesmí býti prázdným zvukem. Máme s Čechy
stejný boj a musíme s nimi zachovali svornost a
je podporovati, Včera mluvil posl, Mařtelka plné
tři hodiny. Posl. Janda, Žáček a soudr. podali
pilný návrh stran bezodkladného odvolání vojska
a četnictva, vyslaného z jiných zemí do Čech a
na Moravu. Vláda prý již pracuje o novém jezy“
kovém zákonu. Ve středu jednalo se na říšské
radě o návrhu p. Březnovského ohledně vyslovaní
nelibosti socialistickým poslancům Bernerovi a
Šteinerovi. Na přetřes přišly defraudace posla.ce
Cingra. Ve čtvrteční schůzi jednalo se o pilných
návrzích. Dnes má se jednati o státním rozpočtu,

Framele vede urputný kulruruí boj proti
katolíkům a sv, Stolici, Radikálové a socialisté na
vrhovali, aby úřad velevyslance u sv. Stolice
v Římě se zrušil, Tu si vzpomněla radikálně-so
cialistická vláda, že Francie jest velmoc katolická
s že jakožto taková za souhlasu papeže je protek
torkou katolíků ve všech východníchzemích,z če
bož jí v Turecku, Anamu, Číně nesmírné poli
tické a obchodaí výhody plynou. Vlastní prospěch
nutí ovšem i panamisty, aby s vládou papežskou
počítali. — Za to proti řeholním řádům a zvlá
ště assumptionistům republikánská vláda zuří. Svě
řené jim jmění ve prospéch lidumilných účelů za
brala, a hrozí jim vybnáním. Vlastního jméní as
su ptionisté nemají, vládě, která vládne jménem
=volnosti, rovnosti a svobody= však nevadí, aby
okrádala chuďasy a chrlila na kněze škopičky po
mluvy a špíny. Kongregace bude žalovat židov.
ský časopis Figaro, který nejhanebnější zprávy
uveřejňoval, Františkán Kerrien, který řídil cho
robinec pro chorobné starce a nevyléčitelné, který
se vydržuje z milodarů od katolíků vyžebraných,
musí z těchže příčin žalovat špinavý „Matina, je
hož nestoudné zprávy byly úplně vylhané. To
však našim Časům, Listům a Osvětám nevadí,
aby lež proti nenáviděnému katol. duchovenstvu
šířily dále, Na židy tyto Časopisy z cinkavých dů
vodů ovšem ničebo nedají dopustit.

Výkonný výbor pravice se v"úterý
usnesl, nedělati Čechům překážek při dobývání

jejich práv, vNene freie Presses proto zuří: Ja

worski, Kathrein, Fux, Bulst, Povše, Pálfy atd,
ztušili prý tím: slovo, které 17. listopadu a poz
ději císaři dali, že vyhoví státní nutnosti. Pravice
je prý licomérná, prolhaná a proto žádá blavní
orgán židovský, aby vyšší moc ji rozdrtila, Chce
snad nové volby? Nu, pak místo Stenčíků přijdou
lidoví Poláci, mužové ráznější a méně povolní s
decimována nebude katolická lidová strana, nýbrž
splše německá pokroková strana, Hrabé Clary vy
jednával s dr. Hochenburgrem, dr. Grossem, br.
Stůrgkhem, dr. Englem, Pacákem atd. Dr, Engel
a Pacák žádali, aby cestou nařízení byla napřed
česká úřední řeč v českých okresích obnovena a
psk že teprve jsou ochotní s Němci o shodu jed
nati. Vžší výbor pravice: br. Dzieduszycki, Engel,
Kathrein, Povše a princ Schwarzenberg budou
o českých požadavcích jednati, aby je pak pravice
die možnosti podporovati mohls.

Anglická vláda oznámilaRusku,Francii,
a Rakousku úředně, že od 11. října vede válku
8 jihoufrickými republikami, Nepovažuje tedy re
publíkány za rebelly, ale za válčící stranu a při
pustí po případě též zakročení velmocí. Vojenští
zástupci velmocí přibyli již na jihoafrické bojiště.

Delegace zahájily svou činnost ve Vídni.
Za předsedu byl zvolen moravský zemské hejtman
brabě Vetter z Lilie. Na řeči pana dra. Grégra a
Pacáka jsme zvědaví. Pan dr. Herold vzdal se
mandátu do delegací. Trpí prý na ischias. Kníže
Alfred Windischgritz, předsedapanské
sněmovny stsne prý se předsedou příštího koslič
ního ministerstva,

Markýz Salisbury, jemužumřelachoťa
krerý je churav a snad též výsledky jihoafrické
války sklíčen, prý odstoupí. Zahraničným ministrem
stal prý by se vůdce liberálů a zeť Rothšildův,
lord Rossebery. Předsedou anglického ministerstva
prý se stane lord Devonshire.

V jižní Africe postupuje30.000Angličanů
od Durbanu k Ladysmithu a z Kapska a jiných
jižních přístavů ke Kimberleyi. Posádky anglické
v Ladysmithu, Kimberley a Msfekingu drží se
dosud, ačkoli trpí velikou nouzi. Boerský vrchní
general Jaubert, který se již blížil hlavnímu méstu
Natalu, Pietermaritzburgu, dal se následkem po
stupu Angličanůi s ostatními sbory boerskými
na ústup. V okolí Colensa bude asi hlavní srážka.
Utrpí-li Angličané porážku, bude posádka gene
rála Whitea ztracena. Boeři utrpěli při postupu
Angličanů malé nehody, protože byli v menšině,
Budou-li však Angličany stále znepokojovata pře
padat, mohou jim i na ústupu způsobit veliké
ztráty, mobou jim zamezovati dovoz potravin a
střeliva, zvláště když je všady proti Angličanům
se bouřící Afričané podporují. Ve velkých bitkách
a v boji na bodáky by bylo nepravidelné vojsko
boerů v nevýhodě. V rozptýlené, drobné válce
však budou boeři všady ve výhodě, Zdá se, že
veškeré snahy Angličanů směřují teď jen k tomu,
aby si na boeřích vymohli a dle možnosti vynu
tili čestný mír,

Drobné zprávy.
Sehůze v Chrasti. Politickédražstvoti

skové pro diecésí královéhradeckou pořádalo v neděli
dne 26. listopadu lidovou schůzi ve Chrasti na sále
„U České Korany“ zu přehojné účasti místního i okol
ního občanstva, Schůzi poctili návštěvou J. M. ndp.
biskup Edvard Jan Brynych, pp. členové městaké rady
s p. purkmistrem Sieglem, úřednictvo velkostatku s p.
inspektorem Novotným a čatní po. učitelé a p. ředi
telem Paulosem. Zvláštá mile byli vítáni četní pp.
hosté zo sousední Chrudimi. Mezi nimi uvádíme ze
jména vdpp. arciděkana Waltra a kvardiana, vetpp.
zemekého rada Fišera a JUDra Sýkora. Z okolních
hostí uvádíae vedpp. vikáře Schreibra a Kopeckého.
Přesně o 3. hodině odpoledne zahájil schůzi vdp. Dr.
Gustav Domabyl, člen výboru polit, dražetva, uvítav
přítomné, načež ujal se slova, aby proslovil dle pro
gramu řeč „O vlivu křesťanství na vzdělanost národ
ní“. Ve své působivé, přes hodina trvající řeči vylíčil
slovatný řečník ráz a povahu kultary staropohanské,
vysvětliv též příčiny jejího zánika. Přesvědčivě byla
nastíněna zásluha církve katolické o zachování kal
tury ataré a o vývoj vzdělanosti středověké, na níž
moderní doba celý svůj pokrok založils. Že tím byly
vyvráceny všecky mylné a křivé náhledy o nepřátel
ství církve ku rozvoji vzdělanosti, netřebe podotýkati.
Řeč tato byla přijata dlouho trvajícím souhlasem. Po
krátké přestávce ujal se slova, jednatel tovaryšeké
jednoty, p. V. Jenčovaký, jeně pojednal vzletně „O
vlasteneckéto stanovisku českých katolíků“, zmímivae
o tom, že thema toto jest časové, neboť katolíkům
v Čechách opírá se stálo jedna z nejkrásnějších cností
totiž vlastenectví, Opjraje se o dějiny Čoské a o pro
tokoly sjezdu českých katolíků poukázal lidový řečník,
že nepřátelé naši nemohou nám dokázati ani jediného
nevlasteneckého skatka v době minulé, tím méně v

době přítomné. Nastíniv po tá krátce, jak vypadatmá léska k vlasti, dokázal, že má býti láskak vlasti
trvalou a účinnou, musí býti vypěstována na půdě
náboženské. Dále dovodil příklady, že katolictví ne
brání nikterak lásce k vlasti jak uvědčío tom vlaste
necká láska kněží buditelů, Jana Valeriana Jirafka,
dále Olomouckého kanorníka a mecenáše národa mo
ravského hraběte Půtinga-Porsinga, poukázav na vla
steneckou Činnost našeho ndp. biskupa, který neleká
se žádných obtíží eni urážek nepřátel, jsa pevně pře
svědčen o tom, že jestliže podaťí se mu zachovati ná
rodu našemu víra svatováciavakou, že zachová národu
našema též jebo jazyk a lásku k vlasti, Při tom pro
volává shromáždění Jeho Riskonské Wiloati tPikráta



„dláva“. Řečník za souhlasu pak všech skončil svojí
feč slory Sušilovými „Církev a Vlast v mých sester
sky milují se ňadrech, každá má ardce půla každá
má celé“. Nato vdp. děkan Chrastecký, J.Kobr, po
děkuvav oběma řečníkům, vyzývá shromáždění, by
provolalo třikráte sláva av. Otci Lva XIII Na konec
ujímá se slova Jeho Biskupská Milost, poukázav na
to, že dnes volá se po součinnosti všech stran v
chách kdy národu jest nejhůře. Dnes volají „Pojďte
i vy, katolíci, mezi nás“, ačkoliv byli katolíci už au
sud stále z národní práce vylučování. My věsk přese
všechny ústrky nezapoměli jeme na národ a dnes sto
jíme tu připraveni, ochotni jsouce přiložiti ruce k dílu
ve avornosti a lásce bratrské, což dokázali oba páni
řečníci. Nazval církev matkou národů, přirovnal ná
rody k neposlušnémn synu, který nechce rodičů po
slouchati duma, odajde do světa, kde se mu potom
čpatně vede, až konečně navrátí se domu, vpuštěný
v rozedraném šatě, Otec rozhněván nechce sjna znáti,
avšak matka čeká, až se hněv otce utiší, očistí a ošatí
zase svého syna a věnuje mu celou svou lásku. Rov
něž tak činí církev s národy, kteří ji opustili, neboť
stará se o ně, když ee po trpké zkoušce vrátí zpět
v její lůno « mateřskou láskou jako dříve. Tímto
krásným příkladem Jeho Biskapské Milosti zakončena
echůze, která zajisté účastníkům utkví v milé paměti.
Shromáždění za zpěvu písně „Kde domov můj“ se
rozchází. Po schůzi byli oba pp. řečníci i četní účast
níci schůze z okolí pohoštění v zámku ndp. biskopa.
Zdař Bůhí

Ze spolku ma podporu chudých
studujících škol středních v Hradei
Králové. Valná schůze konána byla dne 26. listo
padu Spolek čítá 6 členů čestných, 46 zakládajících
a 103 členy přispívající. Činnost spolku nehlučná na
venek byle potěšitelna ©Hlavním zdrojem příjmů mi
mo příspěvky Členské byly výtěžek plesa 17. Icdna
(367-65 zl.) a zahradního koncertu 7. června (109-224
zl). Hlubokými díky zavázán jest spolekza dary pe
něžité, v prvé řadě sl. obci zdejší a dále sl. výboru
spořitelny, al. ochotnické jednotě, sl. záložnímu draž
stvu epolka úřednického, al. výboru okresnímu a al.
úvěrnímu ústavu, dále p. t. pp. drům F. Srdínkovi a
H. Geduldigrovi. Díky vzdápy boďtež sl. c. a k. ve
litelatví 42. plaku za bezplatné propůjčení hadby ko
sahradnímu koncertu a slavným redakcím časopisů
„Ratibor“ a „Obnova“ za laskavé nveřejňování zpráv.
Dle zprávy pokladniční byl hrabý příjem 1239-99zl.;
vydáno bylo 116929 zl, z čehož na podpory tří ústa
vů středních připadá 1000 zl., do reservního fondu
100 zl., sl. obecné kachyni 20 zl., akademickému do
mu 5 zl. Reservní fond vzrostl na 4100 zl. Do výboru
zvoleni byli opětně starostou p.c. k. řed. J. Novák,
místostarostou p. JUDr. F, Srdínko, zemský advokát,

okladníkem p. Th. dr. G. Domabyl, jednatelem B.
onvalinka, c. k. professor. Ostatními členy výboru

jsou p. t. pp.: e. k. řed. realky K. Brož, lékárník V.
Collino, c. k. prof. F. Fischer, c. k. jab. řed. N. Haj
novský, c. k. řed. gymn. V. Steinmann, knihknpec B.
E. Tolman, c. k. prof. P. Frant. Tondl, c. k. prof. J.
Vančara. — Za členy přispívající přistoupili p. t. pp.:
c. k. místodržitelský rada H. Steinfeld, Th. Dr. Jan
Jindra, vicerektor semináře, Th. Dr. J. Hejčl, apiri
tnal semináře, c. k. prof. Fr. Nněl, epeditenr H. Rich
ter a c. k. prof, K. Feierabend. — Letošním rokem
dovršil spolek 23. rok zdárné činnosti ovó po«kytnav
za toto období ne méně než 12.922 al. na podporách.
Kéž i v příštích dobách nejdou snahy jeho obětavých
příznivců, aby mohl plně dostáti svému šlechetnémo
účelu!

Delegátem zemědělské rady zaokres
jaroměřský zvolon byl anaživý zemský poslanec panJan Jaroš, z Čáslavek.

Vzdal se mandátm. omeký a říšskýpo
slanec, pan Gustav Adámek, vzdal se říšskéhoi
temského mandátu. Pan G Adámek, bývalý člen stra
ny staročeské a národních velkostatkářů, byl muž
ohledné vysoce vzdělaný. Politiku strany, ku které se
posledně hlásil považuje asi za ztracenou.

Traehom, nebezpečná a dotykem velice ne
bezpečná oční nemoc egyptská, rozšířila se vposlední
době velice mezi žáky zdejší obchodní školy. Dosud
onemocuělo přeu 20 stadajících.

Neštěstí. Dslník Josef Blaže k, z Farářství
boural naproti pivovaru bývalé hradby, byl nsopatrný,
podkopal příliš hlína, takže lořejší část hlíny se sesula
a nebezpečně jej na pravé končetině nohou pohmočdila.
— Krejčová Marie z Nov. Hradce Král. racovala
v pondělí v továrně p. Pilnáčka na lisn, Ťenspadl
a poranil ji nebezpečně na ukazováčka pravé raky.

Úleva obecní pokladně královéhra
decké. Naše město přináší českému školstvíne
smírné oběti, Tak postavilo nákladem téměř půl mili
onu zlatých budovu realných škol, jakou bychomjinde
v Čecháchmarnž hledali. Při sostátnění reslky ode
vzdala obec realní budovu do vlastnictví státu a za
vázala ae mimo to opatřiti veškeré místnosti otopem
a světlem, jakož i vydržovati oba školníky a doplá
ceti atátu mimo 10 koždoročně 2000 zl. Na podnět
p. pošt. správce Ryšánka a přičiněním p. starosty dra
Ulricha « bývalého náměstka Waldeka Opustil stát
od ročního příspěvku 2.000 zl, se strany obce. Tímse obci uleví.

Ke zkoušce způsobilosti měltelské
u c. k. skušební kommisse v Hradci Králové dosta=
vilo ae 42 kand. pro školy obecné, 9 kand. pro školy
měšťanské, 3 kand. s jazyka francouzského, 5 kand.
z jazyka něm. pro skoly měšťanské a 7 kand s ja
zyka něm. pro školy obecné, Z těch aprobováno 15
s vyznamenáním, 20 prostě pro školy obecné, 1 kand.
odstoupil; 2 a vyznamenáním, 5 prostě, 2 reprobováni
pro školy měšťanské. Z jazyka francousekého uznání
způsobilými 2 band., z jazyka něm. proškoly měšť.
4, s jezyka něm. pro školy obecné 6 kand.

Demenstrace královéhradecké měly
v úterý v zápětí soudní přelíčení. Hokynář, p. Velc
a obuvník p. Štalmach trrdili, že jsou vevinni,
byli však na základě udání četníků odsouzení na 10
dní do vězení, poněvadš se vývodními svědky proká
zati nomobli. Za to byl p. For, úředník záloženské

ho úvěrního ústavu sproštěn obšaloby. Pan Fer mohl
četnými svědky dokázati, že udání trestní nezakládá
se na skutečnosti, kdešto na obhájení odsouzených
nikdo se ku evědectví nepřiblánil a nedostavil.

Z kanceláře městského divadle.
V sobotu dne 3. prosince dává s Moserůr „Zlato
hlávek“. V neděli odpoledne jest odpoledne zviáštní
představení pro dítky při polovičních cenách. K témuž
účeli zvolilo ředitelství „Jedibabu“, kterouž dle Er
henovy pobádky epracovala sl. učitelka M. B. Vne
děli večer opakuje se „Hanzi Vejrara“, který při
prvním provozování ne dodělal tak ekvělého úspěchu.
V pondělí jest Sardoova „Fedora“ u pí. Sukovou v
titolní úloze. Na úterý připadá čestný večer pana B.
Kováťe, který si obral k své benefici francouzskou
komedii „M4 ee to říci“, V párek následuje Benedi
nova veselohra „Had v ráji“. Na svbotu jest dána pre
miera Sudrmanovy činohry „Zkryté štěstí“, ješ na
prknech Národního divadla v Praze před nedávnem
se skvělým výsledkem ae dávalu. Hlavní úloby na

chásí se v rukou pí. Sukové pp. Suka, Hipka, Če
kanského a p. Konětopského Režie svěřena p. Šipkovi.

Má se to říel © Tato otázka nám byla po
ložen- od mnoha pilných navštěvovatelů divadla. Nu
že, řekneme to Divadelní apolečnost Urania páně Su
kova hraje většinou dobré kuvy, úlohy jsvu velmi pilně
nacvičeny a promyšleně podány. O to si získalzá
slobu nejen ovědomitý pan ředitel a enaživí herci,
nýbrš také velmi přičinlivý režisenr, pen Bohamil
Kovář. V jeho prospěch sehrána bude také v úterý
výborná Lubicheovafraška: „Má se to říci“, klerá
jest pro Hradec novinkou a v níž výtečný komik, pan
Šípel, ředitel Suk a osvědčený herec pun Čekanský
hlavní úlohu hrají. Přátelé vmíchu a ušlechtilé zá
bavy zažijou o benefičním představení pana režiséra
Kováře zejisté výborný večer.

Z Jedmoty katolických tovaryšů.
V neděli dne 4. prosince t. r. pořádá ce zábava a roz
dáváním dárků v restauraci „Adelbertina". Dárky
přijímá p. jednatel VY.Jenšoveký. Připraven velmi
pestrý a zábavný program, Vatnn volný. — Přednáška
p. Bubnors pro nahodilon překážku byla odložena. —
Pěvěcký kroužek připravoje pro vánoční období oblí
benou hru „Jesličky“, které byly sehrány před 3 lety.
Hra studoje dp. místopředseda, Dobroslav Orel. Pě
vecký sbor čítá 30 osob. Zdař Bůh!

Osobmí. Pan dr. Václav Mykysa, obvodní
Jékař v Bělé, zahájí od nového roka lékařekou praxi
v Novém Hradci Králové.

Výstava ovoce, spojená s přednáškouo
ovocnictví napořádá se 17. prosince na podnět okres
ního hospodářského spolku pro Hradec Králové a okolí.

Obllní sklodiště zřínoje„Hospod.epolek“
v Kouřími a totéž učiní rolníci na Jaroměřsku. Což
pek náš „Hospod. spolek“ nemohl by uvésti podobnou
myšlenku ve skutek? Svého času se o tom sice mla
vilo, ale jeko celá řada velice pěkných návrbů v
„Hospod. spolku“ odloženo a nenskutečněno nic. Obilní
trh mají u nás v rakon docela židé. Velká čásť mly
nářů, pivovarů atd. kapuje obilí prostřednictvím židů
a nikoli přímo od rolníků. Co žid vydělá za zprostřed
kování obchodu, o to dostane rolník za obilí jméně,
Není to žalostné, když při velkém trhu a menším
účastenství židů na trhu masf křesťanský rolník pro
siti židovské obchodníky, aby mu zboží odkoupili?
Uni určují libovolně ceny na týdenních trzích, na nich
náš rolník závisí. Tady by se mělo prakticky usku
tečnit ono slovní rozhořčování, které, bohužel, zůstává
jen při pouhých slovech. Tady se mohla naši rolníci
mají to úplně ve své moci a ve svých rnkoní: pra
vésti národo-hospodářská emancipace z rakon cizích,
Ne-li úplná, t.dy přece jen taková, že by postavení
rolníkovo bylo pak výhodnější a ne tak až nepěkně
odvislé Odvislost ta jest dnes tuková, že v nejednom
případé vede k zřejnému poškozování rolníka, o čemš
dala by se uvésti řada dokladů. Ale zatím co v „Ho
spodař. spolku“ myšlenka na dubro usnula, zatím co
rozčilojeme se jen slovy, aby se za okamžik jednalo
zcela proti nim, vznikla v našich městecí posled. dobou
řada židovských samostatných ubchodníků obilím a
zřízena řada židovských obilních ukladišť. Pan X.Y.
Kohn začal s několika desítkami a dnes má obilní trh
v rakou a usadil zde uč i bratry! A tak to všecko
velké mluvení po hospodách atd, není docela nic

platno, nognd ke »kutkům jsme málomocni a tolik
pohodlni. Čirmůde uvósti „Hosp. spolek“ jiné důvody,
proč zůstalo při pouhých slovech?

Zemská jedmota řemesinických a
živnostenských společenstev v král.
českém konala v neděli v Praze řádnou valnou
hromadu za velice četné účasti. Přítomní byli dele
gáti z Moravy pp. Klabneny z Holešova, jehož židé
v Holešově tak stloukli, a p. Neumann, kteří byli
bouřně uvítání. Jako zástupce živnostenského úřadu
byl přítomen p. dr. Meisnar. Schůzi zahájil o £. hod.

odpolední P. Jirousek, který uvítav přítomné vyličoval tužby vpolečenstev ohledně jednolitosti zástupců
českého řemeslnictva na prospěch celého a'aru. Sjed
nocenost celková jest ta předním požadavkem. Práva
i sfla sjednoceného řemeslnictva musí se uzpati; tu
jest také notnnet sdružení českého řemealnictva v jedno
veliké těleso. Řečník dožadoval ss pak společné práce.
Na to čten a achrálen zápis v minulé valné hromadě,
ředložena výroční správa ga rok minulý. V zemské

Jednotě zastoupeno jeat 807 společenstev, stav jmění
jest 18936 sl. 8 kr.; potřeba na rok příští jest 2995
zl. 20 kr., úhrada táž. Pak vykonány doplňovací volby,
i zvolení pp. J. Jirousek za přednedu, náměstky pp.
J. Hartvich a J. Scbůler; do výbora pp. J. Cítek,
Fr. Chadima, K. Šabert, F. Hromada, A. Vaníček, V.
Mann, F. Oplt, A. Novotný a B. Melzer; za náhrad
níky zvolení pp. K. Holub a J. Šoureka za rovisory
účtů J. Maresch a A. Lůhne. Pan Kratochvíl podal
pak zprávu o postupu organisace, načež došlo k vol

ností v Jičíně ohledně nepřistoupení k říšským opo
lečenetavním svazům vídeňským a proti centralisaci ;
živnostenské společenstvo v Čhradimi na zařízení tech
nické přílohy a rozšíření organisace | čtvrté živnosten
ské společenstvo v Hradci Královéohledně vysvědčení
pro učně, zaopatřování řemeelnictva ve atáří a ne

schopnosti ku i a uspořádání výstavy účňů;s
lečenstvo Romekel oníšenah v Král. obledně

mistrovských diplomů; společenstvo různých živností
v Semilech ohledně organisace a řádu divnoeten
skébo a j. :

Pomáhá si = memze. Dr.Horbenvyplňuje
nyní „Čas“ jenom samým hájením nešťastného Mass
ryka, jenš svou revisí polenského procsseupoškedil
si velmi svou vědeckou mravní reputaci. Mělkost a
přímo naivnost vývodů „přeďního“ našeho filosofapo
Bheluze odsondil jiš dr. Baxa, a silně podezřelou vře
lost Masarykova pro zájmy židovské odsoudil sta
dující mládež, proto není třeba zabývati se českým
Zolou, ale tolik chceme poznamenati, že Mnearykovi
a jeho družině začíná býti horko a proto chtějí na
mlaviti avétu, že všecka tu všeobeznou bouři nevole
nad saprodanou vědeckostí ztropili ti kleci. úlní kazi
světové. Dr. Herben a professor Masaryk ve domní
vají, še v Čechách nikdo jiný nemá smyslu pro prav
du a právo, leč jenom klerikálové. Jednání Masary
koro protiví ce každému slašnéma člověku, neboť há
jíti prokázaného ničemu a obviňovatí z vraždy i třeba
nepřímé osoby úplně tacbovalé platí doand za podlost,
byť si to dovolil i ačenec ve jména humanity. Tady
hledejte, p. Herbene a Masaryku, pravou příčinu své
pohromy a ne v klerikální dtvanici. Právníci se Va
demu „právnickému důvtipu“ smějí a litojí, še vy pa
tentovaní sociologové nevidíte v protišidovském hnutí
hospodářské pozadí a vyssávačnost jistých lidů.

Organisace maleživnostulectva vNě
mecku. Die právě vydané oficielní statistiky bylo
81. března 18099 v Německu úvěrních společenstev
10850, nákupních družetev řemeslnických 82, semě
dělekých 1193, atrojových družstev řemeelnických 87,
vemědělekých 106, výrobních družstev femeslnických
198, zemědělských 2017, koneumaích spolků 1373. sta
vebních spolků 244 a rozličných jiných svépomocných
dražeiev 271. Za poslední rek ubylo konsumních
spolků o 38 a přibylo různých dražstev o 553; a to
družstev úvěrních 391, zemědělekých výrobních 86,
zemědělských zánohnracích 28 m stavebních 50, Je to
v celka obsáhlá akce na podpora maloživnostnictva,
s kteron se obdobná činnost rakogská nedá ani srov
nati. Oršem u nás na ajezdech maloživnostníků ze
provádí radikální politika a vše jiné možné, jenom
vlastní, úspěšná akce pro maloživnostníky zůstává bez
povšimnutí. Toneme až po krk v denním politikaření
tak, že ani čistě stavovskou organisaci nedovedem ai
předetaviti « činností jinak, než v zápase jednotlivých
stran o mandáty poslanecké. A nehledíme li jiá k
vlastní, iniciativaí akoi, ani vládní činnost na pod
poru maloživnostniotva u nás není dosti všímána.

V hospodář. schůzi ve Všestarech
promluví v neděli po 2. hodině odpol. p.Smetana
„0 tuberkulose dobytka“ a p. správec Varmuša ze
Světů „o pojišťování hovězího dobytka“,

Spustlest. Doba naše chlubí se velmi vadě
Iaností. Dalo by se tedy očekávati právem, šo ta vzdě
lsnost působí rovnoměrně na jemnocit a ušlechtilost
mravů. Ale chyba lávky! Zdá me naopak, že s tím
domnělým vzděláním roste j divokost a surovost mra

rů a to i ve vrstvách, kde bychom se toho nejméně
nadáli. — Kdo dnes pročítá učitelské listy jako jsou
„Školský Obzor“, Český Učitel“, musf žasnouti nad
tou sarovostí a nízkou epastlostí, jakou se tu špiní
církev a knéžstvo. Jest to opravdu charakteristické
pro naši dobu a moaí to vzbozovati vážné myšlénky,
jak omýšlí a píšs jistá část čerkého národního uči
telstva o katolické církvi a její kněžích. Kdo čte je
jich listy. ten musí jasně přece ciž viděti, ženejzbě.
silejšími našimi nepřáteli jsou „tito“ učitelové a
že + nepřátelství svém jsou úplně na rovní 8 „bra
try“ socialisty My si to nesmíme již tajiti a mosl
me doznati, že jest to chybou, boď ze zásady nešísti
takových listů sneb že k nim přístapu nemáme. Zná.
mo jest, že na všech téměř školách odebírá se „Če
ský učitel“ a veliká část zvláště mladšího učitelatva
jost odběratelem a čtenářem „Školského Obzoru“ a to
jest zřejmým důkasem. jakého smýšlení jeat to uči
telstvo. Abyste však nikdo nemyslil, že přeháníme,
nuže prosím af si každý přečte článek nadepsaný
„Velebné boty“ ve „Škol. Obz “ ze dne 17 listopadu
t r. — Cotam je špíny a kalu vmeteno podlým spů
sobem ve tvář církve a knězstva, to přesahuje všech
ny meze občanské alnšnosti vůbec, ale i trpělivosti
so etrany kněžetva zvláště. Kam to pro Boha spěje
me? Za takových poměrů, jak mohou úřady světské i
církevní mluviti ještě osebeklamu, o shodě a anášen=
livosti mezi knéžími a učítelil? Čí snad máme toto
plivnutí hanebné jen etřiti a stavěti ne, jakoby se
nic nedělo? Snad někdo řekne, že valná část učitel
stva nesoahlasí « takovýmto uprosťáctvím. Ale pro
sím, co je to platné, kdyš strana nepřátelská vítěsí
a ti ostatní jsou ponejvíce bázlivci, kteří ae neosmělí
se svým přesvědčením na venek jen v zátiší reptajíce
ber skutků. — Řekněmesi to upřímně: Re ad triarios
pervenit. Bylo by to hanbou pro nás, abychom dále
mlčeli k takovému sprosťáctví, jakým nás neprávem
zasýpává soustavně učitelstvo ve svých listech. Byla
by to z naší strany přímo zbabělosti, Mozí německým
kněšstvem promýšlí we na zařízení spolku pro právní
ochranu kněžstva. Bylo by na čase, abychom i DY si
podobný spolek saložili ne ochranu proti různým těm
n'pisovatelským“ trhanům.

Ze zprávy banky „Slavia“ vyjímáme,
de od 1. ledna do konce října 1899 podáno bylo v
odb. životních banky „Slavia“ 3841 přihlášek napo
jištěný kapitál 10,718 432 kor. Pojištěných kapitálů
pro případ úmrtí i ne dožití vyplaceno za tutéž dobu
782.030*66 kor. Reservy a fondy koncem roku 1808
činí 19,171.272-34 kor. V celka vyplaceno bylo kapi
tála 59,830.139-96 kor. Dividendy 10 proc. vyplaceno
členům 611,68130 kor. Banka „Slavia“ založena ne
myšlence vzájemnosti osavírá sa nejvýhodnějšíchpod
mínek pojišťovacích pojištění na úmrti a dožití, věna
dítkám, penae a pojištění umožní. Uvedené výsledky
dokazují, že abeceastro české prakticky nekotečňuje
heslo „Svůj k svóma“ a dává přednost ryze. českému
osvědčenému ústavu předústavy cisími. Vysvětlení a
sazby zdarma sašle Óeneralní Biditelstvo banky „Sla
via“ v Praze,



pole českýchstenografův Hradel Králové konal dne 326.listopadu 1899 pravi
delnou měsíční schůzi v prostranném sále Adalber
tina sa dosti četného účastenství zejména dém, pří
které promluvil starosta Dr. Alfréd Rudolf „o Gabele

bergrovi“ načež po sdělení časových zpráv vyčerpánsábavný program schůze, k němuš e nevšední ocbo
tou přispěli pp. Jiodřich Malina, Frant. Hájek a Be
dřích Malina, jichš výkony byly v každém ohledu zda
řilé a pochvala které se jim dostalo v plně míře za
sloužena. Při schůzích nejblíže příštích promluví Dr.
Alfr Rudolf. 1. O Bulhařích a té-nopisu bulharském.
1. Nutno-lí pro kašdý jazyk badovati evláštní sou
stavu. 3. O těsnopisných soustavách anglických. Spo
lek zúčastnil ee delegátem oslavy 40 jabiles spolku
pražského a porad při ustavnjící echůzí ústřední jed
noty dne 10. a 20. listopadu 1499 v Praze. Byv pří
pravným komitétem pozván hodlá ae spolek aspvň
dvěma delegáty zúčastnit merinárod. ujezdu tdenop.
jež konán bude u přílešitoati výstavy r. 1900 v Pa
Híži. Laskavostí cvičitele p. prof, J. Wiplerazrevido
vána knihovna i bude dle potřeby doplněna. Účastníci
kareu zakonpili 30 exemplařů Iblovy metodické učeb
nice. Při valné hromadě dne 30. října 1890 konané
svolení JUDr. Alfréd Rudolf starostou, prof. J Wip
ler místopředsedou a do výboru pp. Jindřich Malina,
jednatel, J. Bečička, pokladník a z dám sl. Evsenye
Holzbachová a Anra Valášková. Cvičení jsou pravi
delně a četná navětěvována a aměřije činnost apol
ková především k tomu, by vycvičen byl dostatečný
počet praktických stenografů tak aby se mohlspolek
opět ujmouti prací ve abora obec. starších a při po
radách místních sborů samosprávných jak před lety
bývalo. Kóž stane se tek v brzku za příkladem jiných
pokročilých měst.

Masarykův pamflet o natnostirevisepo
lenského procesu a papežské bully, dukazující prý
nevinu židů na ritualních vraždách, — z nichž je 60
úředně dokázáno a v ritu římském uvedeno — posýlá
se všem c. k. soudním a státním úředníkům. Masaryk
nemá přece peněz na vyhazování, vždyt vláda mu
dala přídavek 1.000 21. — sa ušlé prý kolejne; tedy
kdo to platí? Inu, alliance ieraolite|

Hier! v Haliči a u más. ČeskéPolitice
ee píše z Kolomyje, že tam čeští branci při kontrol
ním shromářdění dle libosti blárili se zde! rasínští
tat! polštíjestem! ramanštíejčil němečtíhier!
aniž by úřadující důstojník proti tomu byl čeho na
mítal. U nás se považuje slovo české zde za vzpoura
a zločia a branci dostávají 3, 10, 14 dní, 3, 4 mě
síce vězení neb žaláře?

Byl Has předchůdcem Luthere
výmaf Naši protestanté, aby si dodali nátěru vlasto
neckého, kokotojí velmi rádi s husitismem, zovouce
Husa předchůdcem Lutherovým. Může to býti, když
Hus učil: „1. Maria a svatí jsou našimi přímlavčími
u Boha « mají se vzývati. 2. Jest sedm sv svátostí.
8. Přepodstatnění jest platno. 4. Kristus jest v Nejev.
Svátosti přítomen u mé se Nejev. Svátost v průvodech
nositi. 5. Jest třeba k spasení dobrých skutků, víra
samotná nestačí. 6. Ušní zpověď jest nutná. 7. Nikdo
není jist svým spasením. 8. Autorita duchovní a svět
ské vrchnosti přestává se epácbaným amrtelným ří
chem ?* To a mnohé jiné učil Has — « Luther s pro
testanté? Než ještě vícel Při d:sputaci v Lipsku s Dr.
Eckem r. 1519 nazval tento Lutbera vinným husit
ských bludů. To ale rozbněvalo reformátora, že zvu
Jal zlostně na Dra. Ecka: „Co? Já husitou? Lčeš!
Nikdy jsem husitou nebyl, neboťje savrhuji ako
kacíře“. (Raemund Libl, Cap. 16. Nr. 6.) Jak to
přijde, že Hus nyní je protestantským a dříve nepro
testantekým, nyní uvěteema dříve kacířem? Rozloštění
bude sajímavo.

Poslance Jam Jaroš svoláváschůziven
korských voličů na den 10, prosince o 2. hod. odpol.
do Smiřic, hotel Andrejsek, ve které podá správu 0
politické situaci.

Čtvrté živnostenské společenstvo
v Hradci Králové zadá dvě spolkové nadace po 10 zl.
Právo mají nárok činiti +taří k práci neschopní živ
nostníci, kteří jeou členy téhož epolečenstva anebo
vdovy po členech rovněž čtvrtého společenstva. Žá
dosti přijímáp. Mužík Jouef,utarosta společenstva
do 15. prosince 1599

Úmrtí. Účetní městský, p TheodorPeřina,
úředník pilný a talentovaný, pokladník mnoha vlaste
neckých spolků, vzorný rešinér zdejších divadelních
ochotníků; skonal dnes náhle, patrně následkem du
ševního přemáhání.

Káně rousné velikých rozměrů,které měří
v rozpjetí křídel 156 cm střelil p. lesní rříračí Kar.
Kabát na rybníku Cikánu,

Ryby = Datlílku jdou na dračkuu prosvou
výtečnou kvalitu těší so vzácné přízní všech Jabužníků,

Ze zdejší věznice uprchly minulýtýden
dvě zlodějky, vydlabavše zeď a oken. Jednu z nich
našli včera v koši « prádlem u jednoho obrance vlasti,
druhá kredla v Malšovicích. Obě dámy, pověstné zlo
dějky, jsou opět za mříšemi spontány okovy.

Zvěsti z východních Óech
Zřízení skladiště oblloího pro okres

Jareměřský stane se konečněskutkem. V neděli
dne 36. listopadu konala se v Čáslavkách četně z ce
lého okresu navětivená schůze, takže prostorné míst

nosti hostince G Jakonbkova byly v pravém slovasmyslu nabity. Veschůzi schváleny byly stanovy, ješ
řečetl jednatel p. Kotlant, a provedeny volby.

sedou zvolen p. Jirsák, starosta v Bychnovku,
osvědčený ipoctivý pracovník, místopř. p. Novotný
se Semonic a jednatelem p. Aleš Reicbrt ze Staré
ho Plesu, ač týš pán vší silou svóru zvolení se brá
nil ; přítomné rolnictvo všek znajíc jeho ryzí charak
tér a láska ke svómu stavu nedalo se odporem jeho
od volby odetrašiti. Do rady dozorčí, jež sestává z 4
členů, svolení mučové rozšafní, jimě blsho ubědněné
ho rolnictva na srdci leží; mesi jinými pp. Ant. Če

T

rychb,Ott s Dolan, Schejbal ze Šestovic, Zemek z Vi
lantic. Volba byla jednomyslná, čímě dalo přítomné
rolnictvo na jevo, de usnává důležitost nového drnž
stva. Pan poslanec Jarod, který taktéž schůzi obco
val a jehož přítomnost všechny přítomnéku avornosti
nadchla, může býti hrdým, že jeho výborná myšlénka
stala se skatkem, že jeho dlouhá a namáhavá práce
byla korunována konečným výsledkem. Bolnictvo pak
je šťastným, že s jich středu vyšel mož plný energie
a práce nezištné. —téty.

Z Jonefova. Naše vojsko mělo až du ne
dávných dnů ostroa pohotovost, jak se kde co šustlo,
odtáhli bned dragouni, bned pěchota, ano na Skalici
tábli společně. Jinde ee židům táhne na pomoc, my
s jich k sobě přitahujeme. Byla na prodej erární za
hrada a tu se, div ee světe, utvořil z předních pánů
„vlastenců“ chabrus, aby pardubický žid jen lacino
koapil. Prostý mistr čmejdy ale problédnal a pány 0
povinostech národohoapodářských poučil. Všeobecně
naříkáme na drahotau bytů, ale nestaví se skoro nic,
Schází podnikavosti, anebo řekněme, že domácí páni
a ti vládnou, nepřejí ei konkurence. Následky mohou
býti smntny pro naše potomky. Zde v Jonefově žije
me skoro jen z vojáků a nebude li slušných bytů pro
důstojníky, vezmou nám je. Živnostníci naříkají již
teď, co přesazenjen jeden prapor, a bude ještě hůře.
Ale předce pro příští rok proponována větší atavba,
a to jest nová školní budova a nový vodovod, jenž
rozpočten na 60.000 zl. Též se mlnví o zřízení mě
šťanky ale k té jest cesta daleká,

Z Choemě. Dne 29. listopadu zazářil kostel
náš v plné kráse, opstřen moderní vymožeností, totiž
elektrickým osvětlením. Byl farní chrám Páně pečli
vostí zdejšího vldp. děkana Jana Cerka, kterému 8
díkůbodnou ochotou přicházel vatříc slavný patronátní
úřad Jeho Jasnosti kníže Ferdinanda z Kinekých,
vkusně renovován, Okrášlení chrámu Páně velikých
sobě zásluh zlekali četní dobrodinci a zvláště dárcové
krásných oken pp. Jan Kabíček, podnikatelstaveb,
KarelHavlíček, stavitel a Edaard Doskočil,
velkoobchodník. Okrasa chrámu korunována člechet
ným darem zdejšího purkmistra pana Josefa Lich
tenberka, který nejen že osvětlení chrámu zdarma
dává, ale i na zařízení značným darem přispěl. Šle
chetní dárcové postavili si nejkrásnější pomník v
erdcích vděčně Cho“ -..

Na krajímské výstavě v Červeném
Kostelel uděleny dále následující ceny: 5. Odměny
čes, odd. zemědělské rady a) diplomy: Koželužská
škola v Hradci Král, společná rolnická továrna na
důstavky škrobové v Nov. Městě n. M. a knížecí 8y
rárna v Třebešově; b) medaile stříbrná: František

rný, květinářatví, Jaroměř; c) medaile bronzová:
Josef Linek, výroba hosp. strojů v Německém u Po
Jičky, Alois Kolda, rolník v Zábrodí u Červ. Kostelce,
Jao Vejnar, lesní v Slaném p. Police n. M. 6. Od
měny ústř. hospodářské společnosti pro Král. České
a) diplomy: Josef Báček, trahlář, Tarnov, Jan Libnar,
rolník, Červ. Kostelec, Ant. Pfiefer, rolník, Vodolov,
Václav Msrkalone, c. k prof, Chradim; b' medaile
stříbrné: Aog. Firbas, nájemce dvora, Riexnborg u
Č. Skalice, Jan Pracner, továrna, Roudnicen. L. 7.
Medaile jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách
bronzovou Ludvík Široký, strojník, V. Svatoňovice.
8. Odměny ústřední jednoty hasičské v Praze: a) čest
ný diplom: R. A. Smekal, Smíchov; b diplom uznání
a díků: Norb. Postler, výroba přilbic, Rychnov n.
Kn, M. A. Drtina, výroba razítek, Červ. Kostelec,
Jan. Kanfmann, krejčí, Bukovice, el. havičnká žapa
Náchod; c; diplom »polapracovnický: R. Venclík, ve
litel sbora v Novém Něstě n. M.; d etříbrné medaile:
Karel Janovský, závod s hasič. potř., Poděbrady, sbor
dobr. has čů v Novém Městě n. M.; e) bronz. medaili
Frant. Vendolský, výr. hudeb. nástrojů, Vys. Mýto.
9. Odměny zemského ústř. spolku včelařského v Praze
a' diplomy: Josef Munzar, Král. Dvůr, Vác:. Novák,
V. Poříčí, Ant. Pinkas, Meziříčí, Fr. Spreňar, Náchod,
Cel Vacek, Pěkov; b) stř. medaile: Čeněk Regner v
Čerr. Kostelci, V. Šafář v Č. Skalici. 10. Odměny
spolku pro cbov drůbeže a ochrana plactva v Praze:
a medaile +tř.: Karel Hlába, Šopky u Mělníka, Aug.
Chráska, obchodník, Č. Kosteloc; b) medaile bronz.:
Fr. Brož, ač., Městeves, Jan Markalous, Pardubičky,
M. Hlinecký, Pardubice, Józa Semerák z Č.Kostelce

Slavnéma

druhému živnostenskému společenstva
v Hradci Králové.

Jeem okolnostmi přinucen žádati cestou veřej
nosti Vás všecky pány členy druhého živnostenského
společenstva v Hradci Krilové o dobrozdání v násle
dovní záležitosti:

Mobu se vykázati řádně stvrzenými vyavědče
ními. že jsem se 8 roky kamenictví vyučil, m'mořád
ně rok jako praktikant v sochařském a kamenickém
závodě sochaře Fr. Dresslera v Brně působil, více
roků jako dělník v kamenických závodech v Praze a
jinde pracoval, mimo to již 2 roky živnost kamenickou
jako samostatný živnostník provozoval; opět jako dí
lovedoncí pracoval a nyní ve službách obce Hradce
Králové již po 3 roky činným jsem.

Žádal jsem zde v Hradci Králové o živnostní
let, byl jsem však nucen složiti zkoušku u sl. c. k.
místodržitelství v Praze a předemzaplatiti taxu 48
2l.; odbyv zkoněkn tato s prospěchem, obdržel jsem
sl. o. k. místodržitelotvím stvrzené vysvě: Čení jako
způsobilý státi se mistrem kamenickým |, 

Každý z Vás pánů živnostníků dobře ví, že ten,
kdo má veškeré zákonem a řádem živnostenským vy
žadované doklady o postupu v řemesle po růcea žádá
o list šivnostní, nabývá práva žienostníka a může
řemeslo provosovati. Nemaje tudíž žádné překášky
více, zadal jsem znovu o list šivnoštní v první polo
vici b. r. , ,

Minulé týdny potřeboval jsem přihlásiti dva
nčně; byl jsem po 6 neděl s uční a jejich zástapci,
kteří šestkráte centu z Nového HradceKrálové
konati vem musili, u pana předsedy II. živnostenského
společenstva u zápisu. Z prru odbýval mne pan před
seda Josef Pilnáček, že není pro jiné zálešitosti času,

až konečně vyšlo na jevo, že prý se výbor usnesl, ne
přijmouti učňů těch — ač mně již před tím postupné
6 učňů připsáno bylo; připomínám, že nevystupují
z mezí práv šivnostenských a držím jen tolik učů
kolik vzhledem k počtu dělníků jsem oprávněn
dršeti.

Žádám veřejně za sdělení důvodů, proč jest zde
měřeno loktem dvojím a jen vzhledem k právu, jež
vi vzíti nedám, uvádím následující:

Pan výbor Ježek, narážel ns to, že prý nemůže
dostat učně a já prý jich mám co chcia to prý proto,
že on platí učni 20 a já 30 kr. denné.

Fánové tivnoatníci, račte avážiti, že hoch ta
kový u těžké práce kamenické rozbije na sobě oděvu
více než za obnoa ten, a jiného nedostane se mu ni
čeho jako v jiných řemeslech a obyčejně je to takový
chuďas, že jest odkázán sám na sebe, že z toho avoji
k práci meschopnou a ustaranou matku živí, po pří
padě rodiče oba podporuie (dokladu mám po ruce
dost), neboť na kamenictví jdou bohužel — trpká to
pravda — jen ti nejchudší, kteří počítají na ty vydě
lané krejcary hned z prva — jen poněkad majetněj
ším jest to řemeslo hrabé — ač mnohý nemá ani po
nětí, jak vděčné jest řemeslo to, vynikne-li někdo v
oboru tom.

Ale těžko jest to vše uznati, když to neprodě
lám, když ku příkladu někdo jest obchodník a pře
vzal po svám zemřelém otci závod kamenický a otel
se kamenickým mietreml — Zdali ne živnoati a
řemesla tomu učil, jako dělník pracoval atd., na to
se společenstvo neptalo — a přece zápis učňů jeho
přijímá,ač se divím, kterak může obchodník vy
učiti kamenníka!l

Každý z Vás pánů živnostníků, kteří jete se
ekutečně učili, jako dělníci pracovali a zákonitý po
stup řemeselprodělali,rcete, zdaž nejsoumoje—spo
lečně i Vaše práva svatá nobsma šlupána?

Svého časn pracoval jsem u pana Ježka. Těžkou
ale spravedlivou a věrnou prací udolán z ohledu na
své zdraví nacen jsem byl vystonpiti. A protože jsem
již v Brně také ve dřevě a v Praza závodě pana Jos.
Krejčíka jako dělník řazbářský pracovái, zadal jsem
si a živil se tak živností lehčí řezbářekou, výrobou
křížů, ve které jsem vlastně jmění své pozbyl a do
dneška dlaby eplácím, a tu vstonpil jsem do služeb
obce. (Co tu závisti bylo, že mám svůj plat a ještě
prý v řezbářství vydělávám, tedy využitkoval-li jsem
chvflku svého odpočinku večerního často do noci, bylo
mi: tu záviděno i ten kuse práce i vzdal jsem se řez
bářatví od 1. ledna 1899 vůbec, abych jak ne říkalo
druhé živnostníky nepoškozoval "tak se podporuje při
činlivý řemeslník), ač jsem vlastně pro Hradec Krá
lové ničeho nedělal a vše do světa zasílal. Proč nebyl
viděn dříve o zdejších řezkářů kříž? Nyní chytili se
toho šmahem.

Nyní měl bych býti ve své spravedlivě živnosti
zkracován? Toho bohdá nebude, o fo 66 zasadím
cestou práva šivnostního, bude-li třeba úřady vyššími.
Nejsem ojedinělý poškozený živnostník, jest Vás více.
Sejdámež ae proto všickní ve valné hromadě a po
vězme si to hezky do duše. V bluboké úctě

Raimund Jul. Kozel,
velesl. c. k. místodržitelství v Praze úředně opráv

něný městský kamenický mistr v Hradci Král.

Listárna redakoe.
Do Solopisk m Červeného Hrádku.

Dopis nepochází ani od dp. faráře ani od dp. kaplana
ze Solopiek.

Do Opočnice, Korouhve, Heřmanic
atd. Pro nával materiálu uveřejníme až příště.

K dnešnímu číslu Obnovy je přiložena zvláštní
příloha Obrázková revne, apartní dárek vánoční,

"Tržní zprávy. m
V Aradni Králové, dne 26, listopadu 1899. 1 bl,

přenice xl. 6:00—675, žito sl. 6-00—5-15, ječmena
zl. 4*10—500, ovna sl. 2-30—276, proso zl. 4-80—600,
vikve el. 4-60—5 20, brachu zl. 7'70—9*00, jáhly zl.
9-20—0-00, krup 8:00—21-00, bramhorů el. 1:90—0-00,
jetelového semínka červeného zl. 40'00—60'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 00-U0—00'00,máku zl. 16:00,
olejky zl. 0'00—0:00, lněného semene zl. 8:00—9-60,
100 kg. kitných otrub al. 5-50, pšenič. otrub zl. 6:30,
1 kg. másla sl. 092—100, 1 kg. sádla vepřového zi,
72-—0'80, tvarohu zl. 0-14—0*14, 1 vejce 3 kr.

Anny F. Horové
v Hrado! Králové,

Pi Klicperova ulice, proti kavárně p. Fialově
Modporočuje ku zimní saizoně svůj bohatě (

i zásobený sklad elegantních, moderních A
Mjupiček, pláštěnek nejrozmani
M tějších střihů, a velký výběr dívěloh £
Mdětských jupiček « pláštíků »

v cenách velire mírných.

M Objednácky dle máry se rychle shotovují.

M Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší h

Anna F. Horova.
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KnihovnaZlatéPrahy,sek2,- -+ « - - „—12
Ottovalacináknihovna,seš.46,- +- * « « —10
Pfleger, Romány, seš, 45, + < + +- <- * —12
Bvětlá, Spisy, Beš. 26.,.—© < < + © + + „ —16

„ Vesnickýromán, tel. 14- + - +- » 16
Sborník moder reprodukcí, 8. 14- - « + » =
Besedylidu, č. 84- © +- -© +- 5: —00
Lumír, seš. 4.5- © © © -4
Vajanský,Norelly © © © © ++ +++ n 1Sokol-Tůma,Sudiči,-© ++-+ >+* „—4
Wilkinsová, Skromný románek, . * - © - - » —'60
Vrchlický,Božía lidé <- « = +- « „ >=
Jirásek,Skály,3.vyd. < ©ee „ 10

Veškeré ta uvedené, jakož i kdekoliv oblášené splsy
má stále na ckladě a napožádání ukázkou zasílá

knihkupectví B, E, Tolmaná
v Hradoi Králové, Velké nám. č. 26.

blíže lékárny.
(Založeno roku 1863.)POP

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církerníhoj též zhoto
voje sochy světců ze dřeva i x kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
poalacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož1 za řádnou práci při cenách nejmír

nějších, S úctou veškerou
Antonin Sucharda.

bootBT
VARHANY

úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závoi můj, který jest nejetarším v Čechách,

založ. jíž r. 1869., rozšířil jsem za spolapůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se maou postavených varhan
poeumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto al. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporačiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky
harmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonin Mělzer

BEE E
©+00000000000000000000(Ď

©

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

+
+
+
:

v Slatiňanech +
doporučuje uctivě své chvalně známé práce $

+

i
+
e

©e
©o
o
©o
*
3 kostelníjako:
© oháře, sochy, kazatelny, zpovědnice,
+ lavice, mřížky a £. d.
o ©slohu čistě gothickém a ronaissančním.

3% Velké množství podobných prací shotove+
©oee
©
+

ě

ných v mém závodu dotvrzuje náležitou
znalost v oboru tomto.

Bobatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašla na požádání důst. dacho
venetvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení,

o
©
4
©o

Plány a rospočty zhotovují sdarma. 3

am Nejstarší závod v oboru tomto. mmm ě900000000000000000

Vyhláška.
Uvádí se lámlo v známost všeobecnou,

še dnem 1. prosince 1899 vyložen jest v úřadě
důchodenském v době pro úřadování ustano

vené, ku nahlédnutí rozpočet o příjmech a
vydajích obce, tak i ostatních ústavů obecních
a sádušních, obecní plynárny a účtu pevnost
náho na rok 1900 po dobu 14ti denní.

Vedle zákona ze dne 5. března 1662 či

XIV. může kašdý poplatník po dobu vyložení
ku rozpočtu svá připomenulí učiniti.

Z úřadu purkmistrovského
král. věnného města Hradce Králové,

dne 30. listopadu 1899.

Starosta :
Dr. Ulrich.

nh

»C

K vánočním |

svátkům!|
Překrásné a úžasnělevnéozdoby

na vánoční stromky, svíčičky hladké
i točené v nejrůznějších barvách a veli
kostech,závěsky, pozlátka naoře
chy, svícimky svírací i k zabodnatí
a j. v. nabízí za nejlevnější tovární ceny

člen spolku „Českých mydlářů“

Jindřich Jelínek,|
majitel první královéhradecké lovárny na mý
dla, avíčky a dosud jediný dlouholetý vyra

bitel sody krystalové

v Hradci Králové, na podloubí,

VÍSÍTKY
nezlacené dlejakosti
kartonu, velikosti a dle
množetví textu od 70 kr.

až 1 zl.,
zlacené od 90 kr. až

1 sl. 20 kr.

Obálky vbodné
30—384 kr.

Nabízí blek. knihilsk úrna
|

ee Om)M9 m P o * S



6EBEBESESESESESCIEEIC3CIEIEJEAESEAEJEDEAFAEAESEHESESEAEIEAEAESESENESEDProdám levně

0 UB HODINAŘ Ve ý vý r nověpostavenoua všímpohodlímopatřenou
U MK" MNE zlatých a stříbrných skvostů, svatobních %| jako: vodovodemdo místností, osvětlením

a darů, kapesních i nástěnných hodin všeho plynemacetylénem,velkouzahradou8 vodo

i druhu doporučuje v nejkrásnějším prove- M tryskem,prostrannýmnádvoříma rozhlednou
n denía levnýchcenáchse zárukou 6 alá illu J itřenkuoV

J AN , KALIS č.p.167.v Pletištichn.L.uHradceKrálové

8 hodinář a zlatník v Rychnově n. K. || blíženádražíu Předměřicn. L. nanávrší.přisežšný znaleo c. k. okresního soudu. Bližšíadělína místě samém

k Obrázkovécenníky ne požádání zašle. J. A. Holínka,
ESESE3E3F3E3E3EJESEJEJEJEJEJESEJFAE3-EIEJESEJEJEIE3EAEJEJESE=-53E3 majitelř

Levné a pěkné dary vánoční
doporučuie firma

JOSEF JEŘÁBEK, dřive J. SKÁLA,
nejstarší závod s modním zbožím dámským a hedvábným

v Eradoi ECrálové,Fllavní náměstí.
> Založenoroku 186. <

„Za příčinoudoby vánočníprodávámeveškerélátky hedvábné, vlměné a prací za ceny ZNAČNnĚ snížené. čímžnaskytujese krátká
příležitostkrásné a solidní látky na šaty velice levmě — asice levnějinež všude[jinde— nakoupiti,což jsou dárky vánoční zajisté

praktické a vždy vítané. Známá vzorná, nejsolidnějšíobsluha! Vzorky na požádání franko.

PRE“Právě vyšloúplné!|
O- První křesťanský závod.“fij ve - »

: HLAVNÍ SKLAD Víra, naděje adláska.

Kosiha modliteb katolických

ve velkém,

e

koloniálního zboži provšechnypobožnostirokuspolečnéi soukromé,Z mešní knihy, agendy sv. Otedv a mnohých spisovatelů církevních

Hlavní sklad všech druhů petrolejů

pro lid i kněze sestavil
VOJTĚCH ŠRÁMEK.

různých známek za ceny tovární

gu“ S úchralou nejdůstojnější knížecí arcibiskupské konsistoře vPraze. "Oj
8. (1040 stran) sl. 264, vás. sl. 360, ods. v kůří se slatou ořískou 4 sl.

Přednosti knihy jsou: poučení které se v ní dává způscbem populárním
bez jedinkého cizího slova, takže závodí s nejlepšími knihami toho druhu,

pany souhlas s liturgickými knihami církevními, k nimž přiléhá; výklad ceelrkevního roku, do nějž pojaty jsou krásné hymny a zpěvy církevní v pl
ném celku, zdokonaleném překladu; rosjímání, která připojena jsou ku každé
neděli činí knihu jakousi postillou, která může věřícím sloužiti za náhradu, kdy
pro nemožnost nemohou se súčastniti služeb Božích, liturgický výklad vbech
dob církevních obřadů. Tušime, že uvedené postačuje, aby doporučena byla
kniha co nejvřeleji. Nese jméno sice kniha modliteb, ale jest více poněvadž ob
sahuje mnoho výkladů, které v knihách modlících marně bychom hledali. Vý
tečná postilla Goffincova, jak ji vyd lo dědicví svatojanské, jest rozebrána a není
náhrady za ni. Kniha Šrámkova svým obsahem se jí valice přibližuje a mod
litbamí ji předčí.

Cyrillo-Methodějské kněhkupectví G. Franzi
v PRAZE, Melantrichova ulice, palác městské apeřitelny.

břřhhoěoěětěěěěiirttětttttt
n TABULKY

X

v Hradci Králové, Hlavní náměstí,

Velectěnému obecenstvu doporučuji svůj hojně zásobený
sklad oukru, soli a veškerého osadnického zboží.

Hlavně doporučuji kávy v pětikllových balíčkách růz
ných druhů proti dobírkám a sice:
Santos balíček.. . .. © « « g- 5 zl. 20 kr.
Victoria jemné chuti . . . . - « E. 5 zl. 50 kr.Manila<<<- -O g 62.—kr
Středoamerické druhy kávy . . 6. 62. — kr2 B

8
6
6
B

g

Honduras. . .. . . 6 zl, 50 kr.

5 k
5k
5+
5k
5Laguaira. 2 5k 7 hk—L

Guatemala| . . <. -< « + < -+ 3 kg. 7zl. 50kr.
. 5 k

5k
5

5k5

Java holandská „8 2.— gr
. 8 zl. 50 kr.

k

k

kg. 8 a. So kr.
. 9 zl. 50 kr.

8- 9 zl. 50 kr.

i Guatemala velejemné
Menado apretl l..
Menado jemné . . . ..... ...
Ceylon pravý -< -< < + + «

OB“ Kávypražené"i
na přírodní cestě bez přimichování vody a různých praepa- Ú
rátů kg. zl. 120, 125, 1735, 145, 155, 160, 370, 1'B0, M

1'90, 2.—, 2'i0 a 2'20. k
Dále nabízím cognacy, všechdrubů likéry, pravý ja- M

i ž |

ELIT

«D'0U--0: s modlitbami:

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. Dro
dávají se nalepené (po 16 kr.) i nenalepené.

f První dvě tabulky v úhledných černých deskách 50 kr

R Uh.Brod, k Objednávky vyřizuje
Morava. A

EDVARD ŘEZÁČ.
y Bisk.knihtiskárna.%<0 DU- 0 DO pprrrrrriroorřřoiřřěřěěé

TT TTTTTTTTTTTTUTIUTEK TOTOTTTTTTTTTTETTTTITTTTTTTIEULLU0

k h |ectazcon JÁN OJ ÚUPA
RY-Iilnstr.cenníkyzdarmaa franko.<. v Praze, Václavské nám. č. ZZ.

„ZALELCEEHTEETSFTFTE T155117139 CIKETLITETTTTETTTTTTELETLELEFTTEFFTEETEECECEDETCC aakokukakuimimEE LOPS

maiský rum, srémskou slivovici, různé druby nejjem
nějšíchčajů, hrozinky, mandle. koření a další druhy
zboží do oboru toho spadající. Objednávky na veneň se vy
řizují přesně, co nejpečlivěji a za ceny nejlevnější.

Vánoční prodej
„všech druhů
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Družstvo na zužitkování ovoGe
v EXradoiKrálové „SLAVIA“

vzájemně pojišťovací banka v Praze,nabízí všem pánům obchodníkům a všem konsumentům
uzavírá

svůj výtečný pojištění na úmrtí a dožiti, věna ditkám,
a pense a pojistění množné.

V l n m ý 0 G 6 Í Všechenzisknáležíčlenům.- V posledních letech vypláceno 10 proc. pojistného.

chemicky 1 bakteriologicky zkoušený Vyplacená dividenda . . . kor. 811.884-30
Reservy a fondy - . - . . kor. 10,171.272:34
Oesavadní výplaty. . . . . ker, B0,820.133-90

Vysvětlení a sasby ochotně zastlá
c. k. vládním radou, slovutným panem Antemínem Běle
houbkem. professorem při c. k. české vysoké škole tech
nické a příšežným znalcem v oboru chem, technologie při

c. k. zemském soudu v Praze.

O8p*>P. T. pánům obchodníkům se povolují větší
srážky.“

Generální řiditelstvo banky „Slavie“
v Praze, Havilčkovo náměstí.

©0200000000000000004000000000+.©

| Nejvýhodnější podminky pojišťovací.

Bug“ Kupujteu Čecha u křesťana."ij

Nejlevnější nákupní pramen!rm | Karla Richtra
Oukna ml| Nejstarši velkoobchod suknem a

lze dostati v prvním českém zasíla- zbožím podšívkovým.
telském závodě. "yl Velkolepý výběr. Ceny každé soutěži čelicí.

1VY (cannáznánka:Kotva,"TT1 E TO zlá Se ,
,LINIMENT.CAPSICICOMP.? J an Horákř| z Richtrovy lekárny vPraze, ) " mí
: uznávásozavýborné,bolestiutlšu-4 0 be h rar ku | 6 G n | k 3
Jiví matirání;jost na skladěvo vdech soukeník v Rychnově n. K.Llékárnách za 40 kr., 4 . .4 w vr ,

. Všeobecněoblíbenýtento . 1 VY„Besedě“ u p. Jos. Stříbrného zasílá na požádáníprávěvyšlou kollekci
L domácí prostředek nových vzorků pravých vlněnýchlátek
VZádejvždyjenvpůvodních lahvíchs v Třebechovicích. vlastnívýroby
řnaší ochrannou známkou „kotvou“

fary kry: Bu"namý +) ODOODODOOOOOOOOOOO| Š IO dobu podzimnía zimní
Pznámkou za původní připravku. Též velejemné| Tank nds o

oRiahirovaJána „Uzathoa" v Praze, ZNA Nejlepší prášek DI dobytek. látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj

Bartholovo Vápno na krmení. ného duchovenstva svědčí o poctivé oba i Rua. pat. maz na kůže. ,
Carnot, francouz. novinka Universálnítuk na kůže. sluzeméhokřesťanskéhozávodu,

vřele doporučitelná látka pro pány na ale na i. bytea vozy Učiňte prosím, ep, Pjednávkuna
obleky v moderní barvě, v neobyčejné azad opyta + Přib dném obřednánívětší výhod

šiřce 150 cm. Metr zl. 4-40. nejlevnějšíu 1 hromadnémobjedn ýhody.
Vzorek této látky jakož i bohatý výběr moderních , -Též ma splátky bor zvýšení osm!

drohů na obleky,svrchníky,zimníkya menčikovyjen M, Barthel k (0, Vídeň, Y, $
zaručené jakosti a v mirných cenách se na požádání

k nablédnotí franko zašlou. p ; 40 kusů 50 ky.
První českýzusílatelskýzáved Kř estní Hsby nabízí

Ed. Doskočila v Chooni. OO0CO00000000000 ex offo Bisk.knihtiskárna.

K vánoční S"o0onnan0c0n00BB0BNY
anovoročnídobě “ árám al byt

zhotovujea na skladěmárůznédruhy $ lze v domě 36., bisk. konsistoří ukoupeném
dárků vánočních jako jsou:

Keplerova ulice č. 21,

Popis zdarma.

, s -x majíranati. M
věšáky na ručníky, Ji Krámi byt jest Krámse hodípro tichý obchod nebvz , k i byt jest znova upraven. Krámse hodí pro 0 ne

klíče, stolky kuřácké = pro tichéřemeslo.Krámmůžebýti o sobě,byt sestávajícíz jednohopokoje
a podobné

Josefa Soudila,
závod řezbářský

v Hradci Král. (malé náměstí).

s kuchyní též o sobě — anebo obě místnosti jednomu nájemci pronajaty.

Kdožby jednu neb drahou místnost, neb obě najmouti hodlal, může
se v kanceláři b. konsistoře, neb v kanovnickém domě č. 37 (vedle) hlásiti.

Obě místnosti mohou býti 1. lednem 1900 obývány.



0 kulturních pokrocích a potře
bách našeho idu.

(Z řeči redaktora Fr. Štábla v Červených Pečkách)

Redaktor „Obnovy“ poukázalpředevším na váž
nost nynější doby a rozechvění českého národa a po
dal stručný obeah jazykových nařízení hrab. Badenia,
jakož i zúžení práv českého jazyka nařízeními barona
Ganteche. Němcům zůs'ale plná jejích práva u úřadů
v krajích českých i německých; v německých okre
sech od všeobecné znalosti českého jazyka dokonce
se upustilo, kdežto v českých okresech byla znalost
německého jazyka i nadále požadována a požadavek
znalosti německé řeči u českých právníků zůstal
kdežto němečtí kandidáti státních úřadů v okresech
německých průkaz o znalosti českého jazyka vůbec
podati nemusí.

Již za barona Gautsche a hraběte Thuna uči
nili Čechové Němcům větší ústupek, než-li ho činily
od Mladočechů tak vykřičené vídeňské punktace. Mnozí
spatřovali jakousi náhradu v tom, že v českých kra
jích platila úřední řeč česká, ovšem v rozsahu jen
obmezeném.

Vláda hraběte Claryho zrušila Gantechova ja
zyková nařízení bez všeliké náhrady Čechům. Nebudu
se dotýkati politické stránky zrašení jazykových na
řízení, ale to dlužno pranýřovati, že Němci považují
za křivdu již to, dává-li se Čechům drobet rovného
práva a poskytoje-li se nám prostředek k rozsáhlejšímn
sebevzdělání v rodném jazyku. Němci podávají prote
sty proti zřízení české techniky a university na Mo
ravě, proti zřizování škol odborných, středních a ná
rodních v zemích koruny české i ve Vídni.

V zrušení jazykových nařízení spatřuje tedy če
ský národ právem nezřízený útok Němců na naše
vzdělávací a vychovávací ústavy, podmíňající rozvoj
a pokrok náš kulturní. Takovými byli roztomilí naši
dobří němečtí sousedé od pradávna.

Již slavný dějepiseca otec národa, František
Palacký napsal, že se dějiny české vůbec zakládají
hlavně ns stýkání a potýkání se Čochůa němectvem.
Oba národy byli 1600 let vedle sebe a přirozeno, že
po tolikeru přátelském ij nepřátelském se dotýkání

nemohli se nhájit vlivu obapolného. Čechové byli vícetrpní a povolní, ustupovali stále před útočnými a vý
bojnými Němci, takže u nás německý živel nabýval
pořad více moci, netoliko v ohledu jazykovém, nýbrž
i v politickém a majetkovém.

A náš staročeský kronikář Dalimil, jako by
byl tušil příští snahy Němcůo rozdělení české země,
napsal slova prorocká:

„Vřeť kaldému srdce po jasyku svému,
a proto němkyné méně bude přícti ljudu mému.
Němkyně německů čeleď bude jmicti
i německy bude učítí mé děti.
A proto bude jasyka rosdělemie
a ihned semějisté skalenie“.

Němci ee prohlašují za národ nadSlovany po
vznešenější, teprve oni dali prý nám Čechůmkultura
a z toho vyvozují svá větší práva.

Avšak počíná ei národ v pravdě vzdělaný tak,
jak ne chovají Němci vůči českým menšinám? Může
člen národa opravdu kulturního raditi tak, jak radil
Němcům jejich historik Mommeeu, který jim radil,
aby roztloukali české lebky? Tak si počínají a to hlá
sají barbaři a násilníci, ale nikoli členové národa v
pravdě kulturního.

Němci neprávem vydávají se za původce evropské
kultary, neprávem mlaví o temném atředověku, ne
právem praví, že moderní pokrok a osvětu zahájilo
teprve Lutrovo protestantství.

Vzdělanost Evropy jest původu katolického. Co
měli Němci ve etředověku kulturního, to jim dal ka
tolický Řím a školy měly výhradně latinské.

Čechové, přijavše křesťanství, etarali se však
hned o povznesení svóho jazyka. Kníže sv. Václav i
jiní vzdělávali se jazykem slovanským a když pak
hlaholětina ustoupila jazyku latinskému, tedy již ten
krát v 10., 11.8 12, století zřídili si Čechové při ka
pitule sv. Víteké na Hradčanech, i av. Václava v Olo
mouci a při mnohých klášteřích vyšší školy, v nichž
vyačoráno též filosofii, výmluvnosti a vědám mathe
matickým.

O založení vysokých škol nepokusili se ve atřední
Evropě první Němci, nýbrž pokumili se o to jiš čeští
Václavové a Otakarové a uskutečnil je hlavně přiči
něním arcibiskupa Čecha, Arnošta z Pardubic Otec
vlasti, král Český Karel IV,

chové již ve 14. a 15.stol. měli slušnou literata
ru filosofickou, náboženskou a právnickou, měli již ve
14. a 16. století farní obecné školy, kdežto protestant
Luther ještě v 16. století držel jen na školy latinské,

tíral obecné vzdělání lidu a nekladl sedláky mno
em výše, než tu němou tvář.

dvozovati moderní pokrok a osvětu teprve od
německého protestantství, jest mírně řečeno švindl.
Ostatně: což spadl ten německý protestantism s nebe?
Nikoli, Ten se vyvinul teprve z katolicismu a chápal
se jen toho, co tento za 1600 let vytvořil. Duch lid
ský vykonal ve atřadověku obrovskou práci. Podívejte
se jen v sousedních místech: v Kutné Hoře, v Sedlici,
vKolíně, v Čáslavi a okolí na památné velechrámy,
veřejné budovy, sochy, řezby, malby, monatrance,
knihy atd. atd. a poznáte, jaká vzdělanost a osvěta
panovaly již tehdy v katolických Čechách i na Mo
ravě. Vzdělanost Evropy není tedy původu protestant
ského, nýbrž katolického.

I když v zemích českých převládli utrakvisté,
Luteráni a bratři, stáli katolíci v popředí vzdělanosti.
Jesniteké kolleje ve větších městech českých, katoli
cká universita Ferdinandova v Praze a biskupy olo
mouckými založené vysoké školy v Olomouci navětě
vovány byly nejen Čechy katolickými, nýbrž i neka
tolickými, a zde hledali četné vzdělání Uhři,Rusové,
Poláci, Švédi, Němci a Vlaši.

Za častých brebrovrežedných válek a cisíchútisků upadl potom český národ arciť hrozně. A na
počátku tohoto století soudil i slavný jesuita a sla
vista Josef Dobrovaký, že „veškerapráce, vzkří
siti národ český, náleží minulosti.

Ipatriarcha novodobé literatury české Josef
Jungmann naříkal z počátku: „Nám dostalo se —
o kéž se mýlím — býti svědky a pomocníky koneč
ného mateřštiny zahynoati.“

Kdo sebedůvěry a víry v obrození českého ná
roda neztratil, byl mladý Moravan Fr. Palacký,
Když jako mladík přišel do Praby, pravil mulomysl
ným českým studentům: „Hleďte, když jeden Němec

napíle jednu knihu, aby každý z vás napsal dvě ai. —
Syn chudého českého učitele nikdy se nelekal,

že Němců je málo a Čevbůmnoho. Roku 1825 pravil
šlechtě v paláci Šternbergském: „Já aspoň, kdybych
byl třebas i cikánského rodu a již poslední jeho po
tormek, ještě za povinnost bych si ukládal přičiniti se
všemožně k tomu. aby aspoň čestná památka po ném
zůstala v dějinách českých“.

Palacký budil u všech českých vlastenců sebe
důvěru a choť k úsilovné práci národní. A čeští kněží,
učitelé, professoři a vůbec přátelé českého lidu vyko
nali v první polovici tohoto století kus poctivé práce
na poli kulturním, uznávajíce všeobecně potřebu po
kroku. Zejména Palacký stal se nčitelem celého ná
roda. Jako dějepisec stal se učitelem svého národa,
vyložil národu, které jeho vlastnosti jsou dobré a
které špatné, která jednání národu prospívají a která
škodí. Palacký snažil se proto účinuě národa vyložiti
smysl české bistorie a dal národu poučení pro bu
doucnost i přítomnost.

Po letech dékoval ma národ vděčněza jeho práci
půletaletou takto: „Vámi jsme poznali minulou svou
slávu a nepomijitelná práva národa. Vašimi slovy by
vše přesvědčení, věříme, že národ náš Bohem povo
lán jest k životu, ne k amrti; děkujeme Vám za ži
vot nový a děkovati Vám budou zaň i vnuci našich
vnaků. Dokad národ náš bade žíti, vždy bude Vás,
dobrodince svého, jmenovati otce m avým“.

Národ český dbal toho, aby 66 zdokonaloval a
ve všech oborech se vzdělával. O zvelebení školství
národního starali se tehdy v první řadě k tomu po
volaní biskupové, vikáři a faráři.

Ta stará škola v první polovici tohoto století
nebyla tak špatná. Praví o ni Moravan Fr. Bartoš:
„Do let padesátých školní vyučování po našem ven
kově nebylo tak rozšířeno, aniž ho poskytováno tou
měrou, jako nyní... A přece nebyl náš lid tehdy
nevzdělaným ne tek surovým; ba maje posud jasný
obraz tehdejší doby v čerstvé paměti, smím tvrditi,
že byl ve evém způsobě vzdělanější m než-li
pokolení nynější. Proti nynějšímu skrovnému počtu
čtenářů plodů básnických bylu jich tehdy aa statisí
ce, kteří své samorostlé národní písně, ne sice tiště
né, ledabylo četli, nýbrž od srdce do srdce 8 pravým
porozaměním z útroby rozvroucnělé pěli; a mezi nimi
byl nejeden geniální tvůrčí duch básnický“ —

Páni přesvobodomyslní, kteří na tu starou škola
pod dozorem vikářů tak hubují, měli by býti při pro
nášení svého úsudku trochu opatrnější. Školní rade,
p. Frant. Bartoš, sběratel národních písní, jest zajisté
znalec našeho školství i lida nad jiné povolaný.

Českému národu nemůže choutky zpátečnické
nikdo vytýkati; naopak, vzdělanci u předáci jeho vi
dáli v neuvědomělosti a v nevzdělanosti lidu pro ná
rod náš největší nebezpečí. Již Jangmano pravil:
„Odtud nejvíce nevlastenectví pochází, že sami doma
cizinci zůstáváme. Čechneví ani sám, co jest a by
mohl býti“. Patriarcha Jungmann byl ovšem proti
boucharonství i proti nedoceňování se a proto říkal:
„Právě tolik nešlechetnosti z toho pochází, když ce
přeceníme, jako když se nedoceníme“.

Naše vlastenecké duchovenstvo, jemně připadal
vrchní dozor na školství, zachovalo v první polovici
tohoto století mnohé poloponěmčené město a mnohou
ves českému národu. Ono hlásalo zásadu: „Vychová
vejte lid l“ Uno stálo v čele založení prvních našich
besed, čtenářských a hospodářských spolků, a tak
mnohému knězi děkuje založení své ta která nyní
důležitá záložna.

Vzdělanost a mravnost v národě považována za
nejpevnější hráz proti záhubným nankám všeho dru
bu a proti nátlaku a sobectví mocnějších. Předáci
našeho národa proniknati byli hlabokým přesvědče
ním, še vzdělanost musí tím hlonběji pronikati národ
náš, čím menším co do počtu jest. Proto hláeal také
českému studentetva vynikající moravský dějepisec
Vincenc Brandl: „Národ, u porovnání s jinými ve
likými národy tak málo četný jako národ náš, byt
nost svou zachová jen osvědčením síly duševní, která
jej uspůsobaje, aby neunavně a šťastně 8 ostatními
závodíl. V mladeži spočívá budoucnost každého ná
roda; proto jest mládež česká povinna státi a tužiti
se vědou, opásati se neporašitelnou mravností, aby
národ náš zachoval seve víra dějin světových, v němž
jen národové jako ocel tvrdí, ale také jako ocel ohybní,
obstáti mohou. To konati jest mládež česká povinna,
toho národ od ní očekává“.

Když na počátka let šedesátých začal paáti dr.
František Ladislav Rieger se svými přáteli
„Slovník naněný“, tož napsal v čelo jeho heslo:
„V práci a vědění, jest naše spasení“. Úím
vzdělanější kdo jest, tím širší rozhled má, tím více
oken jest mu otevřeno do chrámu poznání, tím více
vidí, kolik mu jest učiti a dobáněti.

U nás ohánějí se ovšem mnozí radikální povi
dálkovébesly: „rovnost volnost, bratratví“,
ale právě ti lidé myslí, že jiný atřih kabátu je po
vznáší nad jiné, opírají jiným volnosti myšlení a ko
nání a místo bratrství nkazují i mnohem vzdělanějším
mužům jiného přesvědčení — bratrkou pěsť. Hrubci
ti zapomínají,že jedině opravdové vzdělání
činí národy rovnými. Sám AlfredDaudet mu-!

sil doznati,še taková demokracie bor osvěty
jest metlou!

Řečoík uvedl pak cifry ze zemského rozpočtu
pro král. Českéa dovodil z nich, še Čechy více než-li
polovici svých příjmů zemských obětují na vydržo
vání svého školství národního, že mimo to semě,
okresy, města a obce věnují a věnovaly miliony na
zřízení a vydržování škol rokračovacích, středních a
odborných všeho druha, že jiš za vůdcovatví dra Fr.
Lad. Riegra a jeho přátel eonetředěny byly veškeré
snahy národa na zřízení university, vysokých škol
technických, kulturnětechnických, vyšších škol prů
myslových a odborových, z nichž mnohé založeny byly
u nás napřed a jiné země nás pak napodobovaly. Za
ložení akademie věd a umění, akademie pro umění
výtvarná, hodbu a zpěv korunovaly jaksi naše snahy
kulturní.

Delší dobu pakmlavil řečník o významu práce
o vzdělání v ohledu zemědělském, živnostenském, prů
myslovém a obchodním, zmínil pak se o účelu, vý
znama a výsledku výstav zemědělských a průmyslo
vých, o řemeslnických výstavkách a tržištích, techno
logických moseí v ohledu kulturním.

Zvláštní, obšírný díl své řeči věnoval významu
ženy v rodině, u výchově a v knitarně-hospodářekých
zápasech našeho národa.

S veškerými našími snahami za národní a hospo
dářskou samostatnost jest od r, 1888. ažpo naši dobu
nerozlučitelně epojeno jméno starého vůdcenároda,
dra Riegra. Řečník se zmínil o jeho snahách, aby ve
veřejném a společenském životě zjednal české řeči opět
platnosť. Zmínil se o jeho Činnosti v průmyslové jed
notě od r. 1844 ve prospěch zvelebení živnostnictva,
o zrušení roboty zemědělců, o dobytí práv lidu, ©
ařizování českých záložen, spořitelen, průmyslových
závodů, o zřízení hypoteční a zemské banky, českých
pojišťoven, o opravy živnostenského řádu, zmírnění
daní pozemkových a vymožení úlev rolníkům, 0 roz
šíření prostředků dopravních v krajinách českých, i
o nynějších jeho enahách na orgenisaci národního
postupu.

Na to promlavil redaktor Štábl o natnosti dal
šího rozšíření hospodářakého vzdělání lidu, o společ
ných nákupech i prodejích, o obilních skladištích, o
vojenských dodávkách a vůbec o nutnosti reorgani
sace našich obranných prostředků za národuí s ho
apodářskou samostatnosť, jejíž provedení pak bezpečně
umožní nám uskutečnění našich enah politických, Je
likož mluvil řečník přes půldruhé hodiny a čas po
kročil, končil řeč asi v tato slova:

Máme ještě mnohé kulturní potřeby a požadavky.
Schází nám na Moravě druhá česká universita. —
Schází nám v Čechách i na Moravě vysoké školy ze
mědělské a vědecké pokusné ústavy a vyšší ústav zvě
rolékařeký. Schází nám ve větších městech technolo
gické ústavy a musea pro vzdělání a poučení našich
obchodníků, řemeslníků a průmyslníků. Schází nám
ještě mnobé školy odborné, tek aby český člověk mohl
se v každém oboru vědění lidekého všestranně vzdě
lati, aby pak na poli vědy i průmyslu mohl jako
rovný s rovným zápasiti na půdě mezinárodního vě
dění, obchodu a průmyslu. Schází nám pokusné sta
nice zemědělské, chemické atd.

Zbývá nám ještě veliký úkol pro budoucnost,
abychom se nejen cítili, ale také ve všem byli celými
Čechy a Slovany, aby naše češství pronikalo celý náš
život veřejný i státní. Zrušením jazykových nařízení
stal se pokus zdržeti náš postup Bilance našeho
národa na konci tohoto století však vzdor našim po
litickým neúspěchům je dosti potěditelná. Našim bu
ditelům ae oni nezdálo, že docílíme tak mocného roz
voje. Národ náš vysoko se povznesl ve vědě i umění,
stojí v té příčině na výši doby. Nicméně však mu
síme čerpati ze skutků vlády, která nás podceňuje,
naučení, že v zájmu našem nutno nám též svésíly
hospodářské rozmnožit, ba zdojnásobit. Půda odotců
zděděnou musíme potomkům zůstavit neztenčenou.
Musíme se státi ještě vzdělanějšími, silnějšími, moc
nějšími, odporu schopnějšími, Od národní rovno

rávnosti a rovnocennosti neupustíme ni
kdy! Heslo Svůj k svému poskytoje nám síly ne
tušené, Silnému aluší klid. Nekřičme,ale jednejmel
Svorný národ český neporazí nikdol Bůh
je « námil Kdo proti nám, toho Perun
smote! (Potlesk a pochvala.)

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovonstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začserač.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtécl. Opravy

unovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se T o 8mašlou se již avěcené se stvrsením Jeho biskapské Mi
losti. Starý závod můj může ae vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se te kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na 6v. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pscifikálů, echránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.
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Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány 1 dámy:
Košile bilé. — Trikové. — Pravé jágrovky.

Velký výběr
novotinek kravat, límců, manžet a rukavic.

Kněžské kolárky a náprsenky.

doporučuje pro zimu
Velký výběr dámských vlněných no

votinek, nejjemnějších barchetů a

flanellů otálobarevných,

Výbavy pro nevěsty.
Největší výběr damastu, garmitur káv.

1jíd., vinčných rmčníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.

V, Vacek,
závod

školkátský

u Uhlamce

nabízí pro zimat a jarní
azování stromy ovocné

soké | kraky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné

konifery, divoké stromy

pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě,
Lerné ceny. —| Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma

OO000 Cenníky sdarma

Re 60

Cestující se přijímají na stálý plat a na provini.

K době vánoční a velikonoční.
ze dřeva ře

„© Jesle Chrámové222%

šk BOŽÍNohy" "me

3 Křížovécesty"41 2
Sochy „Vskií

šení“, sochy, oltáře a veškerá ko
NL R) stelní zařízení doporučuje uctivě

A“ umělecký sárod sochařský a řez

Josefa Krejčíka v Praze.
Renovace starých oltářů a kostel. zařízení.

Písárna a dílny na Letné 612-VI1.Sklad Karlova ul. č. 80,
v domě Sr. Václavské sáložny od 1./XI. 1899. Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky
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MODRÁ

KNIHOVNA
A (vydáváa rodigujeDr. Václav Řezníček)

| přináší čtení zábavné i poučné a jest
proto hledána do veřejných i spolko
vých knihoven, těšíc se přízní zejmena |;
čtení milovných jednotlivců. i

Na ročník (6—7 zajímavých knih) |
předplácí se 2 zl. Všechny jednotlivé

jj svazky jsou k dostání o sobě. Admi- |:
| nistrace ochotně zašle seznam v „Mo-|
jj dré knihovně“ doposud vyšlých knih, |

jež lze koupiti nebo objednati ve všech|
Jj knihkupectvích a zejmena pod adresou

Modrá knihovna |
Praha, Král. Vinobrady č. 34%. |;

ROSS koho okookooo okpotato okokohoaotokootototšíK

pkApbnkt

svůj osvědčený a často vyznamenaný

: výrobní závod
i všech kostelních paramentů.
M Ceníky, vzorky, i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou.
ER KE ERL 0PROo o o ROBTE JB]

Eon20000.BORJUR809

W*>První česká
specielněma americká oottagoová harmonie zaří

" zená továrna

Rudolf Pajkr G spol,
vwFHradoi Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku Jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmysinou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký torar. —

( Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse B.

: Cena od 80 zl. výše. — Na
: splátky od 4 zlatých. - Záruka
"ie Potiletá. — Illustrované cenníky
E franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obon soustav v každé velikosti v přesných rosměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.(===
i Humpolecká

zvlášíní Časová novinku pro

sukna
a lodny. pányHagPick spnodící sero období, .

Dámské lodny. Pderní barvěKdostání.

Modnílátkyoblekové, str zl 330.na zimníky a have

loky z čisté ově:vlny Ma úplný oblek 3 metry.
v levných cenách do

poručnje

KAREL KOCIÁN,
sonkenický a první

zasílatelský závod
w Humpolol,

Viorky k nahlednutí
franko.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
zimníky a menčikovy jen
zaručené jakosti u v mír
ných cenách se na požádání
k nablédnatí franko zašlou.

První český zasýl. zárod

Swwwwrwwwo Ed.Doskodilav Chooni.

Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1
litr po 3 zl.

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

Si vovici starou 1 litr po 80 kr.
Horovičku pálenouz tatránskýchjalovči

nek, 1 litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

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 padělaný; neboť r litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
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.

Prodej jen za hotové bezesrážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15 pro

cent.

Eločáry
nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levnéoporučnjeČeněk Buben,

kočárník
v Hradci Králové.

Vysnamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií, v Kr.
Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom a právem rá

žení zlaté medailie s korunou.

E JOSEFŠTĚ s,JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubioloh

. opravuje jakož i nově staví ý
© oltáře, kazatojny, všeho drubu sochy a velkeré do

oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro
vedení a v cenách velmi levných.
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Číslo 49. k se počítají levně.

Pr. IV. 52/90

Nález.
Jménem Jeho Veličenstva Císaře!

C. k. krajský soud co soud tiskový v Hradci Krá
lové nalezl na žalobu c. k. státního zastapítelství v Hradci
Králové dne 26. listopadu 1599 pod čís. St. 59/99 poda
mou, takto právem:

„Obsah + čísle 47. periodického tiskopisu „Obnova“

se dne 24. opadu 1699 v Hradci Králové tištěného avydávaného uveřejněného článku: „Regoluce zástupců če
samosprávy“ počínajeslovy: Na „manifestačních“ až

„práva velkého národa“ zakládá skutkovou povahu zlo
u rušení veřejného pokoje v $65 a)tr.z naznačeného.

Podle $493 tr. ř. zavádí se, poněvadž žaloba proti
určité osobě podána nebyla, v zájma vořejném řísení ob
jektirní, dle p 489 tr. ř. potvrzuje se zabavení čísla 47.
periedického tiskopisu „Obnova“ ze dne 34. listopadu
1899 c. k. státním zastupitelstvím v Hradci Králové na
Mzené, dle $ 493 tr. ř. zapovídá ae dálší rozšiřování té
hoš a dle $ 37. zákona o tiska ze dne 17. prosince 1863
čís. 6 £. =. pro rok 1803 nařízuje se zničení zabavených
tiskopisů.

Důvody:
V článku tam hledí se popuzovatí k nenávisti a

k opovrhování správou státní a spočívá v něm proto

rar povaha zločinurašenívefejnéhopokojedle 505. a) tr. z.

Bylo tudíž návrhu c. k. státního zastupitelství na
schválení zabavení $ 489. tr. ř. vyhověno.

Další výroky zakládají se v$ 493. tr. ř a$ 87.
zák. o tisku Š Š

Příslušnost sondu tohoto zakládá se na ustanovení
$ 484, 488. tr. ř.

Y Hradci Králové, dne 29. listopadu 1899.

Okentus.

František Smolka mrtev!
Vidal jsem často tohoto bohatýra na říšské

radě; majestátně vypadala jeho vysoká postava
s ocelovýma pážema a martialním vousem v pol
ském kontuši a konfederatce. Bylto slavný Polan,
veliký přítel Čechů a opravdový lidumil. A přece
tento veliký Slovan byl citlivý jako dítě, který
nebyl s to nikomu ukřivditi. Kde se však jednalo
o práva jeho národa, o svobodu a pokrok lidstva,
tam neváhal ve prospěch věci dobré nasaditi vše
cko, třeba i život svůj.

Nám Čechům stal se Smolka blíže známým
teprve roku 1848. „Národní rada“ polská, která
se byla za revoluce utvořila, vyslala jej na slo
vanský sjezd do Prahy. Ale směr sjezdu nezdál
se býti Smolkovi dosti praktickým, pročež nebyl
mu valně po chuti; odjel proto ještě před jeho
ukončením dne 8. června do Vídně. Zde zvěděl,
že byl v Lubaczově zvolen za říšského poslance.
Po zahájení říšské rady zvolen Smolka do vý
boru pro vypracování ústavy zároveň 8 Palackým.
Ministr Bach nabízel Smolkovi úřad presidenta
vrebníbo zemského soudu ve Lvově, což Smolka
zamítl. Chtěl se věnovati úplně službám svého
národa a říše.

Statečně si vedl při nastolení nynějšího cí
saře dne 2 prosince 1848 v Olomůci, a vymohl
tam, aby dvorní vojenská stráž vzdala poctu pre
Bidentovi národního sněmu, jak si po té vynutil
na mlstodržiteli českém Mecserym vwPraze pří
stup kn dvoru odetoupivšího císaře a krále Fer
dinanda V., aby mu odevzdal adresu díků sněmu
kroměřížského za ústavu! František Smolka ho
roval pro rovnost a národní svobodu všech ná
rodů rakouských a tedy pro federační zřízení Ra
kouska. Již tehda opíral se atarorakouské národo
morné centralisaci, vyaloviv proslulé slovo: Nechte
nás býti Čechy a Poláky a my budeme dobrými
Rakušuny; ale kdyš vy s nás chcete učinit ná
silím dobré Rakušany, sůstaneme my dobrými Ce
chy a Poláky“.

V proslulém ústavním výboru sněmu kromě
řížského zastával již spolu s námi Čechy, se Slo
vinci a Tyrolany princip federační proti německým
centralistům. ©Když pak po dvanáctiletém absolu
tismu bachovském znovu přišel do říšské rady ví.
deňské, osvědčil ae býti 5Oletý Smolka ještě utvr
zelejším a přesvědčenějsím federalistou než druhdy
a bojoval 8 námi odtud proti německé byrokra
tické centralisaci a begemoni: bok po boku jako
nejvěrnější náš spojenec za právo sněmů zemských,
za svézákonnost a samosprávu našich staroslavných
království, za svobodu a rovnoprávnost národův

slovanských. *

———

Nemí ennoho mužá, kteří by dosábnuvše vy
sokých hodností, zachovali prostinké mravy ob
čanské, věrnost k zásadám v mládí projeveným
a oejryzejší věrnost k národnosti avé. Těmito vlast
nostmi v plné míře homositi se mobl kmet u nej
vyšším věku 8e nalézající. .

Dr. František Smelka, jemuž v březnu r.
1890 poslanci veškerých politických stran říšské
rady podpisovali blahopřejnou adresu, za příčinou
A2letého parlamentárního a desítiletého předsed
pického jubilea, narodil ee 4. listopadu 1810 v
Kaluši. Předkové jebo byli původu českého a při
stěhovali se do polské vlasti ze Slezska, v době
té převahou jeho českoslovanského.

Otec jeho byl důstojníkem v hulánském pluku
a bojoval statečně ve válkách francoazekých za
doby prvního Napoleona, byv však raněn, obdržel
místo úředníka při báních solných. Po časné smrti
otcově obdržel Smolka v domě děda svého 8 mat
činy strany přiměřené vychování a přilnul záby
vřelou láskou k národu svému, cítě vřele jeho
neštěstí. Roka 1830 účastnil se polského povstání
proti Rusku.

Po odbytí právnických studií vstoupil co
proktikant k fiskálnímu úřadu ve Lvově a později
stal se doktorem veškerých práv. Unesen mladickou
horlivostí vlasteneckou stel se Smolka r. 1534
členem rozšířeného spiknutí, jež toho času emi
grace polská v Haliči sosnovala k obnovení státu
polského na základě demokratickém. Nechtěje
zpronevěřiti se přísaze, kterou složil při vstou
pení svém do úřadu, že nebude náležeti žádné
tajné společnosti, vystoupil ze státní služby a obrá
til se k advokacii.

Smolka stal ee mezi spiklenci jedním z před
ních vůdců a všemožně se opíral straně výstřední
mezi nimi, která chtěla spůsobiti povstání; neboť
měl za to, že k toma konci musí být národ te
prv náležitě vychován a připravován. Spikuutí
však bylo r. 1641 vyzrazeno a Smolka spolu sji
nými soudruhy uvězněn a až do r. 1845 ve vazbě
držán. Konečně vynesen nad ním ortel smrii a
jemu přečten. Avšak na základě udělené arnnestie
jest Smolka na svoboda propnstěn, ztratil však
hoduost doktorskou a právo k advokacii. Od té
doby až do roku 1848 žil Smolka docelu v ústraní.

Ve Vídni prodělal Smolka mnohé nebezpečí.
Smolka byl povolán v čelo sněmovny; byl před
sedou i místopředsedou říšské rady. Když přes
jeho protesty byl říšský sněm přeložen z Víduě
do Kroměříže a tam pak po několikaměsíčném
zasedání měl býti rozpuštěn, zdráhal se Smolka,
když mu byl 7. března br. Merkandil přinesl cí
sařský manifest a oktrovovanou ústavu, zprávy
tylo sněmovně přečísti a sněm zavříti. Tu dal cí
sařský komisař cís. manifest na rohy ulic přilepiti
a sněmovnu vojskem obklopiti.

Smolka vrátil se po rozehnání říšského sně
mu do Lvova, kdež provozoval advokacii. Od r.
1861 byl Smolka opět poslancem na haličském
sněmu a říšské radě, kdež žádal foederalistickou
ústavu. Polského povstání r. 1863 se nesúčastnil,
nevěře v jeho prospěch. R. 1668 žádal Smolka,
aby haličský sněm odvolal své poslance z říšské
rady. Když r. 1870 stal se hr. Potocki ministrem,
odebral se Smolka opět na říšskou radu, aby roz
tříštěné federalisty sešikoval. S Potockým Be ode
bral do Praby usiluje o vyrovnání s Čechy. Vídeň
však jeden požadavek český neschválila a Potocki
musil ustoupiti br. Hohenwartové. Po pádu Hohen
wartově snažil se odvrátiti Poláky od řísské rady.
Čechů se ujímal Smolka vždy a stejně rozbodně,
jako byl proti polka Poláků 8 Němci, pro který
horoval dříve hr. Goluchowski, pak kníže Czar
loryski a nyní. 

Se starým vůdcem českého národa, 8 drem
Fr. L. Riegrem byl zvěčnělý dr. Smolka důvěrně
spřátelen a když vstoupilo české poselstvo r. 1879
do Háské rady, nalezlo ve Smolkovi nejlepšího
přítele. Proto jej po odstoupení braběte Coroni
nibo Čechové r. 1881, 1885 velice ochotně vo
ili za presidenta sněmovny. Rozbití železného
kruhu pravice, odstranění dra Riegra, Mattuše,
Zeithammra a Staročechů z veřejného života želel
hluboce, neboť s novou delegací českou pro ne
důsledné a neonratné její jednání bylo téžko se
spojovati tak zkušenéma a rozvážnému politikovi.
Obrat vnitřní politiky rakouské po r. 1891 so sta

rému Smolkovi nelíbil. Práce na Fíšeké radě jej
netěšily a mimo to počalo na Slletého kmeta do
lébati atáří.

Když okřál po těžké nemoci, odebral se r.
1891 Smolka, byv opětně za poslance zvolen, do
Háské rady. Sluch i zrak vypovídal však presidentovi
stále více službu a proto ae odebral Fr. Smolka
17. ledna 1893 na dovolenou a složil dne 17.
března mandát říšský. Na návrh Plenerův usne
Bla se sněmovna, Že se mu má až do smrti vy
pláceti čestný roční plat 7300 zl. a přijala návrh
Steinwendrův, aby poprsí Smolkovo postaveno bylo
ve sněmovně. Dne 2. dubua 1893 byl povolán
Smolka do panské sněmovny. Leč stařičký posla
necký veterán byl chřadnutím nucen, vzdalovati
se zcela veřejného života. K nám Čechům zacho
val upřímnou lásku do smrti. Až do posledních
okamžiků svého života staral se, aby nasypává
ním prsti stále do výše rostla mohyla bojovníka
za svobodu Polsky, Tadeuše Košciuška.

Zpráva o jeho úmrtí, která došla říšské ra
dy v pondělí okolo 4. hod. odpol., způsobila ve
sněmovně blaboké pohnutí. Poslanec dr. Šílený,
který mluvil proti vládě čtyři hodiny, aby roko
vání protáhl, uatal v řeči a předseda sněmovny
dr 31. Fuchs pravil: Nikoli nepřipráveně a přece
velmi bolestně dotkla se nás zpráva, že bývalý
předseda sněmovny poslanecké dr. Smolka ze
mřel a byl odvolán na lepší svět. Želíme úmrtí
tohoto muže, jenž třeba že nebyl od několika let
poslancem, přece následkem okolnosti, že byl po
dlouhá leta členem této sněmovny a po mnoho
roků také jejím předsedou, zaujímal ve sněmovně
takové postavení, že nastává nám povinnost uctíti
zde ve sněmovně památku tohoto muže a jeho
úmrtí důstojnou smuteční slavností. Předseda Smol
ka byl individualita silná a rázovitá. Byl mužem
prodchnatým nejpřísnějším vědomím svých povin
ností, věrným gynet svého národa, jemuž náležel
s celým srdcem a celou duší. Byl sebevědomým
a svobodomyslným politikem, ale vynikal také
nejkrásnějšími vlastnostmi srdce a hlubokým ci
tem, tak že všicbni, kdož blíže ho znali, Ipěli na
něm věrně a upřímně. Předseda Smolka dokonal
nyní svůj dlouhý činuplný život, zesnul na vždy.
Přes to nezapomeneme na něho nikdy. Všichni
zachováme tun vděčnou paměť a budeme zajisté
vždy na něj vzpomínati. (Pochvala.) Povstali jete
na znamení smutku. Dovolte, abych připojil toto
osvědčení smutku k úřadnímu protokolu dnešní
schůze. (Hlučný souhlas.)

Poslanec dr. Kuthrelnm pravil pak: Z úst
předsedových slyšeli jame zprávu smutnou, že ná
mi všemi vysocectěný bývalý předseda sněmovny
dr. Smolka zemřel. Bylo mu dopřáno, dosíci vy
sokého věku. Ačkoliv jsme viděli, že dnové jeho
jsou již sečtení, přece nás zpráva ta hluboce do
jala. Myslím, že tlnimočím city slavné sněmovny,
činím li návrh, Bl. sněmovno, račiž se usnésti:
Předseda a deputací po dvou členech z každé
strany se vysýlají zastupovat sněmovnu při pu
hřbu. (Hlučný souhlas.) Návrh schvaluje se jedno
hlasuě.

Polský klub zastupovati budou na pohřbu
poslanci David Abrabamovič, Weigel, Lewicki a
Dulemba. Poslanec rytíř Jaworski v mimořádně
schůzi Polského kola věnoval Smolkovi vřelou
vzpomínku a poslal synovi jeho Stanislavovi, tele
gram soustrastný.

Deputace Českého klubu položí na Smol
kovu rakev věnec. Všecky kluby a předsednictvo
sněmovny vyslovily Smolkově rodině nejhlubší
soustrast. Slavnému bojovníku za práva Slovanů
a svobodu lidstva, budiž čest a sláva nehynoncíl

Čím budeme svítit?
To jest otázka, kterou se nyní tak mnohé

město zebývá. Od petroleje až po elektrické svět
lo, co tu světel na výběr, co tu sporu a hádek,
které je nejlepší. Učenci nejsou o tom ještě do
hudnutí, Ale pravdu měl jeden „dědeček“, který
se divil, proč se páni o tuble věc tolik hádají.
K tomu pfece není tolika Škol zapotřebí, aby člo
věk věděl, že nejlepším světlem je to „Boží slu
néčko“.



Smáli se mu, ale já mu přisvědčuju a divím
se s ním. Jeou totiš lidé, kteří mají — jak ld
řké — „hromadu škol“, e je jím nejmilejší —
petrolej.

Nedávno jsem se dověděl, že jest jisté zví
řátko, kteréž v zimě obveseluje srdce a kazí ša
ludek. A stává 8e, že některé takové stvoření ne
chce a nechce požit pokrmu — po tmě. Vyzráli
na něj. Když ei přáli, aby v těchto dlouhých ve
čerech žlábek vyprázdnilo, avítili mu k tomu pe
trolejem.

Skutečná tato událost z jednoho Českého
města jest velmi poučná, Jsou totiž v národě če
ském lidé, kteří nepožívají duchovní stravy leč
jen. jestliže se jim k tomu svítí petrolejem. Vědí
to dobře jistí osvěcovatelé národa našeho. A proto,
mají-li řeč o p-litice, o hoapodářetví, o bnojí neb
chovu dobytka mluviti, domnívají se, že jim jejich
posluchači tu stravu pepřijmou, leč budou li jim
k tomuavítitpetrolejem nenávisti a ha
nění náboženství katolického. — Takto
n. p. rád dělává jeden pán, co má taky „hroma
du škol“ a proto na místo do říšské rady tak ča
sto chodí „za školu“. Jak někde má řeč, musí ros
avítit svou lampn petrolejem čadící; musí řinknout
do klerikalismu. Jinak dle jeho náhledu se žlábek
nevyprázdní a Sláva jemu a Hanba jim se nekřičí.

A podobně to dělá celé hejno jistých časo
pisů. Bez toho potroleje by jejich čtenářstvo dobře
nevyjídalo. Do katolické víry a církve 8e rejpuout
musí. Bohužel i mezi poslanci našimi jsou páni,
kteří svým voličům touto lampou evítí, když řeči
mají anebo mluví lí za ně venkovský list na osvé
cování okresu.

Ale už to přece tak necbodí, jako ještě před
několika lety. Naše rozvážnější rolnictvo a řemesl
nictvo vidí, že se při té petrolejové lampě toho
židovs o freimaursakého liberalismu dělá světlo
v jejich kapsách. Asvětlov kapse nechce mít
ani nejradikáloější doktor, na tož pak rolník neb
řemeslník. Náš rolník a řemeslník, dělník i ob
chodník, počíná poznávatí, že ta petrolejová lam
pa toho svobodářetví naplňuje kapsy těch křtě
ných — a obzvláště těch nekřtěných — nepřátel
křesťanství.

A to je ta příčina, že ten svobodářaký pe
trolej počíná se zavrhovati a že povstávají tužby
po nějakém lepším světle.

A čím tedy budeme svítit? Myslím, že ten
„dědeček“ — třebas se mu byli amáli — pravdu
měl, když řekl: Nejlepším světlem je to „Boží
eluníčko“. Ano, to slunce spravedlnosti, Kristus,
čili zákon čistého, neporušeného, pů
vodního křesťanství, to jest to nejlepší
světlo. Ono ovšem nejprv poučuje o životě věčném,
ale ono ku podivu krásně pořádá i vše, čeho
lidem k životn časnému jest zapotřebí.

Kde svítí petrolej nového pohanství, tam
mízí mravní duchovní statky lidu a 8 nimi pak i
časné: blabobyt, zámožnost a spukojenost.

Kde avítí petrolej nového pohanství, tam se
vede nejlépe chytrým, uepoctivým, ukrut
ným a drzým, dobrák avědomitý stává se chu
ďasem a otrokem. A aby neviděl, právě ten chy=
trák svítí mu tím petrolejem, haní křesťanství a
tupí jeho blasatele. A když mu ubozí svedení tuto
stravu požívají a na křesťanství spolu 8 ním plijí
a za svobodomyslnost to mají, chytrák še jim po
straně směje — jak jsou bloupl. To jim ovšem
ani nenapadne, hloupost dle nich šíří jen ten kle
rikál, ten, který povídá, že světlem je křesťanství.

A tak tedy — tuším. že již svrchovaný Čas
jest, aby ne přestalo s tím haněním křesťanství,
a aby Se konečně uznalo, že slance je lepší než
petrolej.

A vnárodním ohledu tomu taky jinak není.
— Bez a.unce — bez jeho světla a tepla — ne
může se na zemi žíti. A sluncem národa každého
jest náboženství, ten jedině pravý základ pocti
vosti a mravnosti, spravedlnosti a blaha.

Národové pohanětí buď žili a žijí v divoko
sti, anebo vzdělanost jejich je nedokonalá — di
vokostl prosáklá. Vzpomeneme-lina vzděla
nost Římanůpohanských, na jejich strašné pu
měry rodinné, na jejich otroky, na jejich utlačo
vání národů podmaněných, tu musíme opravdu
říci, že vzdělanost jejich opravdu prosáklá byla
divokostí, barbarstvím. Proroci starozákonní na

ným to temností a stínem amrti. A šlechetoí pohané tudíž spolu a igraelity toužili po
avětle.

A světlo to přišlo. Jen téměř blázen může
upírati, še křesťanství všade zapuzovalo divokost —
barbarství — a tmu. — A co je kdy divokosti
a tmy v národech dle jména křesťanských, to je
tim, že milují lidé více tmn vež světlo, raději
mají blikavou lampu než slunce.

A proto hubí národ každý, — a to tím ví
<a slabý na počet národ náš — to pohanství, do
kterého bo v divném zaslepení nazpět ženou jistí
vůdcové jeho.

Jest pravda,že národnostní cit jest sil
nější nyní více, než kdy jindy. Ale citem ge ne
dobývají hrady. Poubého citu našeho nelekají se
nepřátelé naši; ba spíše smějí se mu. Sílu po
třebujeme. Sílu především mravní a z ní plynoucí
sílu zámožnosti. — A mlovte si co chcete, tím
ustavičným petro'ejním osvěcováním lidu dáváte
mu sílu — řekl bych — bospodskou. Hospodskou
pravím, takovou totiž, která Be v nočním rozja

ření při Jampách ukazuje zpěvem, křikem, bouře
ním — a ráje je tu malátnost.

Tím ovšem nezavrhujeme cit národnostaí.
Ale i ten cit pravé nezištná lásky k národu lépe
pěstuje křesťanství, než svobodářatví. A proš?
Protože svobodářetvím zvrhoje ase — v prospě
chářství, které jej na konec udusí

Právě v těchto dnech viděli jsme stvrzení
toho, co dnes píšeme. Když se jednalo o seatát
nění těšínského gymnasia, tu se ukázala ta dom
nělá zář německé vzdělanosti čili kultůry zvlášté
řeči poslance Demla, syna českého vlastence z Kro
měříže.— Toje ta divokostí, barbarstvím,
pohanstvím prosáklá kultůra. — Slovan,
nemásli škol, ať chodí do německých! On má po
vionost platit daň z mujetku a krve, on mozoly
rukou svých udržuje průmysl, alo jeho úkolem je
býti otrokem. Teprv až se poněmčí, bude člověkem.

To je taky ta petrolejová lampa, kterou zpo
banátělí Němci svítí svým stonpencům. Kdyby jim
řekli: Národové jsou bratří a mají právo stejné,
to jeto slunce — ale tu strava by jim nejedli. Musí
jim k tomu posvítit tou petrolejovou lampou ně
mecké — zpohanštělé — kultúry, pak ae žlábek
vyprázdňoje. Jen katoličtí Němci snaží se jednati
dle zásudy, že nejlepším světlem je to „Boží
Slunce“. A třeba se nám zdálo, že je tu i tam
zastřeno mrakem várodnostního citu německého
jich voličů, přece jen jsou nejspravedlivější, pro:
tože jim přece svítí slunce křesťanství.

Jedna věc jest ovšem při tom všem podivná
Někteří čeští poslanci na říšské radě chtí mít
sluoce spravedlnosti, ale jak přijdou domů, tu avítí
hned petrolejem. Můžeme me toho dočkati třebas
letos o vánocích, na sv. Štěpána. jak některý
z nich začadí zase husitářským svobodářstvím.

Čím budeme avítit? Tak táže se nyní ob
zvláště vláda rakouská. Temnosti a stíny smrti
pokrývají říši naši. Ale petrolejové lampy libera
lismu blikají a čadí dále ve školství, v zákonech,
v kancelářích, v politice, v životě národů. — Jeu
ty státní uutnosti, to vyrovnání s Ubry, to je obo
hému Rakousku t/m světlem, po kterém touží. Na
toužení po slunci křesťanství nemá ani kdy.

Ale i když Ba to nějak s Uhry sklíží, tmu
a stín smrti nezapudí říše petrolejem. Ať se dá
Čechům nějský drobeček, ať říšská radu nedělá
obstrukci, ať přijde jiné ministerstvo, to vše mno
ho nepomůže. Slunce tvé nechť v míru svítí na
Rakousko blažené — slunce křesťanství jedině
pomůže. Ale jak daleko je do toho! Vždyť právě
tam, kde se již jedná o bytí neb nebytí, nemůže

tolického podávají si ruce s mocnými pány. Ó jak
děsně čadí dosud ten petrolej! Takhle ovšem —
přese všecko to velebení trojspolku —-může 406
státi, že z dopoštění Božího sábne jistá železná
a falešná raka na Rakousko. Což o ty jisté pány
nejde. Ti by i této ruce podali své ruce, jen když
by dala chléb. — Ale slunce by přestalo svltiti
na Rakousko, poněvadž by vůbec nemělo nač sví
titi. A národ náš? Tomu by pak Botva kdy vze
šlo slunce života. Stal by se dohořívající, zhusí
nající lampou. Na to pomýšlím jen 8 hrůzou 8
říkám: Dobře že už stárnu.

Gorický spolek kněžský.

Ku valné schůzi dne 29. listopadu b. r. ko
nané a letos zvláště hojně navštívené, jelo 15 členů,
kteří zastupovali Hradeckou diecési. Na žádost nej
důstojnějsího episkopatu, kterou nám sdělil nejdůst.
pan biskup Bauer v Brně, hlavně o to bylo pe
čováno, aby pokud možná, klidný průběh byl za
chován, což se také podařilo. Za předsednictví
pana biskupa z Krku, Mahniče, bylo pak uzavřeno:

1. aby veškeré nepřátelství proti zakladatelovi
spolku Msgru Filipovi bylo zastaveno; 2. aby sta
novy spolku byly změněny v ten smysl, že spolek
i v jiných krajinách, ne pouze na jihu, může zři
zovat Sanatoria, čímž učiněn další krok ku zři
zování Sanatorií v Janských lázních; 3. aby ote«
vřen byl dům Gorický »Rudolfinum«, který již
druhý rok je zavřen, nemocným členům; 4. aby
příští valná schůze konána byla r. 1900 ve Vídni,
v čas práznin, kde další žádoucí změna stanov
bude projednávána. Tím se umožní členům spolku
v severních diecésích, kteří nejvíce na spolek při
spěli, aby ve větším počtu schůze generalní se
súčastnit mohli; a konečné 5. aby vydán byl nový
seznam členů. 6, Za sekretáře spolku zvolen místo
dp. Košátky, Dr. Josef Pavlica, prof. theologie v
Gorici.

Vroucí díky vzdány buďtež veled. pánům,
kteří neohlížejíce se na nepříznivou dobu, ani na
vzdálenost, obtížnou a dalekou cestu podnikli;
jejich přičiněním zachován spolek, a postaven na
nový základ, na němž s pomocí Boží bude pro
spívati i dále. Jsou to pánové: Msgr. Bob. Hakl,
b. vikář a děkan Hořický, Tom Střebský, bisk,
vikář a děkan v Mikulovicích, Jan Němeček, bisk.
vikář a děkan v Náchodě, AL. Chaloupka, farář
Chleb:ký, E. Starý, děkan v Rovni, Fr. Haizler,
děkan v Přelouči, A. Vitvar, děkan na Novém
Hradci, E. Nyklíček, farář v ML. Bukách, J. Va
níček, farář v Oubislavicích, Fr. Kerner, sekretář
bisk. Konsistoše, Fr. Chejnovský, farář v Sedra
žicích, Fr. Tichertner, děk, ve Vrchlabí, J. Elitzer,

kaplan v Rychmburku, Vlad. Sekera, ředitelústavu
hlucboněmých v hradci, Krélové, k nim ap při
drušil. Jos. Hofmann, arcidékan Trutnovský dlící
na zotavenou v Ice,

Upozorňujeme zvláště mladší duchovenstvo
na něž tolik práce za dou našich na vinici Pán
čeké, na tento důležitý spolek, jehož potřeba se
ode dne ke dni více osvědčuje, vybízejíce k hoj
nému plistupování.

Drobné zprávy.
Městská rada královéhradecké vy

plsaje právě konkure ne uprázdočné místo městského
důchodaího. Vizte inserát.

Sv. Mikulášská zábava toreryšskéjed
noty v restaurací „Adalbertinam“ ehromášdila takové
množství obecenstva. že nezbývalo v obou místnostech
restaurace ani místečka prázdného. Později příchozí
musili vzíti zavděk e každým místem, ale nelitovali
toho, neboť nový zábavný program byl tsk zajíma
vým a sv. Mikuláš se svými dárky byl tak štědrým,

že zapoměl každý i na nepohodlí. « programovýchčísel klademe na přední místo pěvecký výkon dám
ského pěveckého odboru, jenž tentokráte byl dirigo
ván pevnou rakou sl. Anny Wůnschové, jež obětavě
nacvičila všecka pěvecká čísla. O slovesnou část pro
gramu postarají ae nevyčerpatelní komikové pp. Be
ránek, Dvolák a Drořáček. Večírekutekl při miló zá
bavě tak rychle, že se pomalu nikomu sni domů ne
chtělo, ačkoliv sv. Mikuláš se svým andělíčkem (al.
Česákova: ujišťovala, še nevyčerpatelné jebo zásoby
dárků nadobro se vyčerpaly. Že i p. hostinský Kade
čka svou znemenitou kuchyní a řísným ležákem do
brou náladu nekazil, netřeba připomínati.

Osobní. Komisař c. k. okres. hejtmanství p.
Nápravník přeložendo Králové D:ora; pan c. k.
místodržit. koncipista Tesař přeložen z Hradce Krá
lové k okzesnímu hejtmanství v Žamberku.

Pitná voda zavedena bude v době nejbližší
z plotištekých pramenů do Hradce Králové. Vodní
nádržky a vodovody jsou tóměř všady již položeny a
montojí se právě v jednotlivých ulicích pumpy.

'Trachoma, nebezpečná oční nemoc,jakož1
silné oční katarrhy jsou rozšířeny již ve všech udejších
středních školách, nejvíce ovšem na vyšší škole ob
chodní, kde bylo na oční neduhy uemocno přes 60
žáků. Nemoce tyto šíří se blavně do'ykem. V sájmu
obecenstva jest si přáti použití vydatných prostředků
proti šíření zhoubné oční nemoci, na kterou si mohou
onemocnělí mnobo měsíců, ba i déle položet o mimo
to jsou v nebezpečí, že zrak jejich trvala seslábno
nebo doltonce ubasne.

Cukrovarská kampoeň chýlí se na
Královéhradecku k závěrku. Cukrovar v Sádové ukončil
kampaň v úterý. Kampaň byla brillisntní, výtěžek
cakrovsrů bude letos značný. V Sádové ae zpracovalo
depně až přes 5300 g za den. Pouze cukrovary
v Libňovsi a v Opočně skončí kampaň až v lednu.

Stavba telefomů. Co účastníci státního
telefonu s připojením k tolefonové stanici ústřední v
Hradci Králové přihlásili se: 1.) akcionářaký cukrovar
v Kuklenách, 2.) obecní jatky a 3.) p. Josef Baum,
velké náměstí č 144 každý s jednou, dále 4.) p. K.
V. Skuherský se dvěma stanicemi, čís. 87 8=. Janské
náměstí a čís. 308 v Jiříkově třídě v Hradci Králové.
Příspěvek k nákladům na vedení a potřebné práce
předběžné a zařizovací obnáší pro cukrorar v Kukle
nách 290 sl., pro obecní jatky 90 zl., pro p. Bauma
50 zl. a pro p. Skuherskýho 60 zl. Tento týden za
počalo se stavbou, takže tyto nové stanice v nejbliž
ším čase k používání předány budou. — Přeje-li si
kdo účastníkem atátního telefonu ne státi, tu jest
třeba by se v Čas přihlásil, neb ač se na nejrychlejší
provedení ohled béře, není možno se zaručíti, še přá
ní v určitý čns vyhověno bude, poněvradě nejsou vědy
potřebné stroje a hmoty pohotově, dále zřízenci
race nebýrají a v pádunepříznivého počasí stavba
gdržeti se může. V NovémBydžově = v Chlumci n. C.
zařizují se právě telefonní centrálky, které během to
hoto roku meziměstské připojení, prozatím a Kolí
nem obdrží, odkudž se spojení pro rosmluvy s ostat
ními stanicemi atátního telefonu sprostředkají.

Mer kořaleční nijak nepřestáváa naob
mezuje se. Obchodník potravinami, řemeslník a živ
nostník masí sechovávati nedělní klid, musí v neděli
v poledne zavírat, za to hradecké FrAnkelenm a jiné
kořalny mobou býti otevřeny. Ve všední doy zavírají
živnostníci své obchody a výklady o 8. hodině, sa to
Fránkelenm má otevřeno ještě před 10. hodinou noční.
To by se nemělo v putykách trpět. Kořalny jsou
vůbec původcem četných neřestí a zločinů, které
mnohélidipřivádějína mlsino, Jiné do mravní, duševnía
tělesné zkázy, jiné připraví o čest a svobodu. Většina
ohorob, urážek, pranic, nepřátelství béře neblabý pů
vod svůj v židovských kořalnách a v čortové pálence,
všelijskými přísadami „napravované“ a kořeněné. —
Co t> pomůže zavírat práče, vybíječe oken, násilníky,
zabíječe, podvodníky a vrahy, když ee tito napřed
v kořelnách o rozšafnost, poctivost a stříslivost při
pravili, když si tam dávali kuráše k později apácha
ným zločinům a špatnostem? — V Koklenách občail
se v úterý známý rybo- a šaboloveci piják, Horáček.
Tento zanechal po sobě vdova s hromádkou dětí, které
jsou od přičinlivé, pracovité a šetrné matky slušně
vychovány. Nešťastná kořalka připravila je o otce,
který mohl býti jinak řádným občanem, poněvadž ve
stříslivých okamšicích třeba 1 pilně pracoval.

O hesle „Nvůj k svému“ a imsere
vání českých listů rozopisujíze „Rad. Listy“
a praví: Naši obchodníci těšce nesou, že české listy
přijímají insorty šidovské a německé, Rádi by obme



silí tento druh firem na Jisty jako Pr. Tegblaitt a
Bobemii Ale české listy odpovídají, de by « českými

ineerty nevystačily, že český obchodník i v opilvýznam inserce, šo apolehá na to, te každý bh
musí k němujíti, že“odběratel masí hledat jeho, no
on odběratele. Naší obchodníci až — na čestné vý
mínky — vokotku se založenýma rukama čekají, až
přijde odběratel ©Zapomínají na výhodu inserovati
tam, kde židovské inserty nejsou přijímány, zapomí
nají, že takový list jest vlastně adreasářem českých
firem. „R. L.“, jež vycházeti budou jako denník chtějí
učiniti pokus obejíti wobez Židovských a německých
insertů, ale reklamují pro sebe právu žádati od če
ských obchodníků, průmyslníků a ústavů, aby u nich
inserovali. Jest'iže totiž oni čádají od české veřejno

ati, aby je podle hesla ověj k svému“ v prvá řadápodporovals, šádají-li všechny Čecby,aby se stali jich
odběrateli, pak mají povinnost inserovati v listě, kte

i ani v insortní části nedělá reklamu jejích šidovským a německým kookurentům“,
Člevěk — bestie! Nenínadarmoten ná

sev u některých nernabohů. V úterý 20. hatopadamezi 6. a 7. hod. ráno byla ve Vlčkovicích au Mlad
kova sekerou zabita mladé manželka kupce Nentwi
cha. Pachatel není dosud ejištěn, ač je v podezření
její vlastní mož, který v ten den prý přišel od vcj
ska domů a zase zmizel, Sondní vyšetřování ověem
postaví brsy, jak doofáme, v pravé světlo pachatele
i spůsob a příčina vraždy.

Antisemitismus vo Vídní se zmaká.
„Jůdisches Volkeblatt“ kysele příznévá, že vzdor
optimismu šmoků vídeňských z redakce N. Fr. Presse,
N. W. Tagblattu atd, se antisemitismus zmahá. V zá
možnějších třídách občanských i v řadách malořeme
slníků a „eloživnostníků přibylo protižidovských vo
ličá, [ kdyby prý nějaký volič od antisemitů odpadl,
tedy se přidá nikoli k svobodomyslným líberálům,
nýbrž k dejčnacionálům a židé při tom padnou z luaže
do bláta. Lichá prý je ůtěcba, že se socialisty volilo
přes B00 voličů. „Ja hsches Volksblatt“ upřímně do
znává, že z těchto 800 „voličů“ hyli téměř sami
židé. Tato skotečnost se nesmí zepírat. Úspěch 60
eiálních demokratů je prý vlastně úspěchem židů.
J táže se: Proč hlasují židé dnes se socialními de
mokraty? Na to odpovídá: Liberálové je většinou
nechtí, německonacionálními a kře-Žansko-sociálními
šidé býti necbtí a proto jdou se socialisty, Kdyby
prý byli židé organisování a kdyby využitkovali všady
svého majetkového vlivu, tedy by prý byli mocnou
politickou stranou, s kterou by 8e vosilo všady po
čítat. Z dozváví židoveké hlásné trouby tedy nepo
píratelně víme, že strany sympatisující se Ižisvobodo
myslností jsou více méně požidovětělé a že socislisté
jeou prostě ve službách židovských a nikoli strádají
cíbo a vykoř.stvvavého ličn.

Na nešťastné obětí národních spo
rá a politické rozechvělostí vzpomnělsi v
nynější době jediný moravský vlastenecký kněz, říš
ský poslanec, faráf dr. Stojan. Klerikál žádal mini
stra br. Clarybo, aby pro všechny, kteří při výtržno
stech na Moravě pro politické přečiny byli odzouzení
a ještě jsou ve vězení, u císaře vyprosil milost, což
by přispělo k opokojení lidu. Ministr elíbil, že do
opravdy o to dle možnosti se zasadí, aby této žádosti
bylo vyhověno, a svolil také k tomu, aby tat jeho
příporěď byla uveřejněna. Při té příležitost bylo také
jednáno o otázce zaopatření sirotků pozůstalých po
obětech zmíněných výtržností. — Jest li pak si vzpome

% Čech, aby prominaty byly tresty českým záložní
kům pro hlášení slovem zd o v Čechách a na Moravě,
kdežto v Kolomyji se mohli i čeští záložníci volná
česky, polsky i rusky hlásiti? Kdyby byly čeští po
elanci hned vloni ujaly se setníka od 76. jindřicho
hradeckého plaku, který trestán byl proto, že za če
ské blášení resarvisty netrestal, kdyby se též reser
vistů trestaných byli ujali tak rázně jako maďarští
neodvislí poslanci, nemusilo dojíti letos k mnohým
tradným událostem, Doufáme, že čeští delegáti lon
skou svou chybu rázným bájením českých požadavků
napraví.

Smatný konec socialistické osady.
Doposud celá řada podniků a osad založených na za
sadách socialistického komanismu skončila bankrotem.
Uvedli jsme předloni a loni některé takové případy
v „Obnově“. Nejnověji stalo se tak s osadou zvanou
„Ruskin College“, založenou a bohatě nadanou Janem
Raakinem v Jellon-Creecku ve státu Tennessee v Spo
jených Státech amerických. Zakladatel byl boháč; po
zemků, nástrojů a nařízení hospodářekých i průmy
slových byl nadbytek. Zdar zdál se úplně zaručen,
Pracovníků bylo hojnost. Svolání byli ze všech stran
Spojených Států. Mzda dle zásad socialistických za
vedena, byla stejná pro všecky a všichni pracovali
stejný počet hodin, Avšak brzo došlo ka sporům,
Schopnější dělníci, kteří v téše době vyrobili více než
méně echopní, žádali větší mzdu. Dostali ji. Tu však
Zase začali se bouřiti méně schopní a lenivější dělníci
a dádali stejnou mždu se echopnějšími, jež dle zásad
socialistických jim odepřenu býti nemohla, Následek
byl úpadek. Minulý měsíc prodány byly veřejnou draž
boú všecky pozemky socialistické osady ve výměře
1784 hektarů, dále domy, nářadí a vše ostatní, Nový
důkaz to, že socialistický atát budoucností je nemožný.

Monfiskace. C. k. stát návladnictvív Krá
lové Hradci skonfiskovalo brožura: Odpověď Masary
kovi o vraždě Poleneké. Napsal Ferd. Vlček.

Přednáška. V jednotě katolickýchtovaryšů
bude přednášeti vadp. kanovník Dr. J. Soukup v ne
děli dne 10. prosince b. r. „O rodinném životě kato
lického dělníka. Začátek o ?, hod. odp. Vstup volný.

Hořlětí spolkové Vesna, Ratibor a
Dalibor, členové „První české pěvecké a hudební
šupy“, pořádají dne 10. proaiace 1899 v divadelním
sůle koncert ve prospěch českého domu ve Vídni.
Pořad: 1. B. Smetane: Slavnostní pochod Dalibor. z,
Jos. Zd. Raušar: D: "sv. MUDr. A, Erban. 3. Pauk

ner: Kdo Jm Čech. Ratibor, 4. Laub: Věnca. S prův.
jana, Vesna. 5. Blodek: Oavertura „V studní" Dali
r. 6. Vendler: Jen jedinkrát. S průvodem orchestru,

Vesns. 7. J. Malát: Jenom ty moč má panenkopověr.
Ratibor. B. Jeremiáš: Český prapor. Smíšenýsbor a
průrvdem orchestra. Po čtvrtém čísle delší přestávka.
Začátek arčité o půl 8. bod. Ceny divadejní. Před
prodej lístků v městské spořitelně. V den koncertu
odpoledne v městském hotelu a večer a kasy. Před
počátkem každého čísla vchody do aála se usavrou.

Dary ne „Adalbertinum“, Vedp. kanovník Dr.
Soukup 100 zl., vdp. děkan K. Krátký 50 zl. Nejme
novaný kněs 2 levska 37 zl. 36 kr., vdp. c. k.
voj. Karat Horáček 5 21., vdp. far. Al. Broul 16 al.,
vedp. rektor Suchánek 10 zl., vdp. prof. Štastný bal.,
vdp. farář Sobotka 4 zl. Zaplať Pán Běhl

Hospodářske-čten. besidka v La
kaviei u Kyšperka konela v neděli dne 4. prosince
o 8. hodině odpol. schůzi apolkovou, na uíž pojednal
rodák zdejší vp. Adolf Hubálek o zařízení a po
stupu práce v mlékárnách. Na to učinil návrh, aby
rolnictvo v obci sestoupilo se a postavilo ai drahý
pomuík uvá příčinlivosti tak, jak to už ačínilo, zří
divěí ai Raifeisenovku. Dovozoval, že jen na základě
svépomoci je možno etisněnému rolnictvu pomoci.
Nechť tedy vznikne, vzroste a vskvete „mlókařeká zá
druha v Lukavici“ co nejdřív! Ustavující schůze usta
novena na ten den po av, Štěpánu.

Přátele a čtenáře Obnovy prosíme,
aby nám udaly adressy těch pánů a ho
stinců, kteři by Onnowu odebírati chtěli
a mohli. Zádáme přiznivců našeho časo
pisu vůbec, aby vyložení „Obnovy“ ve
hlavnich hostinoich fěoh kterých míst žá
dali, aby na náš list upozorňovali, a aby
nám všeobecně zajimavé, stručné zprávy
sasýlali.

Politický přehled,
Smiřovací pokusy rozbity. Jakznámo

radil se tyto dny subkomitét pozůstávající ze stran
pravice i levice o provedení českoněmeckého smíru,
Předseda říšské rady a vůdce solnohradských ka
tolfků šl. dr. Fuchs navrhl, aby: r. bylo uzavřeno
mezi jednotlivými kluby levice za intervence vlády
ujednání za tím účelem, aby odklizen byl národní
spor v Čechách a na Moravě; 2. k tomu cíli aby
zřízen byl v osmi dnech gáčlenný jazykový výbor,
kterému by se uložilo nejdéle průběhem šesti ne
děl prostudovati veškeré návrhy a osnovy zákonů
a nazákladě tom předložiti k odklízení jazykových
sporů definitivní návrh zákona jazykového, Ko
mise tato má býti prohlášena za permanentní a
povinností vlády budiž před'ožiti jí veškerés věcí
lou souvisící pomůcky a vůbec všechen snesený
materiál k parlementnímu projednání návrhu ko
mise v plné sněmovně. Po čas výborových porad
má zůstati jednání říšské rady suspendováno, a
také zemští sněmové mají býti svolání jen k ob
vyklému několikadennímu zasedání k projednání
rozpočtového provisoria. 3. Kdyby do čtyř mě
síců jazykový zákon nebyl proveden, má býti vláda,
a sice ministerstvo vnitra a spravedlnosti pov
řeno prohlásiti češtinu v českých a smíšených
krajích v Čechách a na Moravě zu jazyk vnitřní
služby. Zatím bude klub český povinen hned upu
stiti od obstrukce v parlamentča nečiniti překážek
parlametnímu projednání prozatímního rozpočtu,
příkazného a kvotového zákona a ostatních pře
dlob vyrovnacích a povolení kontingentu rekrutů.
— Němci vyžádali si, aby návrh ten byl dán do
tisku 2 rozdán. Dne 5. prosince byly smiřovací
konference ukončeny. Němcům se jednalo jen o
zamezení české obstrukce, kdežto čeští poslanci,
tlačení nespokojeným národem, museli se snažiti,
aby položili aspoň základ k snesitelným poměrům
a vymohli národu aspoň čásť práv mu odňatých.
Němci nechtěli však přistoupiti ani na výše uve
dený prostředkující návrh aura Fuchsa a zamítli
ho. Rokování se účastnili Funke, Pergelt, Gross,
Kathrein, hr. Pálffy, Stránský, Pacák a Bilinski
Němci tedy nechti připustit pro Čecby a Moravu
(o ubohém Slezsku se ani naši poslanci nezmínili)
česko. vnitřní úřední řeč a tu Čechům a pravici
nezbylo, leč dalšího vyjednávání zanechat. Zana
menalo by jen maření času. Z Němců jevil ještě
nešvíce ovboty velkostatkář Birnreither, který ne
byl zásadné proti zavedení české řeči úřední.

Zrněvní $. 84. st. základ,zákonů navrhl
v úterý k nemalému zděšení sné: ovní výbor.
Smiřovací akce se hr. Clarymu nezdařila, návrh
Funkeho, aby rozpočet byl přikázán výboru, byl
rovněž zamítnut, S. 14. který měl býti poslední
spásou hr. Clara, visí v povětří, většina sněmovny
je vůhec proti ministerstvu hr. Claryho a tento
pořád ještě neodstouvl, Rišská rada prý se odročí
nebo rozpustí,

Společný rozpočet předloženýdelegacím
vykazuje potřebu 346,704.207 korun. Na úhradu
jejich je pouze příjem 9,356.7096 korun. Ostatek
hradí se z výnosu cel u příspěvky obou polovin
říše dle kvotového klíče. Na vojsko žádá sc
291,729.482 korun, na námořnictvo 39,896 500
korun. Pojato je do něho zvýšení důstojnických
platů a zlepšení stravy pro mužstvo, Vojáci budou |
dostávat tři krejcary ni večeři, '

V jišní Africe utrpěli Angličané veliké
ztráty v bitvě při řece Modderu, Padli tam dva
ejich plukovníci, na 60 důstojníků a celkem pry
zebito, těžce a lehce raněno neb zajato na 2.100
mužů. Vojsko lorda Methuena bylo k dalšímu

sPostupu naprosto neschopno. Nyní prý Methuen
ice řeku Modder za opětných velkých ztrát pře

kročil, ale do Kimberleye, kamž má asi 50 angl.
m il (asi 10 mil nešich) nemůže postoupiti a vyčká
vá posily. Ladysmith, Kimberley a Mafeking trpí
velikou nouzi, burové své náspy a dělu stále více
k obleženým místům pošinují. Další nehodou pro
Angližany jest vzbouření asi 8.000 kapských burů,
kteří mobcu přerušit spojení Angličanů s Kopským
městem, Port Elisabetbem, Port Alfredem a East
Londonem. Vrchní velitel general Buller má prý
proti Buróm celkem 30.700 mužů pěchoty, 3.480
jezdců a 114 děl. Vrchní generál burů Joubert ustu
puje prý od Colensa k Escourtu a soustředí prý
se u Ladysmitbu. Burové doufají dosud pevně
ve své vítězství. Po posavadních výprascích An
gličanů nesmí se síla a dovednost burů ovšem
podceňovati.

Tajným radou stal se odborný náčelnil:
dr. Antonín Rezek, působící chvalné v minister
stvu vyučování. Dru Rezkovi předpovídá se ješte
stkvělá politická budoucnost, Za to utrpěl česky
živel v ministerstvu spravedlnosti velikou ránu
úmrtím dvorního rady dra Ant. Wolfa, zpravo
daje pro osobní záležitosti v Čechách a na Moravě.

V Uherském sněmu spůsobil veliké
bouře a Seellovi nepříjemnosti poslanec Barabáš,
který důrazně hájil právo záložníků, aby se při
kontrolních shromážděních směli hlásiti svym a
teřským jazykem.

V Srbsku to patrné opět vře,poněvadž
petrohradský starosta Stefanovič byl sesazen a
Milan netroufá si na hony do Uher. Patrně se
bojí, že by ho zpět do Srbska více nepustili.

Státní soud ve Franell vyslýchána
cionalisty, antisemity a monarchisty dále; zajíma
vého nezjistil pranic.

Zvěsti z východních Čech.

Z Týniště. V úterý dne 28 listopadu n ve
čer odbývula so v zdejším kostele zkonška 8:aroče
ských zpěvů rorátních, jíž se též súčastnila ul Job.

spkova, horlivá přítelkyně m pěstitelka posv. zpěvu
církevního. Odcházela z kostela poslední provázena
svou příbaznou, žákyní IV. třídy ničeho zlého netu
šíe krátce před 7. hodinou. Než v tor přiletěl kámen
od nárožního domu na náměstí, jenž povážlivě zranil
slečnu blíže oku. Téměř zázraku sluší přičísti, že oko
nevyrazil Zákeřník jest neznám. V místě pannja ve
liké rozrušení Všeobecně má se za to, že jest to vý
utřelek známé „msty“. Chce snad tato „msta“ připra
siti katolíkům + Týništi doba 4v, prvomučedníka
Stěpána, jenž byl ukamenován?

Z Nového Bydžova. Minulouneděli,26.
listopadu pořádala čilá naše katol'cká jednota národní
pro své členy i bosty pončný i zábavný sv. Kateř:n
ský večer za velikého účastenství, Prostranná mist
nost epalková byla v pravém ulova smyslu naplněna,
Po přivítání všech přítomných p. předsedou prof. V.
lon. ujal ee slova vletp. Al. Frýba, řídící učitel

z Volantic, aby jako dožádaný řečník promluvil:
„Kterak dům vychovává a jak by vlastně vychovávati
měl“. Ponkázal v důkladné této přednášce na chyby
a vady moderního vychovávání dítěte v domé otcov
ském. Zeaínil se, jak často rodiče sami kazí avým
čpatným příkladem a řečmi útlou duši dítěte — od
Boha jim svéřenéhr, zapomínajíce, že naslouchá hu
voru jejich bytost mladá, dítě jich vlastní, jehož vní
mavá mysl každé slovo slyšené v paměť ukládá a po
soznje. Pan řečník povzbuzoval přítomné, aby snažili
se vždycky 'žíti život pořádaný, mravný, nebot jen
takový život rodinný bývá základem epokojenosti a
pravého štěstí. Nechť děti své vychovávají v bázní
Boží — a pojistí jim blaho budoucí. Řeč jeho velmi
důkladně zpracovaná těšila se napjaté pozornosti. Po
Po přednášce gehrána byla jednoaktovka: „Uzel na
šátkn“. Souhra byla čilá a jistota, e jakou pp. ochot
nící poprvé se obecenstvu představili, každého mile
překvapila. Odměnění byli za avůj výkon zaslouženým
potleskem ©Pěkným zábavným číslem byla „národní
píseň“ s průvodem piana jednatelem vip. J. Šmejka
lem nacvičená a 4 členy spolku přednesená. Pí. Pe
činková — která o provedení divadla největších zá
sluh má — přednesla opětně „Zápisky Žákyně“ a
„Jak kdo čte“. — I solový výstup sl. Balcarové „Ka
čenka“ a p. Šenka „Domovník“ mile pobavil obecen
stvo. — Pro čas adventní připraven je program době
té přiměřený. Zdař Bůh!

Z Čáslavi. Po dlouhémtéměřdvouletémod
kladu blíží se a nás volební turnaj. Dle všech před
zvěstí bude bojováno v něm dosti statně, Zvláště
vrstvy střední horlivě se připravují a pořádají echůzi
na echůzi, radí se a vybírají kandidáty. Nesjednorenost
jest ovšem veliká, protože každá orgunisace živnosten
ská chce prosaditi co nejvíce svých, navrbují z každého
odboru dva zástupce. Proti živnostníkům staví re rol
nictvo, které jsouc nejmobutnější platící stranou chce
zastoupení poplatné váze své poměrné, Také se pro
slýché, že tentokráte úřednictvo a učitelstvo Bkol
středních, měšťanských a obecných chce dobýti ně
jakých míst. V prvém sboru má úřednictvo státní pře
vabu, v drahém zdá se, že spojeno jsoue s ostatními
zástapci intelligence nebude daleko od větěmny. Ny
nější vládnoucí strana ovšem cbce zachovati nejraději
status guo. Zdá se ale, že bouřlivé přeháňky tyto a
kupící ae mraky budou zažehnány kompromisem, který
přinere obci klid, občanetvu zabezpečí náležitý rozve;
a přivodí snadnější rozluštění palčivých otázek, ktorých
tina naša město nazbyt



Ze Suchodela. (Divadlo —Úmrtí) Vne“
děli dne 3. prosince sehráli čilí ochotníci naši v ho
stinci u „Lisků“ Tylova činobra: „Paličova dcera“.
Souhra byla dokonalá a viděti bylo zkušenou ruku
režisera, který při malých prostředcích dovedl seovi
čiti a nastudovati kus velmi pěkně. Obecenstvo, které
našim ochotníkům přeje vždycky, nezňetalo ani ten
tokráte pozadu a Četnou návštěvou a hojným potleskem
odměňovalo nesnadnou námaha jejich. Čistý výtěžek
věnován jest místní chudé mládeží školní, Přejeme k
dalším pokusům mnoho zdaru. — Posledního dne mě
síce listopadu zemřela pí. Anna Kvízova, choť stat
kářea býv. starosty zdejšího, p. Kvíze. Pro avon milou
tichou povahu byla všeobecně vážená, Tělo její pře
vezeno bylo do rodinné hrobky do Poděbrad.

Z Kutnohorska. Kamaž sahá židovská
vleznosf, nechceme-li to nazvati jmenem horším, patrno
z toho, že posílají brožurky na obranu Hilsnerovu
eprávám všech škol nu zdejším okreno. Brožurky ty
vydal Česko žido ský spolek a popírá v nich i fakta,
která ve vašem listě byla uvedena a která processy
kanonickými za pravdivá byla uznána I brožnrka
Masarykova jest rozšířována, v níž Hilener líčen jako
slaboduchý. Zatím tek jest slaboduchým a duševně
tupým, že pro svoje chování byl disciplinárně potrestán
čtyřmi dny samovazby 8 postem. Obecenstvo naše
však dobře jest si vědomo provozovaného —rejdů
českých židů i českého universitního profeasora a bro
durek užívá dle jich zásluhy.

Oblisí skladiště v Kouřimi. Vtěchto
dnech zahájeno v celém okresu kouřimekém za čilého
účastenství pp. zemědělců upisování záv. podílů k za
ložení a správě obílního skladiště v Kouřimi. Příznivý
výsledek npisování prvních dnů umožňuje hospodář
skému spolku konřimskému svolati ustavující valnou
hromadu (v níž budou přijaty stanovy a vykonány
volby prvního představenstva) jiš na den 17. t. m.
Hlasovací a volební právo budou míti ti pp. členové,
kteří do té doby podíly upíší a proto se pp. staro
stové obcí, kteří upisování provádějí, snažně žádají,
aby vyplněné upisovací archy Hospodářskémn apolku
laskavě vrátili, by se přihlášeným pp. členům pozvání
k valné hromadě v čas dodati mohlo.

Z Vidíc pod Vysokou. Na co již pomy
šleno bylo častokráte, aby obec naše, ktorá přecejsouc
značně poplatnou používala dosud velmi slabého, jed
nostranného spojení s ostatním světem, domohla se
rozvětvení silničního, většího, to stalo se skutkem v
zasedání okresního zastupitelstva dne 1, prosince.
Podaná žádosť obce vyřízena byla tak, že okres po
skytne 3bproc. subvence, ostatek platiti bude sama.
Tím spojení obce k Onomyšli bude provedeno a ob
čanstvo všecko nemálo získá. Připomenouti sluší k
vůli nestrannosti, že njal se žádosti naší velmi vřele
p. referent Špinka, začež buď mu vzdán také veřejnédík.

BESÍDKA.
Ž1..ovské námluvy.

Sv. Martin nepřijel letos na bílém koni, ale
za to sv, Mikuláš přinesl nám důkladný mráz. Do
hor přinesla sníh již sv, Kateřina, takže tem po
mrzla myrta a rozmarina a páni faráři teď ne
mohou konati žádné oddavky. Pro. židovské
chassenen (svatby) to ovšem neplatí, neboť jejich
sňatky se neuzavírají v nebi, nýbrž na burse a na
trzich. Chasseremschlupfer (tlampači) musí znáti
poměry všech ženichů a nevěst, musí umět se
stavovati parky, vynášeti jejich přednosti, zatajo
vati a zmenšovati jejich křehkosti, nedostatky
a vady.

Nevyrovnatelný chasserem je Jonas Ro
senblůth. Poetická jeho jméno svede dohromady
všecko: hrbaté, pajdavé, šilhavé, chudé, bohaté,
krásné i ošklivé. Massematten (obchody) musí býti
při tom dobré; každé gešmus (žvanění) musí býti
betuch (moudré., musí býti genossent (zaplaceno),
byť by i nastávající ženich následkem toho stal
se p.ajte (bankrot),

| Jonas Rosenblůch handloval v blaženosti
četných našinců, co byli fajn, bohati a šťastni, a
otážete-li se jich, kdo byl toho původcem, tedy
odpoví: to byl Jonas Rosenblůth,

Šolem alejchem! volal jednou na Nathana
Zwiebeldufta, pro jehož Isidorka něco měl.

»No wen [hr wiss: ne gute Geliegenhajt,
es soll nur mich ankimmen afs —

, Pane Nathan, vím o dobré příležitosti, ať
jsem genef (zloděj), ať na místě pajchruji (zemřu),
není li to pravda,

olejm alejchem (pokoj s tebou!) voial na
to brzy v kavárně na Aarona Švajnsburga, co mu
nedávno utekl čeledín s koni a co ho sice zatkli,
ale bez koní, protože na tyto při vydání zatykače
zapoměli.

*PaneŠvajnsburg, má vaše dcera již chusen
(ženicha)?«

»Ne, žádný ji nechce, má pouze jedno oko.«
„ "Wie hajst? Is sonst nichts de Mehr? Nic

víc jí není? Pokryjte oko, co schází, několika ti
sícovkami a já Vám opatřím zetě, královského
ženicha.«

R Ete (otec) Švajneburg měl radost, že jehoose má dostat ženicha jako dítě mej
ale ptal se klidně: Úě mejlacha (krkle),

sJak se jmenuje ta mešbuche (rodi

patří k ženichovi, a co dostane ?« (rodine), co
»Ne tak na kvap, pane Švajneburg. Napřed

mně slibte »af muhne« (na Vaši čest), že ten
gšelt neuděláte beze mne.«

Ette Švajnsburg to slíbil. A tu povídal Jonas
Rosenblůith: že firma Nathan Zwiebelduft "má dítě,

epes l raritiit dítěte, co pasuje k jeho dcéři jako
klenot do zlata.

"A co dostaneře tázal se Švajneburg
"Jen se na mě pane Švajnsburgleben spo

lehněte. Jonss Rosenblůitb má sechel (rozum) na
takové gšefty.«

Drubý den přišel Jonas Rosenblůth k Na
thanovi Zwiebelduftovi a tázal se ho, co dá Isi
dorkovi.

»Dám mu deset tisíc, košeres geld«, pravil
otec ženichův.

*Opravdu, jsou to pěkné peníze, werklich
viel Geld, opravdu moc peněz, ale já se obávám,
že to nebude dost. Icb ferchtel Ich glabe, já
věžím, pravil Jonas Rosenblth, že pan Švajnsburg
nebude dát svou dceru tak lacino, neboť on je
moc bohatý pán, is 4 gewaltig reicher Mann, Ne
pšidáte nic, setzt Ibr ništ zu?«

eAni haléře, pravil Nathan Zwiebelduft.
Následujícího dne intervívoval Jonas Rosen

blúth opět Aarona Švajnsburga a pravil, že Nathan
Zwiebelduft dá pbanu [sidorkovi deset tisíc.

»Deset tisícle volal pobrdlivě Švajnsburg.
»Myslí ten Zwiebeldutt, že jsem šnorer (žebrák)?
Já dám moji Róze dvacet, nábytek, peřiny, šaty,
prádlo a renomé firmy Švajnsburg. Und ich soll
gicben das Kind vor zehn Tuusind? Rosenbliith,
běžte, z toho massemattenu nebude nic.s

»Pán Bůh braň, co máte pojednou takový
brouches (zlost)? Bieten und wieder bieten macbt
Kaflaite — gšeltsmann musí stále nabízet a na
bízet. A pardon! Ešče uěco Vám musím žíct, co
stojí více než za tisíc zlatých. Nathan Zwiebelduft
je starý pán, má podigru ve všech údech. Jak
to může ještě dlouho vydržet? Sterbt er, un dann
is das ganze Verměgen vor sein Kind un vor
Eures — když umže, bude to vše patšit dětem.«

»A co budu dělat s nejistotou«, volal Švajns
burg, »když ještě není taudt (mrtev).« Povídám
Vám pane Rosenbllith, dokud nepřinesete lepší
nabídky, nemůže býti z našeho obchodu nic, Já
přece své dítě za babku, jako póvl zboží nevy
hodím, to je mám až příliš rád.«

»Máte štěstí vašeho dítěte v rukou! Pšidejte
nějakou tisícovku, seid nich so hart, und das
Gescháft is gemacht« — pravil za chvíli na to
Jonas Rosenbllith panu Zwiebelduftovi. »Považte,
Švajnsburg je starý člověk, může každého dne
pajchrovat, s Pak Jste udělal nejlepší obchod, neboť
pak dostane jeho dítě celé jméní. Mám pravdu, či
nemám pravdu?a

„ »Vy nemáte pravdu ani nepravdu, protože
Švajnsburg není ještě taudt. Nač máin dělati špe

kulaci na termín«, pravil Zwiebelduft. »Mám po
važovati Svajnsburga za akcii, která se kupuje
na burse pro ultimo? Mně je milejší hladký
obchod, který je jistý.«

, „Po dlouhé tehanici a domluvě uvolil se při
dati Zwiebeldnft tisícovku k věnu Jonas Rosen
blith oznámil to co nejrychleji vajnsburgovi,

Já nedám své dítě za babku«, pravil tento
pevně a určitě.

, »Ale považte«, pravil Jonas Rosenblůth
svaše dítě stává se každý den starším.«

»Werd's nich auch mit jedem reicher?
Nestává se každým dnem také bohatším? Mé
dítě je jako tabák, was nimmt zu an Gůrigkeit
un „Ovalitát durchs Lagern. Uleželé zboží je nej

lepší. Pre nané doutníky jsou všady hledány.«»Alene jednooké«, po čšně

Rosenblůjh. j „ podotkl posměšně Jonas

»Was hilft alles dibberna (povídání)l
Pak ale přece přidal pan Švajnsburg a při

dal také pan Zwiebelduft a oba k tomu přidali
také ještě avé požehnání, was war for Tausind
Gůlden také werth. Ceny ženicha a nevěsty se
musely trochu vyrovnat,

Kalle (nevěsta) byla sice chaule (churavá),
jednooká, bunem (tvář) neměla hezkou, ale byla
gedaule (velká) a dostala moc kies (penéz) a proto
chusen (ženich) Isidor, ktsrý vzdor své pajdavosti
byl kochem (chytrákem) rád s Rosou uzavřel
před raabim gittin (kontrakt) a založil si s ni
šťastnou domácnost. Při svatbě byly ovšem bore
fcisch a kaforem (knedlíky) a macesy a jajin
(víno). Oba otcové přáli novomanželům masel ve
bruche (štěstí a požehnání), Isidor měl simche
(radost) i kies, kalle tonula v sechije (blaženosti),
že ji to mobli i gojim závidět a konečně Jonas

Roseablith byl také spokojen, neboť svůj mezieh
(výdělek) měl v kapse. Že dostal při svatbě také
uchela a „šafkenen (jíst a pít), že byl při tom ma
šorim i šante, rozumí se samo sebou.

Zprávy dodatečné.
Úmrtí a pohřeb p. Theod. Peřiny.

V posledním čísle mohli jsme se jen stručně smíniti
o úmrtí saslonžilého městského důchodního, panaPo
řiny, neboť Obnoru se nalezale jiš v tisku. PanPe
řina Theodor vyrostl v semináři, kdež rodičové
jebo měli šivnosť traktérskou. V mládí návětěvoval
zdejší gymnasinm, pak obch. školu v Liberci, načeš se
stal úředníkem na panství a cukrovaru Opočenském.
Roku 1874, vetoupil do alažeb rodného města, kdež
postoupil až na úřad městského důchodního. V úřadě
vynikal pilností, a obezřetností, hájil všady svědomitě
finanční zájmy obce naší a v posledních letech byl
duší zdejších městských úřadů, neboť znal důkladně

veškeré záležitosti rozsáhlé naší správy obecní. V mě
ríci říjnu t. r. alavil jubileum své $šti leté úťedné
činnosti v Hradci Králové, e tu se mu dostalo ce
utrany městské rady plnéhouznání sa věrné a platné
slažby obci prokásané. Členovéměstské rady, úředníci
a četní ctitelé účastnili se banketu na jeho počeuťpo
řádaného. Po jeho amrti uctila městské rada jeho pa
mátku vydáním zvláštního úmrtního parte, v němá
tklivě oznamovala úmrtí věrného svého spolapracov
níka a při jeho pohřebním průvodu dala posypati ulice
fekem a osvítiti je plynovými světly. Zvěčnělý pan
ůchodní byl nejen pilným ve svém úřadě, ale aš do

lonského roku byl horlivým pokladníkem Besedy, pro
Ústřední Matici vybíral příspěvky až do ové smrti,
horlivě působil v místním odboru Národní jednoty se
veročeské a mocnou vzprušinoa byl ve všech národ
ních spolcích zdejších. Šsanáraživým milovníkem di
vadla a hercem ochotníkem, byl duší zdejší ochotnické
divadelní jednoty, v jejíš čele stál po 10 let jako ře
ditel. Jako režisér a herec byl nennavný a obětavý a
jest hlavně jeho zásluhou, že královéhradecké ocbot
nická divadelní jednota patří mezi nejpřednější v tomto
království. Hradecké premiery navštěvovány bývaly
celým českým východem a severovýchodem. Divadelní
jednoty okolních měst stély e hradeckon v důvěrném
spojení. Známé jsou všem výlety hradecké jednoty do
Bychnova a rychnovské do Hradce. Město Hradec na

jde po tak vynikajícím úředníkovi s těží celou náhra
du; v divadelní jednotě, která ztratila svého otce a
přítele, bude na ten čae gvěčnělý Theodor Peřina ne
nahraditelným. Jediný muž sotva vykoná v naší vo
řejnosti bredecké tolik, co vykonal Th. Peřina. Přátel
skóspolečnostiu Boučků,Baštipinůa Macákůstrácejí
v zesnulém rovněž milého společníka. Důchodní,
Theodor Peřina staral se však také velice o své dce
rošky, která ztratily záhy drahou matičku. Aby jim
pojistil budoucnost vyhledával zvěčnělý i vedlejších
zaměstnání. Dřel se často pozdě do noci. Ještě pět
let chtěl intensivně pracovat, až by zsopatřena byla
jeho rodins a pak chtěl se odebrati na odpočinek a
věnovati se v Hradci zamilovaným svým spolkům a
urówa Tusculu ua Novém Hradci Králové. Našel tam
své Tusculum — v hroboe rodinné, na hřbitově av.
Jana na „sáémečka“. Ještě ve čtvrtek večer byl v di
vadle vesel, ač trpěl v poslední době rozčilením a
nervosou. O 11. hodině si ulebl, pakdle zvyku svého
četl, o 4. hodině ranní se probudil, a v tom jej patrně
ranila mrtvice, neboť při páduna zem se zranil,
kařeká pomocpp. dra Baťka a jeho čvakra dra Klum
parabyla marnou. Zpráva o úmrtí panadůchodního
roznesla se Časně ráno po celém Hradcia vzbudil
všeobecnou soustrast, — Pohřeb p. Theodora Peřiny
konal se v neděli o 2. hod. odpolední. V domě amutku
vykonal církevní obřady vys. dp. městský děkan ka
novník Musil za assistence vpp. kaplanů a 6 alumnů.
„Slavjan“ zapěl smuteční sbor od p. ředitele Wůnsche,
načež se ubíral do kostela P. Marie. Za ním kráčeli
spolek divadelních ochotníků, pání i dámy korpora
tivně, divadelní společnosť pana Suka, duchovenstvo,
ztízenci pobřebního ústavu pana Hichtra, úředníci a
zřízenci městských ústavů a lesního úřadu nesli nád
berné věnce, které darovali dcery Jindřiška a Marie,
rodina Klumparova, JUDr. Klampar, vzornéma spolu
pracovníku městská rada, Svému milému řiditeli vděční
ochotníci, cnkrovar v Předměřicích, divadelní společ
nosť pana Suka, hosté od uastaveného stolo, měštští
úředníci, záložní úvěrní ústav, pěvecká jednota Eliška,
Právovárečné měšťanstvo, pí. Anna Laudova, policejní
strážníci, městští zřízenci a dělníci, bratr p. účetní
rada Peřina atd. Za rakví, verenou v skleněném nád
berném voze kráčeli příbuzní, starosta p. dr. Ulrich
a členové městské rady, generál Chissola hlavně e dě
lostřeleckými pp. důstojníky, dvorní rada Okenfase,
státní návladní Matouš, místodržitelský rada, pp.
inspektoři a úředníci zdejších všech úřadů, pp. řidi
telé, professoři s učitelé všech zdejších škol, vadp.
kapitalní děkan s gen. vikář Th. Dr. Alois Frýdek ze
zástupci dacbovenetva, členovénárodní rady t.j. městětí
a okresní atarostové, kteříza příčinou porad v Hradci
Králové právě meškali, zástupci všech místních spolků,
přečetné dámy a veliké davy obecenstva. Po výkropu
a modlitbách v kostele Panny Marie ubíral se průvod
Slezskou branou x Moravské bráně, kdež vykonány
modlitby a Slavjan zapěl krásný sbor od Vašátka,
Na to ubíral se průvod v kodárech do Nov. Hradce
Králové. Na hřbitově věnoval zvěčněléma pobrobní
vzpomínku p. městský rada JUDr. Faltner. Působení
p. důchodního badiš paměť vděčná!

Dar. Pan professor Tondl, daroval větší po
čet vázaných ročníků „Vlasti“, „Obzoru“ a „Metho
da“ žákovské knihovně bisk. Burromoen. Zaplať Bůhl
Vivaut Segnentes!

60leté narovemimy slavil Jeho Exc.nej
důstojnější pán biskup českobudějovický, Dr. Mar
tin Říha. Duchovenstvo a obyvatelstvo diecésní při
neslo svému Vrchníma Pastýři holdy vzácné a upřím
né. 'ěato Budějovicejmenovalo svého biskupa čestným
měšťanem. Podrobnější zprávy přineseme, jelikož nás
došel dopis pozdě.

Z kanceláře městského divadla.
V sobotu dne.g. prosince má svůj čestný večer
slečna Louisa Veselá,k němuž si obrala Karlvai
sovu účinnou hru »Režná košilee. V neděli jest
Šimáčkův »Svět malých lidí« obraz ze života cu
krovarnických dělníků. Hra tato byla poctěna
cenou z nového nadání zvěčnělého F. Náprstka,
Ve bře zaměstnán jest oprvé celý personál Su
kovy společnosti, V pondělí jest na repertoiru
Bozděchova veselohra »Z dob kottilionů«. V úterý
dne 12. prosince má svůj benefiční den paní M.
Ryšavá k němuž si zvolila činohru od Sormonta
s de Enery »Trakař otce Martina«. Ve středu
dává se Hamberkova veselohra »Jedenácté přiká
zání«. Ve čtvrtek dává se ku přání s mnoha stran
projevenému oblíbená Bissonova veselobra +Kon
trolor spacích vagonů.« V pátek dne 15. jest pří
jem pana F. Čekanského; v týž den se dává Kof
kova původní veselobra »Bohatá holka«. V sobotu
dne 16. t. m. jest Hardou úv »Fereole činohra
ve 4. jednáních. Pro příští týden se připravuje



sensační hra »Zaza«; zkoušky k této hře započnou
již tento týden. Před vánočními svátky odbodlalo
se ředitelství uspořádati ještě jedno a to poslední
dětské představení; k tomu cíli zjednala si správa
divadla provozovací právo vánoční hry »Jezulátkos.
Ceny míst k tomuto představení jsou o polovičku
sníženy,

Benefiční představení. Vynikající4
všeobecně oblíbená členkyně divadelní společnosti
pana Suka, slečna Louisa Veselá, bude míti v s0
botu svůj příjem. Vystoupí v úloze Kristiny ve
velice Časové a zajímavé hře Karlvajsově »Režná
košile«, hra z lidu pro lid. SlečnaLouisa
Veselá rozmarnou svou hrou a spanilým svým
zjevem obecenstvo naše již tak často pobavila,
že zajisté toto snaživost a zdatné její výkony
četnou návštěvou benefičního představení hojně
odvděčí.

V Národních Listech mesmí se 0
mndp.biskupovi Edvardoví J. N. Brymy
ehovi psáti pravda. ObecnívýborobceOpočnice
jmenoval 3 Milost ndp. královéhradeckého biskupa
čestným svým občanem za veliké jeho zásluhy o naši
obec, jmenovitě že vlastním nákladem vystavěl docela
nový s krásný kostel v Opočnici. Zpráva ta poalali
občané Opočničtí také do „Národních Listů“, Avěak
dopisemse dne 2:. listopada 1809 oznámila redakce
Nár. Listů do Opočnice, že placený inserát se nepři
jímá. V dopisu se praví:

P. T. relectěnému Jann Fialoví, etarostovi obce
Opočnice u Král. Městce. Dovolojeme si ka ctěnému
dopisu ze dne 20. t. m. zdvořilé oznámení, že žádaný
insert z ohledu politického směru našeho listu uve
fejniti nemůžeme a trváme 5 úctou veškerou Admini
atrace Národních Listů v Praze, 23. listopadu 1800.
Podpis nečitelný — Připomínáme, že insertní zasláno
bylo vystřiženo z Obnovy. „Národní Listy“ neviděly
v něm žádnou banu na našeho pána biskupa A po
něvadz po zásiuze pochvainé věci 0 něm uveřejniti
nechtí nebo k vůli židovským inserentům aveřejniti
nesmí, tož naše insertní zasláno vrátili, My katolíci
víme teď, že za peníze bývá vychválen v Národních
Listech každý rabín, žid, pestor 1 Němec, ale že o
katolíku, rozhodném Čechu a vlastenockém, obětavém
biskupovi se tam pochvalně psáti nesmí. A pak hlá
sají „Národní Listy“ heslo Fr. Palackého:
Svůj k svému a vždy dle pravdy!

Z Vysokého Mýta. Naší židé, kteří ze
eamého vlastenectví odebírají samé Tagblatty, Presse
a Bohemie a k toma Národní, Osvěty, Stráže e Časy
židovské, mstí se na křesťanech, kteří čtou též listy
nežidoveké.Chvalně známé vlastenecké knib
kapectví Fr. Čermáka vdova bonkottují na př.
všichni židé a vypověděli další odbírání knib a časo
pisů u vdovy paní rmákové — mezi nimi zejména
Jistý čidoveký advokát — protože prý brojí proti
Zidům a že prodává též brožary antisemitské a roE
šiřoje téš rozěfřený časopis Váš. Křesťanům můžeme
jen raditi: kupujte od křesťanů, podporajte své lidi,
odebírejte knihy a Časopisy od Čechů.

Zprávy úmrtm:. Z Jenikovic došlado
Hradce smutná zvěsť, že tam podlehl vleklé nermoci
statkář a majitel cihelny, pan J. Lodvík, člen okr.
zastupitelstva, který pro milou a dobrou svou povahu
« nejširším kraji oblíben byl. Nezměrný bol vážené
jeho rodiny edílí přečetní přátelé zesnulého v městě
j na venkově. Paměti zněčnělého budiž čest! —
V Rychnově n Kn. zemřel ve středu pan Josef
Staaber, městský rada a majitel realit, po delší
trapné nemoci. Zvěčnělý byl švakrem zdejšího p>na
c. k. listovního Šedivého. — V Pardubicích zemřel
nádražní restanrateur, p. Vobrovský, bývalý hote
lier a zlatého beránka v Hradci Král. — Na zižkově
zemřela tchýně p. okresního starosty Střemchy, paní
Anna Grégrová, matka pp. Josefa,Jana a Antonína
Grégra. Pochována bude v sobotn 0 ž. bod. na hřbi
tově v Opatovicích.

Z Říma. Papežská konsistoř bude zasedati
14. prosince, pak-li sv. Otec 8e jí bude moci účastnit.

iZasláno.)

Panu Raimandu Kozlovi,
mistru řezbářskéma

v Hradci Králové.

Na zasláno Vaše v předešlém čísle tohoto listu,
+ kterém útočíte na předetavenstvo II. živnost. spo
lečenstva odpovídáme následovně.

Nenabyl Jate dosad povolení k samostatnému
provozování koncessované živnosti kamenické a dle
sákona živnost. řádu $ 5. nesmí nikdo dříve započíti
s provozováním živnosti této, dokud udělení koncesae
příslušným živnost. úřadem jemu povoleno nebylo. —
Stal Jete se členem společenstva na základě provozo
vání čivnosti řezbářeké a byli Vám učňové co ta
koví přijímáni, přestoupením všuk do služeb obecních
bylo uvedeno společenstvo v omyl, že k provozování
živnosti kamenické oprávněn Jste; po badlivém šetření
nabyl však výbor přesvědčení, že Vy již po 3 roky
živnost ta neoprávněně provozujete, aniž byste avrchu
uvedeným zákonitým podmínkám vybověl, protož Vám
učedníci povoleni býti nemohou, a též i z toho dů
vodu, že učeň ten pouze dlaždice a chodníkové okraje
pracaje a tudíž dostatečné upůsobilosti kamenické ne
nabyde. Společenstvo neměří dvojím loktem nikomu
tak ani p. Ježkovi, který prokázal zákonem předepsa
nou způsobilost, o čemž Vy i každý u starosty upo
lečenstva přesvědčiti se může.

Z představenstva II. živnost. společenstva
v Hradci Králové, dne 6. prosince 1899.

Jan Kopp, J. Pilnáček,
místostarosta. t, č. starosta.

(Zaaláno.)

(Za rabriku tato, kterádnáhledů nobeře redakce odpovědn
býti mají súčastněné strany.)

ponechána výměně
ost. Právo slyšena

Panu

Raimundu Jul. Kozlovi,
sochaři, řezbáři a městskému uristru kamenickému?*)

města Hradoo Králové.

Mám za svou povinnost na zasláno Vaše v čís.
48, tohoto časopisu, v kterém Juto B6 mé osoby co
fankcionáře II. živnostenského společenstva jakož i00
soukromé osoby dotekl, následující širší veřejnosti, na
kterou se odvoláváte, na objsenění uvésti. Jak vzaslá
na Vašem uvádíte, vetoupil Jste do služeb zdejší obce
již před 3 roky jako mistr kamenický, přijímal Jete
dělníky i učně, ačkoli Jste neměl listu živnostního A
dosud bo nemáte. Zaměstnáváte vzdor tomu 6i více
učňů, jimž ovšem více platiti můžete než malý mistr
a bráti přitom na Jidumila, an to nejde s kapsy Va
ši, nýbrž slavné obce. — Byl Jste již dvakráte co
samostatný mistr úvazen Advakráte Jele pozbyl jmé
ni vzdor tomu, že Jste prodělal všecky stapně zákon
ného postupu a vývoje řemeslného| Z tohoto nejlépe
je vidno, že i dobrému řemeslníka obchodní vělomv
sti prospěti mohan. Na mě však útočíte, že jsem ob
chodníkem| Ano, nikdy jsem toho nepopíral a sobě
snad za hanba nekladli; prokázal jsem však zákonem
předepsanou způsobilost k provozování Živnosti ka
menické a byl bych i zkoušku tbeoretickoa co člověk
e předběžným vzděláním složit dovedl, kdyby na mně
zákonem neb předpisem žádaná byla. — K dotaza p
Kozla, jak obchodník může vyačiti kamenníka, dovo
loji si připomenouti a jen poakázati k tomu, že v
městské dílně kamenické naačí se za 3 roky učeň
zbotoviti pěkná dlaždice a chodníkové obruby ze šan
cového kamene; naproti tomu má v mém závodě ta
kový očeň příležitost seznati práce pomníkové, různá
druby moerkantilních mramorů domácích i cizokraj
ných a jich zpracování. To mně veřejnost ještě do
znati munf, že já úkolu vyačiti chlapce řemeslu ka
menickému lépe dostáti mobu, než zástupce městské
dílny kamenické. — Žezávodu evéma ruzamím, do
kázal jsem tím, ře na mé skrovné začátky a ne val
nou přízeň místních činitelů, jsem jej znamenitě roz
šířil a zvelebil, což celé veřejnosti známo jest. O zá
viati vůči Vám z mé strany mlaviti nelze, ap jsem
Vás po vystoupení ze závodn mého vždy podporoval,
o čemž doklady v race Vaší i mé do dneška se na
cházejí.

Tolik na vysvětlenou a ukončenou.
Zdenko Ježek,

mistr ksmenický.

*) Kdy a jakým způsobem k tomuto titalu p. Ko
sel přišel, nevědí ani sástupcové města.

"C'ržní zprávy.
V Hradci Králové, dne?, prosince 1899.1hl.

přenice xl. 6:10—666, žito sl. 480—5-45, ječmena
gl. 400—4-60, oves zl. 2-25—2:60, proso zl. 4-70 —5'00,
vikve el. 4-94—5 80, hrachu zl. 760—860, jáhly zl.
9-00—0:00, krup 8:00—21:00, bramhorů zi 120 —1 40,
jetelového semínka Červeného zl. 34-00—54'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 00-00—00'00, máka zl. 1650,
olejky zl. 0'00—000, lněného semene zi. 8:60 —9'60.
160 kg. žitných otrub al. 6-50, pšenič. otrub zl. 526,
1 kg. másla rl. 090—100, 1 kg. sédia vepřového zl.
72-—0-80, tvarohu zl. 0-12—0"14, I vejce 3 kr.
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sukna!
3 zvláštní časovánovinkupro

oy na obleky, hodící se
a lodny. brokaždé období,v mo

Dámské lodny. derní barvěk dostání.
Modnílátky oblekové, Metr zl. 330.
na zimníky a bave
jokyz čistě ově:vloyjp| S úplný oblek 3 metry.
v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,

;

sonkenický a první |

( »
o

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
zimníky a menčikovy jen
zaročené jakosti u V mír
ných cenách se na požádání
k nahlédnatí franko zašlou.

První český zasýl. závod

Ed. Doskočila v Chocni.

zasflatelský závod
w Humpolci.

Vrorky k nahlednutí
franko.

pp- Výtečné ©t

švabské plže
(šneky)

nabízí

V. Bouček,
obchod kolonialní, lahůdkami a vínem

v Hradoi Králové.

Jřáš literární týben.
Naše literární novinky:

Verne, Hra o dědictví, seš, 10... - « . „—bB
May, Po stopé slóho činu, seš. 66., -+ * —16
Janeček, Slov. pohádky, seš. 3. a 6., « - - PO » —'06
Národní Album, seš. 26.,.—© © + + + + * * „ —w0

ans anekdotář,seš.4,- © © +- + * „—1W0níAlbum,brož ©©-311 4 10
esképoesie,V.,brožy©© © -11 P,

Procházka,Pinč. AA *——Premiek Národ.albu;poprsí-<- * -> -—-—
Havlíček, Čech,Palacký, metuna a Komenský „ 5
Tučík, Cantus frmug, © © > © „—60
Hendrych, Mně stůně mládí © < + * +: © „—50
Heyduk,Spisy,seš.17. © ©6000 „p -U
Jirásek,Spisy,seš.296,- © ©- -33 —
Něm.-čes. terminologie, seš. 60,- « - - „ —M
Ottova laciná knihovna, seš. 49., „—0
Tolstoj, Vzkříšení,seš. By < + © + 3" „ „12
Vrchlický,Spisy, Beš.181,- © © -33 no -16
Augl. koibovna, BeB.34 < © © © 33 „ -12
Mrétík,PohádkamájeBed.1,- -< - A —%2Lumír,seš.4x48 -0
Zlaté Praha, ©. By < © © 5 „—9
Ženskýsvět,č.22, < 1 „—%0
Světlá, Vesnický román, YáB.— „ 40
Hudeb.salon Zlaté Prahy IIÍ., váz. 2.. 8
Bartoš, Naše děti, váz. © © © > 11 „ 370

Dne 11. t. m. vyjde.
Batorcův polit. adressař 1900.. -+ -- + 160
Veškeré tu uvedené, jakož i kdekoliv oblášené spisy
má stále na. kladě a na požádání nkázkouzasílá

knihkupectví B, E, Tolmaná
v Hradci Králové, Velké nám. č. 28.

bliže lékárny.
(Založeno roku 1863.)

> Zlalalaletoleleljelek LAT statalaleletelelolotololelelofeř,Jolefefelefefetelefetelefejeleli řeřeleteřefefelefefelelelelejeh>je

MODRÁ |alel

rojoje

telelelu KOKŠPÍE

Tooolalolel KNIHOVNA
(vydáváa redigujeDr. Václav Řezníček) |:

přináší stení zábavné i poučné a jest
proto hledána do veřejných i spolko
vých knihoven, těšíc se přízní zejmena
čtení milovných jednotlivců.

Na ročník (6—7 zajímavých knih)
předplácí se 2 zl. Všechnyjed: jlivé
svazky jsou k dostání o sobě. Admi
nistrace ochotně zašle seznam v „Mo-|
dré knihovně“ doposud vyšlých knih, [tk
jež lze koupiti nebo objednati ve všech
knihkupectvích a zejmena pod adresou

Modrá knihovna |

Praba, Král. Vinobrady č. 347. i

1etetejroloToTeo lalelele CK KOKA

EEE

LEZZalaleTele
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vánoční SÍTODĚ,
doporučuji

v nejrůz=veškeré okrasy '„jšc
warech jako řetězy, třásně, lamety, hvězdy,
různé závěsy, lampionky ajiné ozdoby ze skla

a z drátků velice případné

v úpravě velmi vkusné.
: t čkové voskové

Svičičky Salovoskové| stearinové,
hladké i i rýhované, krásné hořící Des kouře
a sápachu

Svicinky
Provedení všech ozdob jest velmi pěkné a

ceny nejlevnější.

gap- Největší výběr!

dárky vánoční
doporučuji

velice jemné voňavky, toiletní mýdiu,
vše elegantně upraveno ve vkusných

krabičkách.

Josef Pilnáček,
mydlář v Hradci Králové,

se skřipcem i k zabod
nutí.



Naše rodinné stroje
mají nejlehčí a nej=
tišší chod, dají se
lehce ovládati u jsou
nedostižny pro vše.
chny v domácnosti
se naskytující práce,
jakož i pro moderní

umělé vybívání a
prolamované | práce.

Původnísing:rovyšicj | stroje
lze dostati jen r našich

vlastních závodech.
Hradec Králové

Jiříkova třída 270.

Neustále stoupající
odbyt, vynikající vy
Znamenání na všech
výstavách, více jak
aoleté trvání továrny
a světová pověst,kte
rou si naše siroe
získaly, jsou nejji
jistější a nejúplnější
zárukouzajich jakost

jsou

nejužitečnějšími

SINGER Co. Hradec Králové,
Jiříkova. třída 270.

Dřívější firma: G. Neidliges.

jsouc založena na principu vzájemnosti,
svým členům, čímž stává se pojistné u
nějším.

Tento zisk neboli dividenda činí
úmrtí 14 až 15
desíti Jetí každého roku.

Za minulá léta členům připadající
dividendačiní. . . . ... «.....
pojištěných kapitálů vyplatila „Praha“.
a reservní fondy činí . ...

„K 604.420*70
K. | 9,404 8979-46
K. | 6,044.59720

nezlacené dle jakoati
kartonu, velikosti a dle
množství textu od 70 kr.

až 1 zl.,
zlacené od 90 kr. až

U zl. 20 kr.

| Obálky vhodné30—38 kr.

m JÍ | yabízíbisk.knihtiskárna

pe

K vánoční
a novoroční době

zhotovuje a na skladě má různé druhy
dárků vánočních jako jsou:

věšáky na ručníky,
klíče,stolky kuřácké

a podobné

Josefu Soudila,
závod řezbářský

v Hradci Král. (malé náměstí).

Právě vyšlo úplné! “jji

pro lid 6 kněze sestuvil

Pro příp ad úmrtí,
Pro případ úmrtí a zároveň dožití a
Věno ditkám.
Každé pojíštění pro případ úmrtí platíu spolku „Praha“

těž pro případ války PP P P
ádné pojištění nepropadne, bylo-li aspoň tři léta v platnosti,

Po pětiletech jest pojistka nedotknutelna a nelze správnost její
bráti v pochybnost.

Po pětiletém trvání pojištění pro případ úmrtí vyplatí se poji
štěný kapital plný i tenkráte, zemřela-li pojištěná osoba sebevraždou.

Po tříletém trvání pojištění poskytují se na ně přiměřenépůjčky.
Ctěné dotazy zodpoví a příslušné prospekty ochotně zašle.

Říditelství spolku „Praha.“

bez jedínkého cizího slova, tekže závodí s nejlepšími knihami toho druhu,

Prený souhlas s liturgickými knibarni církevními, k nimž přiléhá; výklad ceého církevního r.ku, do nějž pojaty jsou krásné hymny a zpěvy církevní v pl.
ném celku, zdokonaleném překladu; rosjímání, která přisojena jsou k každé
neděli činí knihu jakousi postillou, která může věřícím sloužiti za náhradu, kdy
pro nemožnost nemohnu se súčastniti služeb Božích, liturgický rýklad všech
dob církevních obřadů. Tušíme, že uvedené +p stačuje, aby doporučena byla
kniha co nejvřeleji. Nese jméno sice kniha modliteb, ale jest více ponžradž ob
sahuje mnoho výkladů, které v knohách - odlících marně bychom hleda'i Vý
tečná postilla Goffincova, jak ji vyd lo dědicví svatojanské, jest rozebrána s není
náhrady za ni Kniha Šrániko:a svým obsahem se jí valice přibližuje a med
litbarni ji předěl.

Cyrillo-Methodějské kněhkupeotví G. Franzi
v PRAZE, Melantrichova ulice, palác městskéspeřitelny.

Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1
litr po 3 zl.

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

sSlUvovici starou 1 litr po 80 kr.
Borovičku pálenouz tatránskýchjalovči

nek, 1 litr po 80 kr, vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa Tomáška
ve Vysokém Mýtě.

. Čognac, ktery 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
véno prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
2 apparátu teče. 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Yzorky zasýlají se zdarma a franko.

SRB“ Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15procent.i

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právé 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.

Též na splátky bez zvýšení cen!
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OE- První česná "fi
spociolněna americká cottagoová harmonie zaří

zená továrna

Rudolf Pajkr W spol.
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též barmonia B0u
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy ae doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 80 zl. výje. — NRsplátky od 4 zlatých. - Záruka
s pětiletá. — Illustrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

oOooOOOO00O00O ©.



W- První křesťanský závod. “W

HLAVNÍ SKLAD

koloniálního zboži
ve velkém,

Hlavní sklad všech druhů petrolejů

v
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EAradoiKrálové
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svůj výtečný :o
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různých známekzs ceny tovární ©
-© v Hradci Králové, Hlavní náměstí, o oharmicky1 bakteriologickyzkoušený

Velectenému„obecenstvudoporučují svůj hojně zásobený c. k. vládním radou, slovutným panem Antonínem Bělo

sklo, SKTU,BOLLA vojkenée Snanilorýc k : h růz- houbkem. profesorem při c. k. českévysokéškole tech
ných drubů proti dobírkám a sice: nické a příšežným znalcem v oboru chem, technologie při

Santos balíček . 5 kg. 5 zl. 20 kr. c. k. zemském soudu v Praze.

om o Siá dd o ke gap P. T. pánům obohodníkůmse povolujívětší
Středoamerické druhy kávy- - 5 kg 6 zl. — kr. srážky. “jil p
Honduras . . 5 kg. 6 zl. 50 kr. *

o Laguaira. 5kg.7 al.—kr. o 940000000000000)000 0000000000000
Guatemala 5 kg.7 zl. 50kr. - ITU
Java holandská 5 kg. 8 zl. — kr. SžŘ PETIT LLLETTETTTLETTTELLEE

o Gnuatemala velejemná 5 kg. 8 zl. 50 kr. o a +8 JŘ ' R

Menadosprl 5 AB.8 l okr 8 E JE odpácV Neškudaa snenado jemn . 5 kg.9 zl. 50 kr. 45 “ , 7, , E
Ceylon pravý © 5 kg. 9 zl. 50 kr. Z 58- JH v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) R

PRE- Kávy pražené bz R E B8|H ÚntrPU Neškudly,farářeveYýprachticích)©sn5saJ|| : a -I

na přírodní cestě bez přimichovánívody a různých praepa- © m A $ 3555 H doporučuje P. T. „veledůstojn. duchovenstvu E
rátů kg. zl. 120, 125, 135, 145, 155, 160, 170, 180, 20 S27 = svůj osvědčenýa často vyznamenaný H

Dle nabízímoognacy, šechdruhůJik S 33 MEz>35ž A výrobní závod Ae nabízím oognacy, všech druhů likéry, pravý ja- EO Se ová H vě o K
maiskýrum, srémskouslivovici,různédruhynejjem- © EPEE -| všech kostelních paramentů. p
nějšíchčajů, hrozinky, mandle. koření a další druhy © 559" 3595 E Cenniky, vzorky,i roucha hotována ukázku E

© zboží do oboru toho spadající. Objednávkyna venek se vy- 8 2 ga řišsš E se na požádání franko zašlou. E
řizují přesně,co nejpečlivějia 2a cenynejlevnější. M 5 0 PŘ | =8 a -8 | EEITKTEXTECTEKITTTTETTTTETTYTELLM UU

EDVARDŘEZÁČ. 20 3 Tržniciky zbi ržnici
© S85 královéhradeckých živnostníků odporučujeme P. T.

DEÁ | obecenstvu k vánočním a novoročním nákupům.

OBCHOD

papirnický
ae všemi druhy papíru, psa
cími a kreelicími potřebami.

Alba, kassety, knihy ob
chodní, kalendáře, obrázkové

knížky, jesle, hry, těžítka, kala
máře a t. d. v nejhojnějším výběra.

Veškané druhy dopisní.
K poštovním zásílkám odporačaji

velký sklad

patentních krabic
ve všech velikostech a původních cenách.

všech drubů v cenách levných dopo- ,
ručaje mnohokrát prvními cepami

vyznamenaný

- umělecký závod —

S467 A 6

„Časových úvah č. 8.“

práně měl „Naboženstvía lidstvo.
Apologetickéčlánkypíše Filip fan Konečný. Stramji. Cena 4 kr. Na 4 vý
disky pátý zdarma a franko. Šlovutmý katolický spisovatel probírá zajímavým a popu

ldrním slokem otázky o původu náboženství.

PEBADĚO O O E EEE ELLAE TEDLTETLLEE LELEECE]

K době vánoční a velikonoční.

a, Jesle chrámové33430%
ČlBoží hroby

js KŘÍŽOVÉOBSTY15sokie
šení“, sochy, oltáře u veškerá ko
stelní zařizení doporučuje uctivě
umělecký závod suchařský a řez

ee bářský

osefa Krejčíka v Praze.
Renovace starých oltářů a kostol. zařízení.

Písárna a dílny na Letné 612-VIL.Sklad Karlova ul. č. 40
v domě Sv. Václavské záložny od 1./XL. 1899. [llustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko Výhodné plateb. podmínky.

boebhbřěobřěběbhěbět
Křestní listy 40 kusů30 kr.nabízí

ex offo Bisk. knlhtiskárna.

přbběbřěěhěbětětVOV
č Antonín Suchardasochař a řezbář

b v Nové Paco (Krkonoše)

k |
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| ; S úctou veškerou

|

zané poly
chromované

se slohem kostelů
soublasné

v reliefu řezu
né neb lité

We

|

práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje 4 polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za řádnou práci při cenách nejmír

doporučuje se kn zhotovení oltářů, Božich hrobů

nějších. 3

č Antonín Sucharda.

a veškerých potřeb umění cirkevního; též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší

BUSUP PDK

Vánočníprodej
všech druhů

koberců a záclon
ve velkozávodě firmy.

gRF*>Illustr. cenníky zdarma a franko. “jij
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K vánočním :v šera,
kům!

svát um . kdožprojevysoustrastineb účastenstvímpři pohřbu
Překrásnéa úžasnělevnéozdoby pana

na vánočnístromky,svíčičky hladké
i točené v nejrůznějších barvách a veliioěnénich brk eve| (IN TTrOTNORYE PRŘIDSY,
ořechy,evícimky svírací i k zabod- městského důchodního,
nutí a j. v. nabízí za nejlevnější to

vární ceny . . : ,

členspolku„Českýchmydlářů“ přispěli k umírnění bolesti naší, vyslovujeme svůj

Jindřich Jelinek ae vronoldík. w6)

[majitelprvníkrálovéhradeckétovárnyna mý- Zarmoucená rodin a.
dla, svíčkya dosud jediný dlouholetývyra

bitel sody krystalové

v Hradci Králové, na podloubí,
O

Levné a pěkné dary vánoční
doporučute firma

JOSEF JEŘÁBEK, dřive J. SKÁLA,
nejstarší závod s modním zbožím dámským a hedvábným

v EXradoi E rálové, EFXlavnínáměstí.
(> Založeno roku 1863.

Za příčinoudobyvánočníprodávámeveškerélátky hedvábné, vlněné a prací za ceny Značně snížené. čímžnaskytujesc krátká
příležitostkrásné a solidní látky na šaty velice levně —a sice levnějinež všude jinde— nakoupiti,což jsou dárky vánoční zajisté

praktické a vždy vítané. Známá vzorná, nejsolidnějšíobsluha! Vzorky na požádání franko.

Prodá se

obehraný kulečník
v „Besedě“up. Jos. Stříbrného

v Třebechovicích.

CTU" Ochrannáznáuka:Kotva.

: LINIMENT. CAPSICI COMP,
L z Richtrovy lekárny v Praze,
k uznává ss za výborně, bolesti utišu
řjící natírání; jest na skladě ve všech
, lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl
»Všeobecně oblíbený tento

domáci prostředek
Pžádej vždy jen v původních lábvích s

naší ochrannou známkou „kotvou“
k z Richtrovy lékárny. Buď opatrný a
b přijmi jen láhve s touto ochrannou

: známkou za původní připravku.

( Rlchirova lékárna„UzlatéhoIva“v U: “

S- Solidní
: obslabou vždy osvědčený a chvalně zná- ů
i mý obchod konfekční pro dámy

Anny F. Horové
v Hradoi Králové,

Klicperova ulice, proti kavárně p. Fialově s
odporučuje ku zimní saizoně svůj bobatě

] zásobenýsklad elegantulch,moderníchR Carnot, francouz. novinka
jupiček, pláštěnek nejrozmani-[A , :

tějších střihů.a velkývýběrdívčích | vřele doporučitelná látka pro pány na
dětských jupiček a pláštíků obleky v moderní barvě, v neobyčejné

ých Je velicemírných. šiřce 150 cm. Metr zl. 4-40.
Objednávkydle míry se rychle shotovují. | [ Vzorek této látky jakož i bohatý výběr moderních

E Za lask řízeň (v úctě nejhlubšíŽ drabů na obleky, svrchníky, zimníky a menčikovy jen
M 4a laskavou přízeů prošl v úciónejhin Š zručené ja kosti a v mirných cenách se na požádání

Anna F. Horova M k nahlédnutí franko zašlou.
První Český zasílatelský závod

Ed. Doskočila w Chocni.

7

ZS

Výbornou chuťkávy docilile

přísadou

VydrovySA

Kyžkchkeddajás)

SALACAA

Velectěnému duchovenstvu

KarelZavadil,| Brána “ byí
- O

zlatník apasířv Chrudimi | ik lze v domě 36.,bisk. konsistoříukoupeném
svůj hojně zásobený sklad *kA - + 

náčiníbohoslužobnéhojiš -x majírna ti. X
ge stříbra, bronzu a jiných kovů č Krám i byt jest znova upraven. Krám se hodí pro tichý obchod neb

"vše alině w ohni zlacené a etřibřené začserač | S | pro tiché řemeslo. Krám může býti o sobě, byt sestávající z jednoho pokoje
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

sevno ji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
lnovu zlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje ge tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, paciikálů, schránek na Nejavě

tější, patenek atd. co nejvíce.

a s kuchyní též o sobě — anebo obě místnosti jednomu nájemci pronajaty.
Kdožby jednu neb druhou místnost, neb obě najmouti hodlal, může

se v kanceláři b. konsistoře, neb v kanovnickém domě č. 37 (vedle) hlásiti.

Obě místnosti mohou býti 1. lednem 1900 obývány.

DOOBOMNP © m.
Majitel a vydavatel Pelitické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor Frant. Stábi. — Liskombis. kainciskoray v Hradci Králové,

ODÁÍŘ



Prine Dr. Bodřich Schwarzenberg
o .

0- stÍuací,

Vynikající tento šlechtic mlavil v neděli v Čes.
Budájovicích o politické situaci. Princ jest zvolencem
českého lidu v Čes. Budějovicích, zůstal však členem
klubu velkostatkářů a udržuje tak styky 6 poslanci
lidovými. Smýšlením s vychováním je urozený n aristo
kratem, ale jako řečník výmlovný a příjemný dovede
mluviti populárně, a postí-li několik demokratických
raket, pak mu tleskají se stejným sanicením národní
socialisté, radikálové, Mladočeší 1 Staročeši. Pravil,
že Němcům ee jednalo o to, aby si pojistili trvalou
padvládu nad Slovany. Heslo, fe jazyková nařízení
oblížila Němcům, vykonalo svůj úkol. Badeni, který
mluvil-o zářící kultaře německé, nechtěl ublížit a
nikdy by nebyl ublížil Němcům, Těmto věsk za dvě
lets musily ostoapiti tří vlády. Vláda Clarybo nám
vzala, co Badeni v zájmu rovnoprávnosti učinil, Sta
novisko naše k vládě Claryho je samozřejmé. Účet
náš s touto vládou je úplně výřízen. Vystoupila proti
nám způsobem, jehož nemůžeme zapomenonti. Yiáda
tato nepokládáme za schopnou života. Ne pocit bněvu,
ale zármatka musí nůs ovládati, že něco takového

je vůbec možnýc. Je to hluboký bol, že ce našel muž,
který tato rána zasadil národa, který osvědčil tolik
věrnosti k říši i dpoastii v dobách těžkých. Čínu
takového nedopuatila se dosud žádná vláda na žádném
pároda v této říši, Způsob a ferma zrašení jazykových
nařízení jest to, co nás urážeti musí. Kindingrova
nařízení snamenají nejen zavedení němčiny jako
vnitřního úřadního jasyka, ale znamenají 1 8a
jištění tohoto -stavu pro budoucnost. Je to neštěstí,
když takovým způsobem se bol náš zvětšuje ještě,
Vláda Claryho jeví se om jedné straně strannickou,
Ba drahá straně však chce zajistiti státní nezbytnosti
a konečně chce strany smířiti. Nelze si věru před
staviti, jak chce vláda provésti tento úkol: státi nad
stranami, nám rány zasazovetí a pak nás smiřovati.
Nás vláda Clarýbo urazila, tož jíme. s ní vyrovnání.
Proti této vládě nemůto české poselstvo Jinak státi
než v nejtužším odpora. Jedná se jen 0 to, učiniti
tento odpor účinnějším a rozhodnouti se, zda-li je
lépe přejít! k obstrokci, či zůstati v mezích oposice.
Dle náhledu priocova neměla by +e oposice vymykati
£ řádu parlamentárního, neboť je to meč drojsečný,
může přivoditi osamocení té neb oné strany, Ždešto
v odporu společném možno nelézti ochotu 80 strany
vlády i těch, proti nimš odpor se vede. Vláda Cla
rybo nemá k nám ochoty, ons nemá anl znalosti
našich poměrů, neb nezná ani dosahu rány, kterou
nám zasadila.

Pak pojednal pride o otázce té se stamoviska
pravice, majority. Praví, že daešní většína bado
všdy pohotově. Osoby se vymění časem, ale zásady
budou tytéž, poněvadž utiskované národy so vědy
sejdou ve avém odporu. Velikému klan.n se oddávají
ti, kdož mají za to, že útvar pravice dá Berozpoltiti.
Myšlenka, utvořiti koalici — epolek — proti nám,
není možná, Mohou sice pastati poměry, že ta neb

ale majorite tato sejde se zase, jakmile pominou pří
činy samostatnébo vystoupení některé strany. A bo
proto, jelikož pravice stojí na základě poctivasti,

Mobu řící — pravil řečník — še budoucnost
Rakouska sávisí od sachování majority této. Mao16
bouře převalily te v poslední době i přes pravici,
ale tato zachóvala si vždy to hlavní: pospolitost, To
evědčí o ryzosti její zásad. Myčlenka pospolitosti mezi
"Poláky a Čechy v poslední době vůbec značně po
kročila. Katolická lidová atrana německá jest ze všech
"stran majority nojvíce ohrožena ve své existenci, ale
stojí na stanovisko, že křivda nám učiněná odčiniti
ee musí. Řečník ajistil, že veškeré osoby, atojící

chování. Pak se řečník vrátil k postavení českého
poselsta. Toto bylo nezbytně tločeno k opposici. Ta
byla dána zrušením jazykových nařízení. Tím so po
měry mezi vládou a pravicí opět přiostřily, a bylo
todíž přikrečeno i k zostření oposice. Teď se jedná
o obstřukci. Řečník pokládá ji ze nebezpečnou, neboť
jest se co obávati, fo povede k- zřízení vlády absolu

„etické A 1 jiné následky nepříznivé může míti. Ale
mezi tímto stanoviskem mým — pravil řečník — 8

Jiných, leží cesta prostřední: že te může pochybit s
donatit Čechy k obstrokci. Pochopují, že pak by byli
poslanci čeští naceni, obstrakce uo uchopiti, pokud
lid český ve Vídní je nechá s neprojeví přání, aby
parlament vůbec opustili. Jsem přesvědčen, še čeští
poslanci budou muslt zehájiti obstrokci proti dvěma
předlobém vládním a sice protýrakousko-uhorskému
vyrovnání a proti rospočtovémuprovisoriu. Jakkoli
Gtnávám uutnost úpravy poměrů národuhospodářských,
pravím, že v tomto okamžiku mohlo by se schválení
úmlav pokládati sa projev spokojenosti. A toho vláda
nezaslouží.

Od této cesty české čclegaco DynÍ není možno
estonpiti. (Výborněl) —

Jest nám nápadno, še přinc Schwarsenberg
se nezmínil o obstrukci proti schválení ujednané
koety Uher a Rakouska a oobstrukciproti vyří
sení příkasných sákonů do- novéhoroku, kterým by
nejspíše celé rakousko uherské vyrovnání paďlo a

nastala *by celní a obchodní rosluka. Povolí li

čeští poslunci tyto na ten čis nejdůlešitějí věci,
pak nás po 10 let aš do mového rakousko-uher
ského vyrovnání můše postrádati každá vláda a
prosadí třeba i proti nám méně důlešité věci. Či
mlčel o té věcíprinc proto, poněvadě šlechta v těchto
věcech dle přámí koruny ani oposicí ami obstrukcí
nechce? —

Obledně zabájených právě nových konferencí
smiřovacích pravil princ Schwarzenberg, še čeští
poslanci, věrní svému postupu, probláeili, Zo nejsou
proti vyjednávání o čestný emír. Ale při kouferoncích
těch se zapomíná, še má-li urašený národ je ma
větíviti, musí býti napřed uspokojen. Náladu dnešní
neuzuává za příznivou ku jednání podobnému — na
Jedné straně oražený národ, na druhé jánající vítěz,
to nejsou podmínky, za kterýchž dal by se mír pro
jednati, Nebude-li o míru jednáno na základě na
prosté spravedlnosti, je veškerá práce marna,

Pokud se týče budoucnosti našich snah, tu prioc
Schwarzeuberg pravil, %eodhodlána jest české dele
gace vésti boj lak dlouho, dokud se nám nedostane
práva. Jsme ochotní boj zastaviti, ale jen za jisté
sáruky. (91) Řečník vyslovil za blavní náš požadavek
přiznání státního práva českého. V státoprávním našem
programo jsou uloženy podmínky smíru.

Dvě myšlenky pro budoucnost budou rozhodnu
jícími: program pravice a t. zv. svatodušní program
německý. Němci hlásají, že na tomto programu ne
svratně trvají. Jest to program boje za uadpráví, náš
program pak jest — program práva 8 práce. 21
tězí-li přesvědčení naše, ntváří ne Rakousko spokojené,
zvítězí-li svatodkění program Němců, povstane boj
proti programu pravice. Vybraje ten ale konečně, kdo
věrně setrvá při spravedlnosti a podporování všech
tříd obyvatelstva,

Přijde doba, kdy hmotný úpadek národů horší
bude, nef dnešní buje politické a ten bude pak ví
tězem, kdo před věčnou myšlenkou pravdy se sklání
a pro ni pracuje.

Výklad prince Scbwarzeuberga potkal se 5 nad
šeným souhlasem a Čechové bodějovičtí vyslovili mu
plnou důvěru. Princ mlnvil rozhodně upřimnějí, než-li
většina českých poslanců. Avček prine Bedřich Schwar
zenberg je sankvinik a optimista; vidí rád všecko
v barvách růžovějších. Věříme, že v našem státopráv
ním programu jsou uloženy podmínky smíru. Ale pro
tento náš program není žádná ze stran pravice,
Němel © Maďaři jsou protl nám a za takových po
měrů bado naše souhy státoprávní koruna proti
vůli tak závažných činitelů podporovati? Nač si ne
utěševý tento stav zatajovati?

Politický přehled.
Delegace dne +. prosince přijal císař ve

vídeňském bradě uherskou a rakouskou delegaci.
Po osloveních předsedů obou delegací, hraběte
Julia Szapsryho a hraběte Vettera pravil císař a
král: »S upřímným zadostučiněním přijímám uji
štěnío věrné oddanosti, které jste mně přednesli
svým předsedou. Vzpomínám při této příležitosti
dojat nesčetných projevů neochvějnépříchylnosti
ke mně a mému domu, jimiž všichni národové
mocnářství spojili se se mnou v hlubokém žalu
nad úmrtím císařovny a královny, mé v Pánu
odpočívající vřele milované manželky. Styky moc
nářství k cizím mocnostemjsou vesměsnadále přá
telské a sdá se, še jest odůvodněna důvěra, še i na

nější záruku toho spatřují jako dříve tak i nyní
v nerušeném trvání těsného a důvěryplného po
měru k naším spojencům. Za další záruku míru
lze považovati harmonickou součinnost všech ci
vilisovaných států na letošní haagské konferenci,
která vsniknuvší na velkomyslnýpodnět J. V. cara
ruského vabudila ve všeobecné potřebě míru svěla
nové o veprušené naděje. S upokojením mohu pou
kásatí k tomu, še na dále veskrse Lbyání a přá
telské styky k ruské říši ve smyslu společného po
stupu v otáskách týkajících se balkánskéhopolo
ostrova jeví polěšitelné úspěchy. Vůčí válečným
zápletkém v Jižní Africe jsme odhodlání zacho
vávati přísnou neutrvlitu a můžeme si jen přáti,
že tato zápletka v brzku bude ukončena. Vedle
příkazu spravedlnosti, který nelze odmítnouti, upra
vují se v předlohách podaných vám k ústavnímu
projednání platy gážistů mého vojska a méhová
lečného námořnictva, jakož i platy společných
úřadníků s sluhů. Požadavky mé vojenské správy
obmezují se na nejnalehavější a nejnezbytnější po
třeby. Poměry v Bosně a Hercegovině vyvinují
se jako dosud normálně a docházejí také r. 1900
potřeby správy těchto zensí úplné úbrady ve vlast
ních příjmech. Spolehaje « plnou důvěrou na
osvědčený Váš rozhled a vlastenecký zápal, s ja

Na to oslovil císař téméř všecky čelnější delegáty.
Nejdéle mluvil s dr. Žáčkem, s předsedou rozpoč
tého výb.ru, Na otázku císeřovu pravil dr.Žáček,
že rokování o rozpočtu dosud nezačalo a že po
slanci čeští po příkoří, kterého se českému lidu
dostalo budou míti těžké postavení a nemohou býti

vládě po vůli, Záčkovi i Koftanovi pravil císař, že
si musí čeští poslanci počínati sláfnicky a nestní
odpírati stáiním nutnostem. Dru Sfránskému pravil
elsař, že v konferenci s Němci musí si echové
počínati rozumně, rozvážně a státnicky. Stránský
pravil, že to má císař v rukou, ať je tak milostiv
a řekne Němcům slovo, aby šli našim požadav
kům vstříc a že pak bude možno uzavříti s Němci
mír, Rozchvělému českému lidu se musí jítinějak
vstříc. Císař pravil, pokud se jeho týká, ničeho
neopomene, ale Úechovése musí chovat státnicky
a mu:f vyhověti státním nutnostem. Vůči dru Kra
mářovi vyslovil císař přání, aby se smír s Němci
zdařil. Nad chováním českých záložníků při kon
trolních shromážděních vyslovil císař nevolí a
pravil, že Češi musí býti smířlivi a umírnění,
S vůdcem Čechoněmců, drem Funkem mluvil císař
velice milostivě, Přál si, aby z vyrovnávací akce
vyšlo něco skutečně | prospěšného, třeba ne
sa kašdou cenu. Hraběti Stůrgkhovi pravil císař,
aby státní uutnosti byly vyřízeny zsvěas. Němečtí
delegáti jsou s těmito milostivými osloveními svých
členů velice potěšení. Dru Ebenhochovi, jehož otec

ochází .od Nov. Bydžova vyslovil se císař naději o

apojenýhi silami podaří, ovšem sotva v několika
daech. "Císař to uznal a vyslovil se s velikým

ním o smiřlivosti katvlických Němců a děko

spajehati O státní nutnosti a českoněmeckémsmíu mluvil císař dlouho též s bar. Chlumeckým
a Jemdřejovicsem. Pergltovi pravil, že při smírné
akci třeba trpělivosti a odvahy. Ze všech oslovení
mocniáře viděti, že si přeje shodu, stůj co stůj.

Mrabě Goluchowskl + zahraniční
situaci. V sobotu mluvil brahě Goluchowski
v uherské delegaci o politické situaci a pravil, že
národové pociťují velikou potřebu míru a snaží
se ziskati a nalézti nové prameny odbytu pro své
výrobky. O válce v jišní Africe myslí, že zachová
svůj místní ráz a že nezpůsobí zápletky ve svě
tové politice. Trojspolek s Italií a Německem pro
hlásil jza solidní, pevný a zrušení jeho příčilo prý
by se zdravému rozumu. Uášídorozumění a sblí
žení s Ruskem mi za účel chrániti Evropu na
horké půdě Východu pred zápletkami. Stykv naše
s Ruskem jsou ode dvou let pořad důvěrnější i
soupefství, které oba státy tížilo jaxo balvan, které,
jak zkušenosti ukázaly, nejvíce poškozovalo oba
státy, a nepokojné živly na Balkáně svádělo k ha
zardním podnikům na úkor sousedů, přestalo.
Rusko a Rakousko postupovaly na Balkáně vždy
ve sbodě a shoda tato zachová nás bohdá i příště
před zápletkami a zabrání vzniknutí protiv a ne
dorozumění mezi oběma státy, V Orienté se musí
zachovati pořádek a posavadní stav, aby tamní
státy se ustáliti a vyvíjeti mohly. Zásada, nevmě
šovati se do vnitřních záležitostí těchto států, při
spívá nemálo k zabránění balkánských třenic. My
budeme potírati každé dobrodružství, které pokoj
a pořádek kdekoliv na Balkáně by ohrožovati mohlo,
V Ramunsku moudré, obratné a zkušené řízení
státních záležitostí učinilo v zemi pořádek a zá
ruku ustálených poměrů. V Srbsku a Bulharsku
udávají se sice časem rozvášněné výbuchy, avšak
to jsou více choroby u všech mladších státních
útvarů se objevující, na které třeba prohlížeti s
jistou shovívavosti, pokud z toho nevzcházejí pře
hmaty s poruchy na půdě mezinárodní. Naše do
rozumění s Ruskem má právě za účel, aby pře
hmaty tyto nevystoupily z jistých mezí. Jinak jsou
naše styky se Srbskem a Rumunskem v pravidel
ných kolejích. V Srbsku přestali nás škádliti, po
něvadž poznali, že tím škodí nejvíce sobě; i nyní
žijeme se Srbskem v míru a přátelství, do jeho
vnitřních záležitostí nepřísluší nám se míchati.
Řecko hojí a zaceluje prozatím četné rány, které
mu udalosti posledních let zasadily, Řecku pře
jeme, aby obrodu svou brzy provedlo a do po
kojaých kolejí opět se dostalo, aby mohlo se or
ganisovati, prací sesilovati a sympatický zájem
Evropy si získati. Turecko snaží se vyrovnatí ná
boženské a národní protivy svého obyvatelstva,
avšak ve správě nedovede každý úředník vyhověli
šechetným únyslům sultana. Nám záleží na tom,
aby v Turecku nastal pořádek a přestaly nepo
kojné štvanice, které na škodu Turecka překáží
vykonávání našeho protektorátu nad různými ná
boženskými vyznáními, neboť lepšího anezištnější
přítele než-li nás Turecko nemá, Litujeme proto,
že se pořad ještě různým podzemním vlivům daří,
sby náš dobrý poměr, který upřímně udržeti
chcéme, česem porušily a tím mezi námi šířili
podezření, jehož jsme dalecí. S Anglií jsme ode
dávna dobře a nezkaleně spřátelení. Ve vájce mez:
Anglií a jihosfrickými republikam“ zachováme nej:
přísnější neutretitu. Ve Frameiš pilné a horlivě
se připravují k uspořádání výstavy v příštím roce.
Čilé a četné účastenství obou států našeho moc
nářství na výstavě jest důkazem, že žijeme ve
Francii v míru a chceme podporovati všecko, co
by říše sblížiti asoblo.

ď -og bo



Nejetarši velkoobchod suknem a
lze dostati v prvním českém zasila- zbožím podšívkovým.

telském závodě. “jž ýběr. Ceny každé soutěži čelící.

Při městské obci Královéhradecké ob
sadí se místo “důchodního.

S místem tímto, jež obsadí se na jeden
rok provisorně, spojeno jest základní :služné
1200 zl., 20 procent příbytečné po uplynutí
provisoria, tři 10 proc. kvinkvenálky; ze zá
kladního služného a výslužne dle norýjy pen
sijní platně pro měst. úředníky, ktera odpo

vídá Páně pensijní úředníků zemských.adatelé musí prokázati se, že s dob- o.. . o
rýmprospěchemodbylistudienaceléstřední©++ +... ++00000 +.. V ARH ANY
škole nebo sice na nižší střední škole, ale též Aa. l
na vyšší školeobchodnía státní zkouškuúčet- FRANTISEK JIROUS, úplně pnoumatické
nickou,a že po delší dobu v prakci účetní |© „ávod řesbářský a umělé truhlářství
činnými byli a v ní se osvědčili. , .

Kdo bude volen, bude mimo to poví- v Slatiňanech

nen ihned složiti kauci ve výši základního doporučuje netivěsvéchvalně známé práce
služného a sice buď hotově aneb v papírech, ostelníjako:

jež poskytující pupilární jistotu dle denní oltáře, Eo Anětškyi zpovědnice,
© slohu čistě gothickém a renaissančním.jejich ceny kursovní.

Žádosti podány buďtež u podepsaného Velké množstvípodobných prací zholove
úřadu purkmistrovského do 20. prosince 1899 ných v mém závodu dotvrzujenálešitouznalost v obora tomto.
a budiž v nich zároveň uvedeno, kdy by ža
datelé mohli nastoupiti. Bohatývýběr vlastních náčrtů, vlastnoračněkreslených zašlu na požádání důst. ducho

Parkmistrovský úřad'|v Hradci Králové, venstvuael. úřadůmprotiBdonnímuvrácení.
2. prosince 1899.. Plány a rospočty shotovují sdarma.em Nejstarší závod v obora tomto. mmm

ME zlatých a stříbrných skvostů, svatobnich
MU darů, kapesních i nástěnných hodin všeho

drahu doporučuje v nejkrásnějším prove
dení a levných cenách se zárukou

l

4

j

JAN KALIS |l
nodinář a zlatník v Rychnově n. K.

| přisežný znalec o. k. okresního soudu.

BR Obrázkové oenníky na požádání zašle.
HESESEJE3E3E3EJE3E3E3EJ4E3EJEFJEJEJEJEJEAEJ-=JEJESEJEJEJESJEJEJEJE3

a harmonla všech soustav
: provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závol můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ již r. 1869., rozšířil jsem za epolapůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varban v předních závodech ciziny, na
stavbr varhan pneumatických a elektromagno
tlekých. Osvědčení se mnou postavenýchvarhan
pneamatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší

zárukou, že mobudo el. patronátním a farním úřadům co nejvřeleji odporačití. Varhany ostatních ny
stemu s přesným a lehkým chodem te provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe ménší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i venníky
barmonií na požádání zdarma a franko.

Starosta: o o O další přízeňprosí
Dr.Ulrich.| (+0*%0000000000000000 AntoninMčlzer

Podporujtejkřesťanský závod!

„šeceníot STANISLAV JIRÁSEK vakóánisíc ma
doporučuje pro zimu

00000000000000000000000

0000000000000000000000

-| Pro pány idámy: Velký výběr dámskýchvlněných no- Výbavy pro nevěsty.
Košile bílé. — Trikové. —Pravé jágrovky.

Velký výběr votinek, nejjemnějších barchetů a| Největší výběr damastu, garaitar káv.
novetinek kravat, límců, manžet a rukavic. a , , 1 jíd. viměných račníků, kapesníků

Kněžské kolárky a náprsenky. flanellů otálobarevných, —atd. v jakestech nejlepších.

Ceny solidní nejlevnější. Malá zkouška přesvědčí.
O00000000000000000000000000 Prodám lovně

eškeré původní šicí stroje BO DO O Eoonstíosoětlonímjako: vodovodem do -místností, osvětlením

A le = plynem acetylénem, velkou zahradou 8 vodo
k NěJ(epst tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednoupe 4

villu Jitřenku
"| č. p. 187. w Plotištioh n. L. u Hradce Králové

blíže nádraží u Předměřic n. L. ua návrší.
Pliáší adělí na' místě samém

J. A. Holínka,
majitel.

pro domácnost a živnostníky
dodává pod 6 letou zárukou, též na splátkyA Ibext E. Sťfourač,

ve Svitavech.
“ Cenáíkýrý zdarma. Cestující se přijímají na stálý plat a na prorisi.

První královéhradecká velkovýroba nábytku
Hradec Králové. LADISLAVKNYPL. | "podáníanno-08

o“ k. :
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Zvonění na pokoj.
Staroslevná Hora Kutná, plná památek staré

slávy národa našeho, zachovala 6i až po dny naše
jeden starý obyčej ze čirnáctého století. V adven
tě vědy večer v Šest hodin zní vážně a — jaksi
více než kdy jindy — posvátné zvon po čtvrt
hodiny. Nynější pokolení možná že už sni neví,
proč to zvonění v temou pozdního večera. Ale za
mého dětského věku odpovídávali ataří lidé k otáz

08 paěh proč to zvonění — „to Be zvoní na pooj“.

Péčí otce vlasti Karla IV. a arcibiskupského
rádce jeho Arnošta z Pardubic byly v Čechách
zavedeny drahocenné a přeradostné zpěvy rorát
ní, jakými se žádný jiný národ prokázali nemůže.
Za časného jitra — na úsvité — v pět hodin rá

DOspívávaly 86 zpěvy ty. A proto, že se tak časnévstávalo, chodilo se brzy epat. Celý život rodinný
a veřejný proviknut byl katolickým křesťanatvím
a proto, aby se ráno neobmeškávaly zpěvy rorát
mi, musely se po šesté hodině vyprázdniti krčmy
a ulice. Mosel nastati v celém městě posvátný
adventní pokoj. A proto zavzněl zvon v šest ho
„din večer, a vše ubíralo se do domů, do rodin,
k brzkému odpočinku.

Dnes po mém vědomí v jediné Hoře — s věže
svatojakubské zuzuívá zvonu hlas: „Na pokoj, na
jpokoj.* Ale kde jest pokoj?

kde jece vy doby naší velikosti, naší alá
vy, „kde slavné Čechů jméno po celé Evropě bylo
léno ?“ Kde jste vy doby, za kterých otec vlasti
postupu němectví v Praze, v Čechách hráz po
doěil památnými tehdejšími, nyní v zapomenutí se
ealelajícími „jazykovými nařízeními“, dle vichž
jaayk českoslovanský prvním a vlastním jazykem
země učiněn byl, a němčina jen z nutnosti vedle
něho tam, kde skutěčné Němci vedle Čechů byli
stala se jazykem — ne samotným, výlučným —
ale vedle Češtiny do náležité míry oprávněným.
Zvláště však to se zapomíná, že Karel IV. naří
dil, aby se synové knížat císaře volicích též če
sky ačšlil A vedle táto péče o jazyk náš vidíme,
kterak Karel Prahu hleděl učiniti hlavuím mě
stem Evropy v ohledusvětském,jako Řím jim
byl středem světa v ohledu náboženském.

Na takovou velikost naši pomýšlel však ten
Karel, který v chrámě svatovítském na úsvitě dnů
adventních-s lidempražskýmzpíval„roráte“; ten

světa a radostným a věřícím srdcem jázal n. př.
v soboty adventní: Kristus jeat naše naděje, (bez
něho) nikdo nám nic neprospěje.

Blavné, utěšené doby kde jste? Kde jste do
by, kde i v Hradci Králové zvonívalo 8e na po

u a ráno Časně za příkladem otce vlasti, purkstr a konšelé města v presbyteři chrámu av.
Ducha spolu a množstvím lidu utěšené „roráte“

zpívali.jak to staré kancionály neše na památkuvyobrazili a nám zachovali.
Zvony náše — proč neblaholíte vice — „na

pokoj?*
Hned když Karel IV. ku konci listopadu —

před adventem — skonal, chytil plamenem dům
křížovníků. Děsně osvěcovaly plameny hrad praš

de právě stydia mrtvola největšího králenašeho.
A lid pražský po ulicích ee abíhaje hlasitě

plakal a neříkal a volal: Co znamenají ty plame
ny, co znamenajíty plameny? Suď si kdo o tom
jakkoliv, ale plameny ty a nářek ten nebyl bla
Zeným zvoněním na pokoj! Zdá se mi, že to byly
jakési hrany, jež se odzváněly naší velikosti, naší
samostatnosti. Zvonění na nepokoj to bylo, zvo=
nění na poplach.

Ano přišly nepokoje, přišly bouře, přišly pla
meny. Rosnícené plameny vášní zanítily plameny
svárů, domácí války, až konečněvzplanul plamen
vspoury německo-českéhoprotestantismu proti ka
tolické církvi a katolickému králi. Ó jak bolí
srdce! Tam kde druhdy v presbyteři otec vlasti
ochrence českého jazyka, radostné pěl roráte, —
ten opravdu z českého srdce národa vyplynolý
zpěv, — tam hle cizák, který českého jazyka ne
znal, tam hle zasedl 8 nepřáteli českého národa
ku -stolu kalvínské večeře na bod Boží vánoční.

(ěmeský Frydrych od evaojeliků králem učiněnýl:)

Smutný to byl advent, emutné vánoce! Cizí
jazyk bučel ta svatyní nám drabou —
Děsné to zvonění na pokoj, na pokoj hrobový ná
roda našeho.

A pak houkala děla na západé za ton
zpuštěnou a poněmčenou evatyní, tam na západě
sa hrobem svatého Václava, za hrobem otce vla
sti, na bílé hoře, tam zaníceny plameny odboje a
vřavy válečné, zaníceny odpadliky od tobo, co
svatého bylo největšímu králi našemu.

A co znamenal hukot ten, co znamenaly ty
plameny?

Bylo to zvonění na pokoj, či enad brany
naše?

Myslelo se, že jsou to brany, že přichází
pokoj hrobovýl Avšak „neumřel národ náš, ale
spal jen“. Poražení a zbabělý útěk „evanjelického“
cizince byl přece jen zachráněním jazyka našeho
aspoň v té části království našeho, jak to nyní
spatřujeme. Národ náš — ten druhdy tak slavný
a veliký národ český — povstal.

Ale povatal v době, za které nezní ani v něm,
ani v jiných národech utěšené zvonění na pokoj.

Povetel ze sna, kdyš protestantství bylo zplo
dilo nevěru úplnou pod jménem liberalismu (8vo
bodářetví).

A ten liberalismus to jest, který nedopouští,
aby libě zněly zvopy „na pokoj“. Všude roztržka,
všude nespokojenost, všude jakási omrselost, vša
de jakási sháňka po něčem budoucím, co má ná:
rodům pomoci, stav jejich zlepšili. Všude ne
pokoj s touhou po pokoji.

Ó zvony naše, proč mičite, proč nézvoníte na
pokoj, na pokoj přežádoucí? — Proč zufte, jako
byste ustavičně brany vyzváněly národům, a ob
zvláště našemu? — A adá se mi, jakoby tentýž
zvonů hlas mi pravil: Nemůžeme na pokoj blá
holiti.dokud pobrdati budete tím, co vá8
velikými učinilo. Nemůžeme na pokoj zvo
piti, dokavád chuďas i boháč, neučený i učenec,
kníže i dělník, jako jedněmi ústy nezazpíváte
z celého srdce, z celé duše to, co národ i otec
jeho u hrobu av. Váelava s tichým plesem srdce,
zvučnýmjásotem hrdla zpíval: Kristus jest
naše naděje, (bez něho)nikdo nám nic ne
prospěje.

Ale jak daleko jsme od toho? — Že to tak
hle zůstati nemůže, že obnovy avěta je zapotřebí,
to uznává každý rozvážný člověk! — Ale to, co
vy povídáte, to je „klerikalismus!i“ A tak po
mozte vy, mohli bychom říci.

Není to tak dávno, co n. p. professor Mas
saryk hlásal, že on by vymyelil nějaké nové ná
boženství? A dnes? Dnes strká nám za Bpasitele
— obranu žida Hilsnera. To jsme to do
pracovali! Jedihou záchranou naší má být „židů
milství“. — Pane professore! Takhle Beu nás ne
zvoní na pokoj. Přesvědčil jste se o tom. Studenti
vám zazvonili, až Vám v uších zavznělo. Ta Vaše
lidumilnost není taková, aby jí mohl porozuměti
český křesťanský lid. Tato lidumilnost jest nepo
chopení pravého křesťanství. Tolik panu Massa
rykovi.

A jinde — Bohužel — to není lépe. Jen v
jistých vzdělaných třídách v Anglii svitá. Tam

rávě vzdělanci stávají se v značnémpočtu -kato
íky. Poznali, že změna náboženství lidmi nčině

ná — reformace — na pokoj nezvonila. U nás
Be ještě u veliké míře zvoní na zvon svobodář
ství; ale přece jsou již taky lidé, kteří to cítí,
že ten avon již „křape“.

Obzvláště ta politika křape velmi ošklivě.
Něco jest ovšem již na lepší cestě. Ve Vídni totiž
uznali za dobré, zazvoniti brany našemu jazyku
a pak nám zazvonili puškami a řetězi. Ale dnes,
dnes tam zvoní na pokoj. Jen žádné hlomození,
žádný nářek. Nyní je zapotřebí, aby i Čechové
odblasovali státní natnosti. A pak? ... . Ale co
na tom světě? Je tu jen samá trampota, samý
nepokoj. Je lépe v brobě, tam už nie nebolí, tam
je pokoj. „Spi Čecháčku v avém hrobečku“, tak
nám Vídeň uš dlouho na pokoj zvoní.

Ale to je právě to, co národ náš nechce.
Dnes už je rozčilen, a json-li nervy rozčileny, tu
se to špatně spí. Národ zvoní nyní na poplach.
Jakvše dopadne?

Já pro svou osobu nečekám nic dobrého.
Dejž Bůb, abych se mýlil. Po roce 1866 přišel

ooo ln a Boěáajíomg, | V. Ročník.
ná

Beust, "když jsme totiž prohranou bitvou byl!
vyhození z německé říše. Chtěl tam Rakou
sku a to 8 jeho nadvládou zase pomoci; proto
Uhry, které by se tam byly špatně hodily, odtrbl“
a to ostatní, tu Cislajtanii udělal „uěmeckým
státem“, alo co Re snad méně ví, odtrhoval nás
co možná nejvíce i od katolické olrkve. A od té
doby umlkl v Rakousku zvon, jímž se na pokoj.
zvoní.

A dnes? Does je tu tatáž spaba! Do Ně
mec a k protestantismu.

A nechce prý do Němec jen Wolf. Jsou prý
státníci, kteří o tom sní, že Rakousko přejme
zase vedení říše německé!! A proto nesmí být
státem, v němž různí národové jednoho panovníka
milojíce, šťastně žijí. Nel Rakousko musí býti
německým. A tím by se dala taky vysvětliti ta
chabost našich úřadů oproti svádění k protesten
tismu!

Staří pohané měli přísloví: Koho bohové
chtí zabubiti, tomu vezmou rozam!

Zvony vídeňské, co to zvouíte? Ach! Jde
z vás strach! Hlaholem hran nejen nám, ale i
celému Ra onsku zdá se, že je ten hlahol váš.
Zvoněním na pokoj hrebový zdá se nám, že je to
zvonění vaše,

A proč na tyhle konce docbází to v Rakou
sku? Několikráte jsme to řekli, Dnes to povídáme
v jiné formě Beust — Němec protestant — libe
rální nepřítel katolicismu, byl neštěstím Rakouska:

A proto pravíme: Žádný nového vydání
'Beunt -nás: nespasí. Ani Beust němec z říše, ani
'Beust nepřítel katolického křesťanství, ani Beust
freimanrer, židůmil nedovede zvoniti na pokoj.

Jen státník podobný Karln IV., Kristem a
jeho moudrosti, spravedlností — ale i silou pro
niknutý mohl by nás spasiti. Jen ten dovedl by
konečně zazvoniti na ten dávno čekaný pokoj.

Jen rozhodné přiklonění se k původaímu
křesťanstvíjeat to, co zapudí ten dnešní ne

pokoj v národech a ukojí touhu po pooji.

Z říšské rady.

Interpellace poslance Skály a soudruhů nd

ministra. spravedlnosti,

Ve schůzi říšské rady dne 5. prosince 1899
podal poslanec Skála a svudruzi na ministra spřa- .
vedinosti tento dotaz: „Od českého kupectva na
Moravě byl mně zaslán cirkulář, v němž obyva
telstvo jest varováno před každým násilím, rozbí

jením oken atd. Cirkulář, který doslovně uvádím,zní:
Vaše Blahorodíl

Vážná doba nynější, v níž celou zběsilostí
znovu vzplanula odvěká zášť a pronásledování ne
přátelské nám Vídně a s ní ruku v ruce jdoucího
plemene oproti všemu. co české, jest pro nás pří
sným příkazem, abychom všichni co jeden muž
se sdružili k společné obraně, věrni heslu našeho
nezapomenutelného otce národa, Fr. Palackého.

Zanechme všeho, co nás dělí a třídí, vystří
bejme se všeho vybíjení oken, zbytečného hluku
a planých vybrůžek a vytábněme nejstrašnější
zbraň, jakou máme proti svým nepřátelům v hesle
„Svůj k svéma“. Vrbněmese s novým zápa
lem v zápas s touto vše ničící zbraní v ruce, vy
trvejme v zápasu tom statečně bez ochabnutí 8
milosti a než rok s rokem se mine, uvidíme eladké
ovoce úspěchů zráti ve vlati naší, která bez krve
a násilí bude prosta vrahů.

Spásu své porobené vlasti máme ve svých
rukou, osvobodíme ji jistě, bademe-li všichni věř
nými její syny a vykonáme-li všichni svou po
vinnost.

Jest uutno, aby obrana i útok naší svaté věci
byly organisovány po celé vlasti a aby v každé

obci sestoupil se sbor občanů a občanek, kteří
badou přísně bdít nad tím, aby jich spolnobčané
vyhledávali jen český obchod a české živnosti, jen
české lékaře a advokáty.

„Svůj k svému“ ve všechvrstvácha sta
vech budiž nám vedoucí hvězdou a staniž 80 na
ším vítězným heslem !"'



Znajíce Vaše Blahorodí co nadšeného vla
stence veskrz proniknutého snabou, aby volným,
svobodným a šťastným konečuě'se stal náš lid,
tak krutě dosud šlapaný a pronásledovaný, žádá
me Vás, abyste se stejně smýdlejícími občanya
občankami ve Vaši obci sřídil sdružení nebo spo
lečnost (žádný spolek), která vždy a všude bude
pracovatí pro heslo „Svůj k avómu I“ Čestným
slovem na místo přísaby zavašte každého Čleus
této společnosti k plnění tohoto hesla a se zrádci

řetrhněte všechen veřejný i přátelský styk a vy
dejte je veřejnému posměchu a opovržení.

V pevné víře, že se ve Vás nesklame a že
ve Vás našla jedooho z nejlepších pracovníků pro
dobro a blaho vlaati, prosí Vás 0 Houčinnost cu
možná intensivní „Národní stráš“. —

Tento tak dobře míněný, obyvatelstvo k po
koji a klidu vyzývající oběžník byl uhersko hra
dištským státním zastupitelstvem kofiskován vý
nosem, který zní: Čís. 10.790 Dne 25. listopadu
1899. C. k. státním návladuictvím v Uh. Hradišti
vidělo se přípisem ze dne 24. listopadu 1899, č.
22/99 oba letáky Národní stráše dle celého obsa
hu zabaviti, poněvadž v nich sbledána podstata

řečinu dle $$ 300 a 302 tr. zák., následkem če
ož konfiskace provedena byla. — Starosta: Dr.

Pištěcký. — Panu Jindřichu Slovákovi v Kroměříži.
Podepnaní činí dotaz: „Jest Vaše Ezcell-mce

ochotna takovýmto libovolným konfiskacím učiniti
přítrá 7“ " Následují podpisy.

Interpelisce poslanceSokola a sou
druhů podaná v sezení 24. říšské rady: „Vaše
Ezcelenci! Dne 5. listopadu 1899 procházel se po
městě v Pardubicích po celý den tamnější občan za
chovalý, sedlář a majitel domu Jan Komárok a cy
lindrem na blavě. Odpůldue setkal se náhodou s po
břbem inraelity Steinera. Občan Komárek počínal ei
zvela slušně a suad jedině ta okolnost, že měl cylindr,
nebyla některémo z israolitskýce účastníků vhod. Byv
nadstrážníkem Piskorou na to upuzoruěn, vzdálil se
občan Komárek neprodleně. V nejbližáích dnech po
tom byl občan Komárek patrně na udání israelitské ná
boženské obce volán ua c, k. bejtmauství a vyslechnot.
Vzdor tomu, še se nedopustil žádného trestního skntku,
byl odsouzen do vězení na dobu pěti dnů. Dotyčný
nález ení: Z provedeného šetření nabyl jsem pře
avědčení, že při pohřbu israelity Steinera z Dašic,
dno 6. t. m. konaném, nápadným a neobvyklým úborem
a ještě více oeslněným, úctu k průvodu pobřebnímu
rošícím a přímo ku posměchu vybízejícím chováním
způsobil jsto veřejné pohoršení, tak že z průvodu po
licejní atráží musil jste býti odetraněn. Jednáním tímto
dopustil jste se přestupku $ 11. cla, nař., daného 20.
dubna 1854, ř. z. č. 96, pro kterýž Vás dle téhož
ustanovení bes újmy soudního atíbání k vězení na
dobu pěti dnů odsuzuji. Z nálezu tohoto se se Vám
odvolati do 3 dnů k c. k. místodrěitelatví a c. k.
okresního hejtmanství v Pardubicích. Občen Komárek
odsouzen tedy do vězení na dobu pěti dnů bez újmy
trestního stíhání, Soudní stihéní zavedeno současně,
Jakkoli lze se nadíti, že soudní četření nebude míti
pražádného výsledku, jelikož v jednání občana Ko
márka svrchu zcela objektivně dle očitých hodnověr
ných svědků vylíčeném nebode možno shledati něje
kého trestního činu, nelso jednání c. k. okresuího
hejtmana nikterak echralovati. leraelitům nestelo se

okresního hejtmana a nelze mlaviti o nějaké nntnosti
ochrany náboženství „ossického. Spíše by bývalo na
místě, aby hejtmanství vyčkalo, jak věc u soudu vý

trestán nebyl. Trestáním nevinného, bezáhonného člo
věka, které se stálo na odání jeraelské obce bize vší
vážné příčiny, zbytečně se rosčiloje v nynější pobnuté
době mysl křesťanského obyvatelstva, které nemůže
lhostejně přijati zprávu, že zachovalý vbčan křesťen
ského vyznání bez příčiny byl trestán k vůli jeraeli
tám. I táží ve tedy podepsání? „„Jest ochotna Vaše
Excellence ko případu tomutc pozornost evcu obrá
titi a k tomu působiti, aby ono mysl pobuřující po
trestání nenestalo dříve, pokud by skutečná vina ob
čane Komárkanálešitým soudem prokázána nebyla i“ "

Drobné zprávy..
Zprávy dlecésmí. Ustanovení jsou

p. Jos. Kubík, administrátor, za faráře v Kórbru, p.
Ant. Sobreiber, b. vikář a forář Slatinanský, za fa
ráře do Žlebů; p. Jan M'kán, kaplan v Přelouči, sa
faráře do Sádka; p. Frant. Kratochsil, farář Cbra
stecký, za katecheta do Kutné Hory; p. Jan Sebmid,
kutecheta Trutnovský, za koplana do Karle. — Ne
omysté: p. Vinc. Slavík, za koop. do Slavoňova a
p. Váci. Gyarkovit, ra kaplana do Chrasti,

-Jeho Milost nejdůst. pambiskup Ed
vard Jam N. Brymych přednášetibude v ne
děli o 9. hodině odpoledne v sále u „České koruny“
v katolické jednotě cbrastecké.

Jmenovaný knišearcibiskup prač
ský, J. M barom Lev Skrbemský bude6.
ledna od J. M. knížete-arcibiskupa dra. Theodora
Rohna slavně v olomouckém metropolitním velechráma
ev. Václava na biskopa vysvěcen.

„Vysnamenání. Císařuděliltitul vládního
rady řiditeli odborné sochařeké a kamenické školy v

Hořicích,pann VilémuDoko upilovi)

Čestným! měšťeny města Holešova | měníMoravy,mb pilněkupovalo,četlo,půjčovalo,
byli jmenování: Hěský poslanecdr. Jan Žáček, seme| dbalo jejich pokyn v sevnějším a společenském ži

9 lenec p.Karel Bůbela so Veotína a semsk opál ek Me stalo, še čnětí. Štadenti.jako oživí
konání rada v NóvémJičíně; p. dr. Karel Groh, by olgáhi, ubjazní bývali arání"do přednách rodin mě- 

valý okresní soudce v Holešově. šťanských aFojenských, že do jejich: báhačních hodin,
Osobní. Pan MUDr. D. Panýrek, syn sdej- plesů, koncertů, výletů chodila elita úěkecké spole

ího paneprofesora, bývalýoperačníelev české chi: E00 APaodagovis ena poddanépak sBobli: ,
rargické kliniky prof. dra. K. Maydla, zehájil dne 13'* "amoci, ucházel „tě naži přízeň. Za ředitelování Jy: ,
prosince t. r. odbornou praxi chirargickou v Kůrlícě| -nyEr. Kosiny bylo olomouckégymnásinm na výslanaí
v Královské třídě, roh Prokopovyulice č- 2. Pan | gyho rogkvětu: čítalo aš na 000 šáků. Společai -|

dr. Panýrek by! po několiklet činnýmna chirnrgické kl r Havelkou jal se Koahja pracovati též oní %políklivice dra. Micbla, pět Jet účinkovaljalep lékař| rodní probuzení učitelečra, jehožnedostatky jako ie:
sokondární ve věsohecnénemocnicí pražské, 8 leta byl| spektor okresů hranichého. bray postřehl.“ Stál mesi, :

operatérem obirurgické kliniky prof, dra. Maydla, účín- předními sekladateli Spolké“ moravakých abitelů 4,
koval v nemocniciAlžbětinek1 v českédětskénes-| 3 z pok nán pro ona blás novd 4 vá.
mocvici <a vedení prof. dra. Neurenttera, A na všech pracovníkem. Tehdy zdlošítí olomotčít atoňcítéž
těchto ústavech získal nevšední praxe i obliby, „Matici školskou“ dle vzora podobného spolku v Pro

Věmeček spolku pro podporu chu- | stějově,které se pakstaly vzorem.podobným.ústavům- —
dých studujících vyšší obchodní školy | v Čechácha ne Noravě. V olomouckéObčanskéber.:
v Hradci Králové konat se bade dne ©. února ve| sedě vedeny tehdyčilé rozhovory o věcechživota ná-.

dvoraně Besedy o půl 8. bod. Vstupné: pán 2 K.,| rodního, společenskéhoa literárního. Zde vzal rěj
rodina 3 K. Výbradně pro zvané. úvod Kosinovy „Hovory Olympské“, zde adělov: osina své zprávy šivotopisné „Ze života starého

Z maší pošty. Aby doprava zásilek pošty| kantora“. Horle pro ryzost mluvy mateřské, napsal

povozné i v blížícím se týdnu váncčním správně před-| pro atřední školy apolečně « Františkem Barigiéhh p.sovzsta býti mobla upozorbují se ti, kteří balíky, kra- | „Malou slovesnost“. V časopise Matice moravské

bice neb bedničky poštou zaslati bodlají, še především| Komenském i jinde uvořejňoval Jan Er. Kosina vzágnezbytně nano jest, tytéž eprávnou adresou opatřiti. | ně články vychovatelské, posudky literární std. Roku
Při zásilkách do větších měst budiž nejen ulice nýbrž| 1977 povolán byl Kosina jsko zemský inspoklor-dó
i Malo domu, v kterém příjemce bydlí, čitelně odáno Praby, kdež působil až do r. 1891) Město Bohdaneč,
Adres voďtež na obal zásilk 6 vsá fi odkudž Kosinova rodina pochází“jmenovala Koráů y : silky samé psány, není-li | čestným avým měšťanem. Zdemeškával svěčnělý rád:
to ale možné, k zásilce tok připevněny, aby ne ztra | o prázdninách Poslední léta "strávil Kosina 'v Oló+.“
titi nemohly. Mimo to odporučoje ae, opis adresy pod| mouci, neboť zde byl vážen, milován a pochopován 
obal zásilky vložiti, aby tehdy, kdyby vnější adresa| nejlépe, mde prožil nejkrásnější avá mněná léta.Ko

ee ztratila, opis právě vzpomenurýji nabradil, Při| siga narodil ee r. sní or Jako dítě vojen- sásilkách, které potraviny neb požívatiny obsahují a | Ského kováře toujal ;se po Uliréch,maďarština byla

do Proby neb Vídně jdou, budiž jich váha jednotlivě. jaknijeho mateřštinou, po r. 1831 opětbyl ve av. Hippo
pa adrese ndaná. Zároveň swžádá, aby od 20.—24. yba SG ee pozáměh učešné nenaučilr. vodil
t. m. veškeré zánilky pošty povozné mezi dnem, Dej | v něm r 1843 bol ověD Vlastenecké vědomí probudil:v něm r. 1862 bohdanečský básník L. Langer. V Ha
lépe však v době dopolední podávány byly. liči naučil se opět rusky : polsky; gymnasinm sta

Dary na „Adalbertimam“. Vdp. prelát doval na polských školách a podobněaniversitu ve
Fiala 20 zl., vadp. rada Kerner 10 zl., vadp. kanovník| Lvově. Boka 1843 zapsán byl sde na flosofii, r. 1845
Musil 10 zl., vsdp. kanovník Brychta 5 sl., vdpp. A. pak ne právech, nejraději všsk studoval, literatera -:
Sirůček, farář v Bělé a Josef Kašpar ve Dřítši po 20| českou, polskon.s ruskou. V památnémroce ff48 <..

zl, „Zaplať Pán Bůhi“ přestěhovat . rodiči do Čech, studi hony čer ,Z jednoty katolických tevaryšů. | "Ton" v Praze./Udr. 1808—1886působil Rosi-.
Předoáěka vedp. kanovníka Dru. Soukupa byla| D9 na Králověhrades ěm gymnasinr) Zde pěstoval 2“
navěštívenadosti četnýmposluchačetvem,které se ži- Ene eton iteratara, O ina m

vým zájmem naslouchalo poočným úvabám o rodinném | . poby © o =po 2..
3 . často a rád. Jan Kosina byl vlastencem starého,

životě katolického dělníka. — V době vánoční vy- ||lctivého zrna. Byl mož vysoce vzdělený, ušlechtilý,
praví jednote oblíbenou vánoční spěvobru „Jesličky“, | sbožný, národ avůj miloval nade vše. Česťbudiš jeho
k níž konejí ee pilně zkonsky. — Pro plose jednoty| památce!
zvolena bude as první polovina února, poněvadž . Henpedářský spolek pro okolí Krá-.
v lednu odbývajíso téměřvšeckyplesy zdejšíchspolků.| levé Hradce pořádá + neděli dne 17. prosince
— Jednotě daroval osvědčený přísalvec, vedp. ka- -| b. r. o půl 2. bod. odpoledn- ve Svobodných Dvorech
novník Dr. Soukup G zl. „Zaplat Pán Bůhl“ v bostinoi „u Smetanů“ (jednatele V. Morávka) valno

Lóč se zatahuje. 1 „Školský Obzor“-od-| chůzi a spojenou sní melouvýstavku simolho ovode,
peroačí ušiteletva.nový realistitký časopise a vypočí-| Portimentu na Hradecku Králové. — Pořádek schůze
tévá již frásemi všecky dobré úmysly toboto semit.| Jest následajíví: 1. Zahájení schůze a výstavy pau
ského podniku. Bude prý bojovati proti českým kře- předsedou MUDr. Joe. Beichertem; 2 „O ovocnářství
stanským dornalistům, budo lámat jbo klerikalisma (a| Vůbec“, přednáškap. Ant. Šteffia, učitele ve Svob.
ovšem zavádětí jbo semitské), bude pomnábati(!) uči. | Dvorech; 9. „0 výchově ženského hospodářskéhodo
telstvo atd. Krátce poslouší každému a zvláště svým| *0rtn“,přednáška paní Marie Tracht ové, ředitelky
pánům,kteří sa své peníze budou chtít teké důkladný hospodyňské školy ve Stěterách. 4. Volné návrhy.
kus pověstné realistické „práce“. Že by tento semit- | Hosté jsou vítsníl — Výbor hospodářského spolku
ský podnik prospěl tóš našoma křesťanskémulide, to | Pro okolí Hradce Králové. Přihlášky ku výstavě, ači
se přece neoporažoje „Ško'ský Obsor“ tvrditi, poně- něny boďteš nejdéle do předcbosího doe výstavy a
vadě ještě příliš dobře tkví v paměti českého lida| Jodpatele hospodářského spolku, V. Morávka. Naskyte
ona pověstna“ Masarykovská --„bumanita“, která ne:| *©zde vhodná přílešitost nejen krásného ovocezde
Btlti se ojímati osvědčeného vreba a vrháti nejhroz- opatřiti, ale jej i ku dtědréma dnu si samlaviti. Pě
nější podezření na hlava nešťastných pokrevních přá- stivelé. mohon pak sde oroce své dobře speněšiti.
tel zasrašděné křesťanskédívky. Nemá tedy „Bk. „Z kanceláře mzěstokého divadla“
Odzor“- šádné příčiny — (ovšem nemásli „žádné)“ —| V neděli dne 17 £. m. odpoledne při sníšených cenách

rozebřírati se pro nový list, nejvýše tu, že bude prý| ©půl k hod. Jest. drahé. a poslední děoké přede
tž bojovati „proti“ zdivočilosti“, což by moblo pro- vení „Jesvlátko“, kouzelaá báchorka v € eních,«

opěti „Školakému Obzora“ © prvé řadě, neboť keždé Vpoodělí zpobeté pola « fračka 0 spěvy cd l "m. jest Obnelův „Majitel batí“.
jeho číslo volá po mravném povznesení. Dle všeho| v úterý dne 19. t. m. jest Čentný večer pana Bobdane *
očekává náš katolický lid, krutý boj proti semitekým| Lechmana „Redůz e Mahuleza“, Slovenská pohádka
toldnéřům,kteří obbajovati budou zlaté tele rejménu | o 4 jednáních od Jalia Zeyera. Nové kostýmy dle f
humanity, svobodné vědy a ve jménu boje proti — rin V. Olivy zhotovil a dodel B. Frýda s Prahy..
klerikaliemn. : . e středu sa příčinou pilných zkoušek ze nehraje. ©Ve čtvrtek 31. t. m. dává se poprvé„Zaza“. Vpátek

: Jan Ev. Kosina mrtev. StařečkaKosi.| js, poslední představení před svátky. Dává 68+0..terý aš do posledních dob chodil do oblíbené besedy b pana Josefa Konětepského „Sarak,dcara otro
v Olomouci v Národním domě, není více. Jan Ev. Dude od Barbiera v 6jed. V sobotu dne 23. a r
Kosina, bývalý ředitel slovanského gymnasia v Olo- | + m v neděli zůstane divadlo uzavřeno. V da

k nahod Boží braj j siceo 7. hodin
dělípo krátké nemoci. Opočestění Olomouce mé svěč-| Poláčkůvpoutavý oben ua jednou TeestancinaŠnné
nělý slavný vychovatel a spisovatel veliké zásluhy. | borka“ V úterý dne 26. t. m. jsat berkova fraška
Kdyš r. 1867 se stal prvním ředitelem nově založe-| Palackého třída čís. 37“ VeŠiředu-dne 27..t.,m. jeat
ného gymnasia českého, kladl žákům vědy na ardce| premiera od J. Stolby „Peníse“. Co příští movi
vlastenecké jejich povinnostiv poněměené tehdy| -ro Hradec řipravuje we'Halbe-ho „Mládí“pet |
Olomouci a v národě obrošené severní Moravě, kdež aška se zpěry od Jacobsona „Můšs-měsíce“
aní jediné městonenalezlose v rukou českých. Ko- Poštev í mclále ní i sdvjůí
sina hovoříval s námi rád o našem národním probu- jatent Ed o em jmenová byDvuže
zoní a kdyš jako terciáni založili jeme si v opuštěné Krále 6 r P van Trníček a Pácal 8 ciál
citedelle literárněpří spolek, nevyšetřovalnás| - oDorán "Bidal P sbi ke Jos.Zacho a I.
snad jsko politické spiklence, nýbrž svěděr, že jen číně « J Pb mi v Eardnbicich, Jos, Zachovalv Ji
zcela nevinně vlastenčíme, pokoušíme se v písemní- | nS A san Uulka v Pardubicích. ;
ctví, ba i ve verdování, učíme se slovanskýmjasy- Drašba usedlosti čp. 82 v Předměřicích
kům, otcovaky nás napomenul, dobré naše anaby do- | 4 pozemky koná se dne 22, t,. o 9 bod. u ©. k.
konce i pochválil a vykázal nám k odbývání schůzí | okresního sondu v Hradci Králová, — Upozorňujeme

ně dní Ppinoné kn né vedení pr C na výbadnookoupi pány rolníky. ©telného prof. Janas Havelky a dosud chvalně působí

cíhopanaprof.Praeka, bývaléhořediteleopavského - „ ředikálně pokroková strana ko nao
gymnesia, Ředitel Kosina a oba profesoři dali nám| jj Čech na 100 důvěrníků Hlavní slovo vedl re
mnohé vzácné pokyny, jak máme vzdělávati sebe © daktor „Samostatnosti“ Ant. Hajn. Aby se nahá
jak vlastním příkladem máme působiti o prázdninách zel lidu písekdo očí dáti " nobůzidůr stá
a svátcích doma mezi sourodáky. Když jeme chtěli | -nf Bororam který siradikál (o krokáří fed.
vystoupiti z němčiny,ostřenás napowenulpravě,žo stavojí oje docel rý k ašli n Pčeské ua ť
kdo chce působiti jednou proti národním našim ne- J a jinsk, nešli jin utrany;
přátelům, musí nesbytně znáti jejich literaturu, jejich Mavní důras pak byl pološen po návrhu puma re
život veřejný, sociálný i hospodářský, dobré i stinné daktora Alvise Hajna s Hradce Králové na. poll.
stránky. Pro Kosinu a Bavelkubylo veškeréstudent-| rámí klerikalésmu aantisemilismu; po
stvo nadšeno, s radostí pracovalo o národním uvědo-| Jiříka byla odsousena jako spátečníchá a straně



»realistů, zvláště pák proťdr. Masarykovi
patle. Nu takovený“ ©

by non bes mučení,dm s šidya re
„listysa jedno. 0 1
-Jednota českéhokatol.měltelstva

konati se bede dne 7.-m. prosince občasnou sohůsí
„r katolickébesedě (svatováclavská záložna Karlova
ulice) v Prase o 10té hod. dopoledne. Účastenství
všechčlenů šádoek" Pozvánky svláštní rozesílány ne
budou. Na programwitálén se: Praktické úkázky ná
božeasko-mravní výchoVý, ve všeobevný rozhovor ové
doa Karel « Praatilak Jelinkové. Volné nárrby při
jímá předneda '(Šestovice, PP. Velká Jesenice.)“

Treftní řínemí -zavédenobylo proti staro
stovi města Zbráslavice, dále proti městskému tajem

. níka čáslovakémm panu MiljpovsKémhua proti jiným
- gtarostům, protože odepřeli růsná'výkony přenesené

působnosti. —©——- 2 2

Dozvnky k.zolenské vraždě. MatkayHrůzosé..a bratr Jan Hrůza po

i šalubu na dra PApRora u sodpovědného redaktoravaděod těchto byli. křivě
ili"avou dceru, po případě ne

Kr kebo An
7 „Wiener Tagblattu“,

obviňování, že sav
stru Anežku Hrůzovu.

Genialních tidá prý mají přebytek— v
Americe. Jakýsi americký "professor vypočítal, že v
Americe skončí kašdoročně' v blázinci, samovraddon

"mebo hladem 36.500 geniů. Americkým geniům nedo
stává. prý se uznání a podpory. Američtí Jingové,
suroví a nocitní, nechávají tedy své nadlidi bídně hy
pouti na duchu i na těle. A přece prý genialních lidí
v Americe kašdoročně přibývá a vtipy tam rostou,
jako boaby po dešti. Amerikání tvrdí vášně ty nej
směšnější věci a — také je provedou. Ovšem, Ameri
ka jest zemí, kdo počítají milionáře, jako o nás cha
časy. Američané mají více časa ne dobré nápady,
mají favtasii, mají též odvahu, učiniti ne eměšnými.
:My Evropané máme tuto odvahu blavně jen.e politi
„ckých otázkách.. Zojmóna naší mladí sociálně pokro

orí páni; ti spořádejí celý svět přijediném posezení.
, Člověk jiá věru noví, sda-li jest pe, nemíti žádného
„genia anebo míti jisté vědění a a tímto k něčemu to

- přivésti. Stát nemáčasu starati se o genialní lidí,
neboť má plné ruce práce, aby byl hotov 6 těmi ne
genialními. Pro zaopatření genislních lidí stát napro
o nič:ho nečiní. [onechává je karárnám, kdež tak
dlouho sedí, až jim naprosto nic nenapadne Ve všech
povoláních se objevují a zmízí opět a kdyby člověk
neviděl někdy nějaké kravaty, která nepřilehá ke no

„Afku, kdyby neviděl vlasů, které pohrdají břebínkem,
myslil by, že genine již vymírá. Avšak genins jest
nemoc, všichni psychologové to tvrdí a zdraví tím
velice snehodaoceno. Genialnost a bláznovství bydlí
těsně vedle sobe. „Staví-li se chorobince pro choré a
blárinve pro blázuy, proč by se nestavěly usyly pro

pos, "jak to navrhuje jeden americký professor? Asy+ Jypro genie masely by býti ovšem genislně stavěny
" 8 prostorně tak rozděleny, aby na př. genialní filo

log, řešící záhady sanskrtu nestřetl ne 6 mathemati
kem, malíř, který nahazoje na plátno barvy, aby ne
erasil se s básníkem, který v potu tváři zápasí 8 dra
tmatem anebo avé ideje halí ve verše. Jak ale rosdě
liti komponisty a umělce, kteří hrají na klavír, har
monium, křidlovku, fetna, fsgot, obce, housle atd.,
aby se navzájem nepřihlačeli a pevyskočili a vlastní
kůže? To by dělalo ovšem jisté potíže, ale celkem by
byl nsyl pro genialní lidí vyhledáván dost a dost.
Pablicisté x fenilletunisté, kteří řeší nerozamné zaba
dy, lyrici, jichž verše misí v*hloubi papírových košů,
komponisté, jichž skladby práchniví v archivech, vy
nálezci, jejichž vynálezů krátkosraký svět nechápe,

litici, kteří pracují o erafra všech národů, kteří
šlají sliby i blahobyt na dlab, ti by jako genialní

lidé došly v'asylu pro genie přece jen splnění avých
hlavních tužeb.

25 hlavních krámů a oleg.obchod

míchvýkladů na náměstícha hlavních alicíchvHradci Královépatří židům. Připravili snad kleriká
lové křesťanské obchodníky o tyto nejlepší obchodní
místnosti — kteró loší, jak se říká na ráně? Rdousí
enad klerikálové malořemesiníky s křesťanské obchod
níky, či tísní je didovětí fabrikanti a kapitalisté? A
jací pakobchodníci tisknou nejvíce křesťanské ačeské
rolaíky a šivnostníky. Coi nejevu to zase lidé z tá
bora „von uneere Leut?“ Proti těmto však „Osvěta“
nikdy ani nemukne, a byť byl židovský podvod a
bankrat sobe větší.

Občanská Beseda „Komenský“ ma
Prašském Předměstí pořádádne 17.prosince
veřejnou přednášku v místnostech spolkových „Hotel
Zákoncký“.„Oosvětlování pomocíplamenu“.
Přednášeti bude učitel p. Jan Nos. Začátek o půl 8.
hodině večerní, Po přednášce volná zábava.

Benefiční představení. V úterý dno 19.
t m. sobraje se ve prospěchpena Bohdana Lach
maanns: Hadáz a Mahnlona. Slovenská pohádka o

4 jednáních. Nepen Julius Zeyer. Novinka sama odvynikejícího českéhobásníka i anaživost a oblíbenost
P. tmenna přívábí 4o--divadla zajisté hojně obe

. Cenatva.
Smart prý jest největšímhlasatelem mudro

tří, alepan Josef Ludvík, statkář z Jenikovic,
maš pro svou rosšafnost v celém hradeckém kraji
velice oblíbevý, byl tak moudrým, de nezemřel, ale
dal sl u pana Poltera ušit z brus nové šaty. Pan

„Ladrík mešká vléčení r Karlových Varech; správa,
še vážené jeho chof jej jela do K. Varů navštívit,
dala patrně podnětk zprávě, že p. Ladvík byl ra
pěn mrtvicí a zemřel. Zprávu ta přinesli jiš minulou
mředu občané z Jeníkovice, Libnikovic, Cernilovastd.
do Hradce a když ve čtvrtek poterdil sluha okres
ního výboru tut> správa svému předatavenému, do
utalese zpráva též do, „Obnovy“ a sice jen do něko
lka set naposledy tištěných eremplářů. Kdo prý se

< smrtí strachuje, ten nedovede šítí. Pan Ladrik se jí
nebál a bude zajisté ještě dlosho mezí námi žíti,
k veliké radosti všech svých opřímných přátel.

ruté mrany nastaly + úterý, hdy bylo
15 stapůt Celsia a « borách u Tretnova až 23 stop
dů zimy, Protože sněhu napadlo dosti, tedy saně ro
sele se pokání v celé krajině.

Pre skřehlé ptáčky uastely„následkom
sávějů sněhových zló čavy. Ptáci jsou velice krotcí a
hledajíce potravu, přibližují se až E lidem. Dobří lidé
zajisté jim vybodí hrst zadního obilí anebo aspoň
a housky a chleba, .

K smněmovním volbám doplňovacímpři
vají ae též socialisté. Za. města Příbram-Březovou

ora bude kandidovati odpůrce Březnovakéhov Praze
— Dědic, v německých skupinách vystoupí jeko kan
didáti říšátí poslanci Hannich, Kieeowetter a
Schrammel. Za město Liberecbude kandidovatí do
zemského sněmu tamní dělnický vůdce Scbiler.

Lidová knihovna obecní přenesenabyle
do veřejné čítároy „Palackého“ na Valkém náměstí
čle. 89. Hodiny k půjčování určené jsou: vo středu
od 7 do B. hod. a v neděli od 1. do 2 hod. odp.

Hradecké meviňátke. Redaktorzdejší
„Oavěty“ vykládal na krujském vjezdě radikální strany,
že antisemitismus v dnešní své forměpracuje do rukou
klerikalisma a přispívá ka sesurovění veřejnéhošivota“.
Divíme -se, proč metl p. Hajn před císím prahem a ne
pověděl raději svým kamaradům, komu do rukou pra
caje on svým filosemitismem a kolik již eprostoty
vychrlil na dobře odměnénou objednávku na ty nenávi
děné klerikály. Jest to zajímavo sledovati, kterak nyní
p. dr. Herbeu, redaktor Hajn a jiné epřízněné duše
enačí se svými stračáky před klerikalismem odrrátiti

zornost české veřejnomti od těch 62.000 zl., které
etoa na podzim sebrali mezi sebou šidovětí boháči

ku založení nového českého lidového listu. Který to
list má býti nevíme, jen nám je známo, že od Novébo
roku začne vycházeti nový realistický denník, jenž

prý dle pověsti přestane navazovati české dějiny naratraké tradice a obrodí náš život tradicemi oriental
ními. Dnos výsadním potomkům českobratskýro nepo
mohon jiš klerikalní bubáci. poněvač český lid falešnou
hra prohlédl a atřese se své šije zaprodané pionéry
orientalní kultury.

Spořitelní a zálošenský spolek dle
vzorů Raiffeisemova pro Chotěborky,Vilan=
tice, Lužany a Jeřičky započal dnem 1. prosince 1899
svoji Činnost.

Josef Jiří Ntronemayer, bickupbosen
ský a srómský Obraz životopisný. K padesáté ročnici
jeho jmenování bískopem napesl lidu českému a všema
slovanskému dr. Aut. Rončal. S podohíznoubisku
povou a vyobrazením velechrámo v Čakově. Nakla
datel Radolf Storch v Karlíně. Cena1 koruna. Za
sloužilý spisovatel a paedagog seznamuje DÁSVO8pise
svém 8 životem a působením muže ve Slovanstvě ra
kouskem nejoblíbenějšího. Ze spisu celého jest patrno,
že psán jest s láskoa. Spisovatel líčí spůsobem velmi
zdařilým nesmírné záslnby Strosemayerovy 0 národ
chorvatský, jenž ne synem, ale otcem by jej zváti
měl, poněvadž jen otec tak pečuje o dítě své, jako
on ne stará o svůj národ. Pontevě vylíčen jest jeho
boj politický, v němž elly své veškeré obracel na vy
možení Slovanstva stejného postavení s Němci a Ma
dary. Dále se zmíduje apisovatel o činnosti Stros
emayerově na poli církevními,

Nedělní a sváteční čtemí pre vadě
lamý svět. Sepsal Lev z Hammersteinu T. J. Pře

dem Cyrillo-Metbodějské knihtiskárny v Praze. Vý
borné spisy apologetické U. £ Hammersteinů došly
po celém katolickém světěrozšíření,

Emanuel kázání na posvátneudobu vánoční,
Sepsal a kázal Fr. Janovský, Cena 70 kr. Nákladem
knibtiskárny Václava Kotrby v Praze. Knihanejdůst,
ordřnariátem bročuským schválená.

.Ť.. s Ú.

Politický přehled,
Dualistická 1 cislajtánoká Lrise.

V Uherském sněmu doráží strany krajní oposice
ostře na ministerstvo Szellovo a ohrožují celé
vyrovnání, psk i ve vídeňském parlamentu pří
kazné zákony a kvota schváleny nebudou. Geza

sdali hrabě (lary učinil sa souhlasu císaře onámý

neušije. Kolomann Szell pravil: já to vím, še vý

obratný Polonyi jinou otázku: „Jaké pak je bo
úřednické ministerstvo, kdyš nečiní ami £0, co císař
chos, ani to — co parlament chos?l“ Ano, jaké
je to ministerstvo, které vládne proti většině ra
kouské sněmovny a které dělá jen, co čhce baron
Chlumecký, Gross a pohlaváři liberálů, kteří jsou
přece v říšské radě v nepatrné menšině? — Mi
nisteratvo hr. Clarybo škodí všady dle možnosti
Čechům, s urovnáním otázky jazykové nerná na
spěch a nedivíme se proto, že míra trpělivosti
české delegace vzdor kašičkové nátuře pana dra.
Engla, Pacáka a Škardy přetekla. V českém klubu
potíraly se radikální a oportunní živly již dávno
a když dr. Fořt viděl, že frakce Englova s ostřejší
oposicí to vážně nemyslí, že nemíní dělali oposicí
Achillově patě rakousko-uherského vyrovnání — pří
kasmým sákonům akvotě, které do 1. ledna vyří
seny býti musí, tu vystoupil na několik hodin
z mladočeského klubu. Vláda chtěla, aby vyrov
nací výbor 9. prosince a rozpočtový výbor 10.
prosince vyrovnací předlohy a prozatímní rozpo
čet vyřídil možno li do úterka ve výboru. Před.
seda vyrovnacího výboru Bilinski navrhl přede

vším jednání o kvotě, dr. Stránský žádal přede
vším, aby projednány byly vyrovnací zákony pro
vedené psragrafem 14tým. Tomu odporovaly stra
ny levice i pravice, ale Čeští poslanci zmařili jed
nání svým odchodem, neboť nemohla se provéní
volba zpravodaje potřebnou nadpoloviční většinou
(25 hlasů), Vláda Clarybo utrpěla tedy v dopě
lední schůzi citelnou porážku. V odpolední schůzi
žádal dr. Birnreither opět, aby nutné vyrovnací
předlohy příkazné zákony a kvota byly především
projednány. Přítomní 4 čeští členové opět ze schů
ze odešli a tím se stal výbor k usnášení opět ne
způsobilým. — Obstrukcí mohou echové mafiti
projednání předloh o rakousko uherském vyrov
nání i projednání prozatímního rozpočtu, který
chtí Poláci povoliti nejvýše na 2 měsíce.

. Na Poláky se činí největší nátlak, aby če
skou obstrukci zmařili, po případě se od Čechů
zcela odtrhli. Dr, Biliňskí vyslovil se o možnosti
zastaviti anebo znemožniti obstrukci Čechů velice
pesimisticky; polský klub může prý Čechům to
liko domlouvati. Zmaříli tito prozatímní rozpo
čet a investice, je neštěstí hotovo. Pocbybené zru
šení jazykových nařízení způsobilo nynější sitnaci.
Čím dále Cláry otálí s dohodnutím, tím déle po
trvá nejistota ve sněmovně. Levici nakloněný Ma
deyské hájil dle možnosti Claryho, který byl k zru
šení jazykových nařízení povolán. Chce klub
vládu Claryho povaliti? Jeho vláda není provisorní,
byl u císaře a ten ho splnormocnil, aby Polákům
opakoval, co od císaře slyšel. Císař mu řekl,
še tato vláda má úkol vyříditi státní nesbytnostia
potom zůstati v úřadě do té doby, dokud
se mysli neukonějši. Pak lze pomysliti jen na
vládu koaliční, totiž pozůstávající z pravice i le
vice. Jaworské pravil, že Polákům záleží, aby vy“
rovnání bylo vyřízeno parlamentárné. Obstrukce
Čechů obsahuje existenci pravice, to nechť si Če
chové zapamatují. Abrahamovič. myslí, že by
dlouhé rozpočtové provisorium Čechy podráždilo
a Polákům nelze jti dále, nežli nezbytné třeba.
Pšentak se vyslovil: Vláda nejen zrušila jazykové
výnosy, ale všechny její enunciace byly nepříznivé.
Ona koketuje s levicí a činí jen to, co chce tato.
Úkolem Póláků jest, zachovati pravici pokud
možnopro bydoucnost. klub se nesmí vzdáliti

od Čechů a Protože tito nechtějí povoliti provissorium žádhě, může polský klub povoliti jen dvou
měsíční. Klub musí rozhodně proti tomu protě
stovati, jako by podporoval obstrukci. Levice tváří
se, jako by se vším souhlasila, avšak po dvouleté
obstrukci pro vyrovnací předlohy hlasovati 13
bude. My musíme tudíž v první řadě vyříditi
předlohy vyrovnací a tu se ukáže, že my budeme
pro ně hlasovati, levice však odejde anebo bude
hlasovati proti nim. Podle toho lze posouditi,
která strana je stranou státnickou. Hr. Vojtěch
Driedussycki byl pro dvouměsíční provisorium
z toho důvodu, aby vláda neméla pokdy k opa
třením nebezpečným, na př. k rozpuštěn, říšské
rady. Jak viděti, jest smýšlení mezi Poláky ohled
ně jednání Claryho, Němců i Čechů velice roz
dílné. Čechy nezarazily výstrahy Madeyského a
Jaworského od nejostřejší oposice, neboť Y roz
počtovem výboru v obstrukci pokračovali a čeští
poslanči mluvili mnohé hodiny trvající řeči, aby
jednání protáhli. Stejně si počínají v plných schů
zich celé sněmovny. Škoda jen, že českých po
slanců obyčejně celá třetina schází. Mírnější strana
v klubu snaží se pořad ještě, aby úplnou ohstrukci
a rozbití pravice zamezila a Polák Bilinski a Dzie
duszicki vyjednávají s Čechy, s Němci i s hrabě
tem Clarym, aby jistého sblížení mezi vládou,
Němci a Čechypřivodili. Zdá se býti již marné,

Z Vídmě. Ve středu mluvil dr. Fořt proti
kvotě jako generální řečník 5 hodin velice věcně.
Dr. Menger hájil kvotu ujednanou. Wolf vy
čítal svým rodákům, že dříve byli nejrozhodněj
šími odpůrci vyrovnání, teď jsou ale proně a bě=
hají za Clerym. Této komedii se může učiniti ko
nec jen rozpuštěním sněmovny. Slovinec Berka,
Šílený, Stránský, Brzorád a jiní činili
prudké útoky proti vládě, že z 457 podaných in
terpellací zodpověděla vláda pouze ti a Kidinger
že neodpověděl na žádnou z 88 interpellací.
Schneider volal při tom: Jak se to má s po
lenskou vraždou? Kde jest krev zavražděné? Kde
jest kre Anežky Hrůzové? Schůze měla ráz
bouřlivý a radikální část českých poslanců utkala
se též se sněmovním předsednictvem.

Odstoupení vlády Claryho je pravděpodobné,
Kdyby Čechové schválili příkazné zákony a kvotu,
odstoupil prý by Clary s Kidingrem po novém roce
a ministrem spravedlnosti by se stal hr. Pininski,
Čechové nabídku br. Claryho nepřijali. V českém
klubu zvítězil směr obstrukční. Vyjednávání Bi
Jinského, Dipaula a Kathreina (i Engla) s Cla
rym a Kórbrem svědčí, že pravice by se nerada
rozbila, ač sotva se dá její rozklad zameziti.Vláda
nabízí ústupky Jihoslovanům a Rusínům, budou li
hlasevati pro její předlohy, ale nikdo nevěří, že
by do nového roku se vyřídili. Odstoupení Cla
ryho očekává se v nejbližších dnech. ,

Němeeke chce své loďstvo válečné zdvoj“
násobiti. Státní sekretář zahraničních záležitostí
hrabě Bálow řekl, že styky Německa s Amerikou,
Ruskem s Francif jsou přátelské, vyslovil i mo
žnost společného postupu s Francií v kolonialních
otázkách a pravil bez obalu, že Německo chce při
změně politické scenerie a při novém dělení světa



míti svůj podíl, totiž hodně veliký. Němecto po
čítá petrné na možoou porážku a úpadek Aoglie.
Této se ujal jedině socialista Bebel, který na zá
mořské osady nadával a pravil: S koloniemi dě
léme mizerné obchody, Zu Karoliny bylo Špa
nělsku příliš mooho placeno. Kiau-čau v ciziné
jest bnízdo žluté zimnice. Německý obchod dá
se jen těžko získat pro rozmnožení lodstva, po
něvadž se bojí mezinárodních zápletek. Vládní řeči
činily dojem, jako by byly mluveny ne pro říšský
sněm, nýbrá pro schůzi spolku námořního. An
gle jako moc námořní a Německo jako moc po
zemní doplňují se výborně a,mobly by spolu vlá
dnouti světu, Bylo by si sice přáti, aby Angličané
v Jižní Africe podlehli, ale taková porážka neotřese
mocí anglickou. Přejme-li sněmovna letos předlohu
o lodích, přijde za rok předloha o vojsku. Bebel
končí: Za krátko zahlaholí zvony opět mír na
Zemi, ale vy strojíte nové prostředky zkázy. To
jest vaše křesťanství, — Amirál šl. Zárpits prohla
šuje, že nechce, aby výčitky posl. Bebla šly do
světa bez námitky. Tvrzení — praví řečník —
jako bych se svým slovem zaručil, že po 6 let
nepodám další předlohy o loďstvu, odmítám s roz=
hořčením. Před dvěma lety jsem v rozpočtové ko
misi vyložil poměry dle svého nejlepšího vědomí,
nebyl bych však učinil tehdejších prohlášení, kdy
bych se byl domníval, že již nyní přijdu s jinou
předlohou. Ale poměry se změnily. Při propraco
vání poslední předlohy neměl jsem jasného názoru
o schopnosti nášeho průmyslu, Zatím jsem se na
vlastní oči lépe poučil. Při námořních válkách by
dělnictvo trpélo nejvíce.

Na africkém bojišti odnášejísi Angli
čené neúspěch za neúspěchem, porážku za poráž
kou. Divise Methuenova postupující podél dráhy
z Kapu ke Kimberleyi utrpěla porážky u Bel
montu, Graspanu a na řece Modderu a nyní těž
ce zápasila asi 6 mil jižně od Kimberleye u osady
Spythfontainu, Divise Gatacrova, která postupo
vala od Moltenu k Stormbergu a snažila se do
stati se k řece Oranjí u Bethulieado Oránské re
publiky, utrpěla v sobotu velikou porážku na
Stormbergu. Gatacrova divise byla od burů se
tří stran obstousena a strášně do nf páleno. An
gličané prchali po Jo hodin a dostihli Moltena;
přes700 mužů zajato a 500 raněno, Zdáse,že Gatacre
je s vojskem svým sevřen od burů, kteří se okolo
Moltena stahují se severu od Burgbersdorpu, ze
západu od Steinburgu a z východu od James
townu a Dortrechtu. Jsou obavy, že následkem
porážky Gatacreový budou se buři kopští tím
více bouřit a že přeruší spojení Gatacrovo s East
Londonem Poněvadž se zdá, že také divise lorda
Methuena jest oa burů — se streny severníi

rá] Frenche, který postupoval ad Middelburgu k
Naauwportu a Arungelu a odtud k Sannahadamu,
aby se až ke Colesbergu a vůbec k řece Oranjí
nepřibližoval, poněvadž by mohl býti od burů
rovněž zaskočen. Zdá se, že poslední porážky di
vise Gatacrea a Methuena, jichž spojení měl udr
žovali Frenche, budou míti v zápětí, že Kimber
Jey vysvobozeno nebude. Potěšitelnější zprávu
mohou pry Angličané hlásati jen od Ladysmithu.
General White prý nařídil svému podřízenému

lectvem učinil výpad. Ten prý se podařil, Angli
čané prý bury překvapily, dvě děla jejich prý uml
čely a mitraillesu prý jim odňali. ?) Na to se An
gličané vrátili k L.adysmithu. Hunter se tedy
skrz řady burů nedovedl piosekat a vrchní velitel
generál Buller, ačkoli má mezl Durbanem, Pie
termaritzburgem 4 Escourtem 19.000 mužů, rov
něž se o vysvobození Landysmithu váhá pokusit.
Čeká patrné příchod duvise, která okolo 20. pro
since má do Durbanu z Anglie přibýti. Dle an
glických vojenských novin má prý Anglie v jižní
Africe celkem 59.000 branců, nečítaje nosiče,
sluhy, mezkaře, vozataje atd, A sice je v Rhode
sii severně od Transválu 1 500 mužů, V Natalu:
Landysmithu 10.000, ve Freru, Estcour'u, Pie
termarizburku a Durbanu 19.000.. V Kapsku a
Bečuansku: v Kapsku 500, sbor Methuenův 8,000,
v Dearu a Oranžriveru 4.500, Hanoveru 3.500,
v Naauwportu 3.000, v Oucenstownu 5.500, Kim
berleyi 2.000, Mafekingu 1.500, dohromady 38.500
mužů.

Z bojiště afrického, GenerálGatacre
utrpěl opět hroznou porážku, anglické dělostře
lectvo střílelo do anglické pěchoty. Vojsko Gata
krovo prchlo od Moltena v divém útěku, Protože
byl Stromberg klíčem operační base generála Bul
lera k dobytí Oránska a je ztracen, musí též Met
buen upustit od osvobození Kimberleye a dobytí
Bloemfontainu, blavního města Oránskéhc. U Mod
der-riveru a při útoku na Hagger Fonteinu utr
pěla jeho útočící divise od burů výprask a musí
ustupovat do Kapska, rovněž jako armáda gene
rála Frenche, aby nebyly zaskočeny od burů a
od Kapska odříznuty. U Ladysmithu panuje bída,
hlad, tyf 8 záškrt. Armáda Bullerova Ladysmith
sotva osvobodí, ačkoli jedna její brigáda (Barto
nova) postoupila ke Colensu,BA

Zvěsti z východních Čech.

Z Luše. (Veřejnápřednáška ndp. biskupaEd. Brynycha v katólickéjednotě.) Po delší pře
stávce obnovila katolická jednota v nové své mí
stnosti na Cblumku svoji činnost. První přednášku
ráčil převzíti Jeho Milost ndp. biskup sám s sice
v neděli 10, prosince o 3. hodiné odpol. v diva
delním sále p. Veselského. Prostorná místnost byla
posluchači přeplněna. Tentokráte súčastnila sc
schůze též četnéi městská inteligence. — Vdp.
děkan Jan Vlach jakožto předseda katol. jednoty
uvítal ndp. biskupa, vyjádřiv upřímnou radost
z jeho opětného příchodu a blshovůle jeho ke ka
tolické jednotě a k farnosti lužské vůbec a pro
volsl ndp. biskupovi s»sláva«, což Lylo upřímně a
hlučné po třikrát od přítomných opakováno. Na
to požádal vznešeného pana řečníka, aby ráčil za
počíti přednášku svou. Nejlůstojnější velepastýř
v úvodu vyjádřil nejprve své potěšení, že krátce
po nedávné visitaci avé jest opět mezi lidem,
z něhož sám vyšel s s nímž vždy rád se stýká.
Za předmět rozhovoru svého obral sobě duši člo
véka. Podnět k volbě toho předmětu zavdala jemu
událost v uberském městě Temešváru. V tom
městě jeden lékař měl lidovou přednášku, v kteréž
neslýchané věci Jokazoval, že ku př. člověk duši
nemá, že co v člověku myslí, to že je mozek. Po
vstalo z toho velké pohoršení. Mnobé ženy po
daly protest proti tokovému mluvení tak důrazný
a tak četně podepsaný, že to pan doktor odvolal,

má a jaká jest, an přece nechce býti nevzdělaný
jako onen Čtňaua mardarin, jenž se divil tomu,
že by duši nesmrtelnou měl a docela se divil, že
by též žena měla duši. V celém postupu přírody
a tvoratva jest ukryta tajemná, neviditelná síla.
Tak i v nerostech, ku př. v magnetě je skutečná
a přec neviditelná sílu magnetická. V bylině jest
opět tajemná neviditelná síla »životnoste, ona síla
a schopnost spotřebovati a využitkovati vše, co
k vrůstu 4 rozmnožování svému potřebuje, aby
byla a zustala tím, čím jest, ku př. růže růží, pi
voňka pivoňkou. Zvláště nápadně jeví se tato ta
jemné, vnitřní sice neviditelná a předce skutečná
životní síla v byliné mucholapce, kteráž jest ja
kási smasožravá« bylina, Odkud asi ta síla? Ještě
dokonalejší teto životní síla jest ve zvířeti; ona
totiž síla, jež oživuje, takže zvíře roste, se poby
buje, smysly pozoruje, ano že mnohé umí, ač se
tomu neučí. Tato vrozená umélost není rozum,
sle pud a na rozum ukazuje totiž na rozum —,

Stvořitele. (Dokončení příště.)
Z Chrasti. Městské zastupitelstvo zdejší

úsneslo se v neděli novykonávati tak zvanou přene
senou působnost. Pan porkmistr Siegl, jelikož je
státním úředníkem, vzdal se porkmistrovstrí. Město
nzuávejíc četné a dlouboleté zásluhy jeho o měrto,
usneslo re, by opatřen byl jebo obraz a zavěšen byl
v zasedací eíni městské radnice.

Z Kutné Hory. Poslednídoboujesu nás
velmi živo. Měli jsme koncert Kabelíkův, který a nás
posledně vystoupil před odjezdem do ciziny. Ačkoliv
to byl již třetí jeho koncert zde, přece prostranný eál
obnovené Sokolovny byl obuazen, že nebylo nikde
volného místečka. Program byl úplně nový a po jeho
vyčerpání rozproudila se velmi animovaná volná za
bava na rozloučenou s umělcem. Dne 8. prosince byla
v Sokolovně schůze starostů okresu katnohorského,
ovšem důvěrná, poněvadě veřejna nebyla povolena,
v níž bylo protestováno proti odvolání jazykových
nařízení a uráškám národa Českého, Po skočení ode
brali se všichni na náměstí Havlíčkovo, kdeš Dr. Pa
cák krátce oslovil ještě shromážděné a poukazoval na
výrok Havlíčkou „vlastní silou“ — eanad tím chtěl
Hci, že na poslance nemohou shromášdění počítati?
Čí snad bez spojenců chce nám dobýti našich práv?
Kéž by to bylo pravda! Ale £ desítileté zkašenosti
nabyli jeme přesvědčení, že jest to ponhé házení pí
ska do očí lidu, aby pravdy nepostřehl. Málo ném
toho páni poslanci vymohou, kdyš ani mnozí do echůsí
nechodí, ač diety — 10 zl. denně — přijímají. —
Brzy začne zde čilá agitace, nebo dojde na volby do
městského zastupiteletva, které byly odlošeny, popně
vadě podán byl rekars až kn správnímu dvoru Šlo
o právo volební zdejších učitelek; panstvo by potře
bovalo jejich hlasy, ale proslýchá se, že rekura byl
zamítnut. Nynější správě velice škodí hospodářství v
pivovaře, čeho hledí využitkovati strena radikální.
Žid Singer ne již odstěhoval; ale bude toho asi li

tovati, neboť o posledním výročním trhu byly krámy
židovaké tak navštíveny, že nemohli jim šidé ani vy
hověti, ač v každém krámě jich několik k obsluze.
Ten náš „bodrý“ venkov není prý urědomělý! Jak by
nebyl, když jednoho dne vytlouká židovská okna a
dá se za to uavříti a potom běží do šidovského krá

ma kupovati. Proto ten nový český časopis židovský,který bude vydávati šidomil Masaryk je zbytečný.

Mládenci z Nechamie a okolí pořádají
20. ledna 1900 v městské radnici ples, k němuž
čiol jiš nyní pečlivé přípravy. Plesy tyto těší ne svlá=
štní oblibě širokéLo okolí, všdy a úplným zdarom se
potkávají i lze se nadíti, še zvláště letos bode péče
skvělým zdarem odměněna. Reklamace přijímá pan
Jindř. Hoňáček v Nechanicích,

Z Vyw. Mýta. V pondělí zesnula zde slečna
Marie Hospodkova, dcera vysocevášenéhogym
nasijního| řiditele p. Václ. Hospodky čítající 2%jar.
Pohřeb zvěčnělé slečny konal se ve středu dopoledne
a četné účastenství, jak krabů měšťanských,tak zvláště
dam ukázal, jaké oblibě mladistvá dáma i její velo
ctění rodičové v městě našem ne těší,

"E Josefova. (Ve
mládeže.) V neděli dne 17. prosince 1899 pořádá

telu »+Uslunce« v Josefově velký koncertní večer
za leskévého spolupůsobění virtuosky na harfu sl.
Anežky Falladové z Prahy, sl. Zděnky Kubnové,
sl. Zděnky Novohradské a úplné kapely c. a k.
pěšího pluku čís. 36, za osobního řízení kapelní
ka p. J. Heydy.

Starostové ma Hradecku zastaviliprá
ce spadající do přenesehé působnosti.

Pan Emanuel Černý z Opočna, ro
dák černilovský podrobiv se státní zkoušce u c.
k. místodržitelství v Praze, stal se úředně opráv
něným mistrem zednickým a tesařským.

Z NWechamie. Na den rg. t. m ustanove“
na jest schůze okresního zastupitelství v Nechani
cích a nalezá se mezi jinými záležitostmi více
méně důležitými též žádost Jsna Matějovského,
kancelářského Juby za zvýšení služného na mě
síčních 20 zl. Žádost tuto odporoučí slavný okres
ní výbor slavnému okresnímu zastupitelství ku
příznivému vyřízení Zdá se, že slavný okresní
výbor zapomíná, že zvolen byl pod heslem: vŠe
třiti v každém ohledu«, a nenásledovali tedy šle
pěje dřívějšího okresního výboru, který nuchysta)
poplatníkům okresu 40 proc. přirážku- a kolem
40.000 dluhů. Sluba okresní míval služného as
60 zl. ročně, nynější má 15 zl. měsíčně a žádá
nyní o 20 zl měsíčně, Při upravení služného na
15 zl. měsíčně bylo výslovně ustanoveno, že ne
smí více žádati o zvýšení. Za topení a Čistění
místnosti, psk za pochůzky na poštu stačovalo *
vždy služné 60 zl. ročně. Proč má najednou nyní
dostávati ročních 240 zlatých?

Proto, že prý p. okresní tajemník má mnoho
práce a nemůže prý atačiti, proto musí sluba též
konati práce písařské, za něž arcit žádá většího
platu. A proč nemůže p. okresní tajemník stačiti
s práci okresní? Protože vedle této práce vede
aprávcovství okr. nemocnice, které mu vynáší 300 zl.
ročně. Radíme proto pp. členům okr. zastupitel
ství, o nichž předpokládáme, že jsou pamětlivi
hesla svého zvoleni: »Přikažte okr. tajemníkovi,
aby se správcovství v okr. nemocnici vzdal ve
prospěch sluhy Jana Matějovského, aby sám na
konání práci okresních měl dosti času a pak stačí
zjednáteli mu slubu za ročních 60 zl. Tím uše
tříte prozatím okresu 180 zl., pro příští dobu
však ještě daleko více, neboť nesmíme zapomínati,
staneli se ze sluhy kancelista, že se se služným
240 zl. ročně nespokojí, že bude žádati více a pak
teprve bude se muset přibrati pro hrubší práce
sluba. Pak bude okres vydržovati 2 písaře a slubu.
Přijde-li zákon o tom v platnost bude nucen okres
přibrati okresního tajemníka právníka s bude pak.
vedle tohoto vydržovati ješté 2 písaře a sluhou,
Klademe proto na srdce pp. členům okr. zastupi
telstva uvedené ještě jednou u voláme »Šetřte ka
pes poplatníků již dosti přetížených a poslechněte
rady naši.« :

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dneď. prosince 1890. Ihl,

převíce ul. 680—6-70, šito sl. 500—5-15, ječmena
el. 4-15—4:80, ovn zi, 3-30—360,prosos). 4.80—550,
vikve sl. 6:00 —6-40, hrachu sl. 7*786—9'00, jáhly ul.
9-20—0 00, krup 8:00—32100, breohorů sl 1-30—140,
jetelového semínka červeného sl. 23:00—87-00, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl, 00-00—00'00, máku sl. 16:50,
olejky zl. 0:00—000, Inného semene sl. 8:50—9-50.
100 kg. žitných otrab sl, 6-60, pšenié. otrub sl. 5'26,
1 kg. másla sl. 100—110, 1 kg. sádis vepřového sl,
73-—080, tvaroha zl. 0-14—0-16, L vejce 81/, kr.

(Zasláno.)

Pomozte nám upravit naši svatyní
Jebo Milost, nejdůstojnější biskup Edvard Jan

Nepomucký Brynych vystavil nám vobci vlastním
svým nákladem dobrotivě kostel; achází pouze vnitřní
úprava. Jelikož obyvatelstvo katolické zdejší osady
jest většinou chudé, neboť pozůstává většinou z dom

ářů a pracujícítřídy, a tadíš naše síly na důstojnou
vnitřní úpravunašeho chrámuPáně jeou alabé, prosíme
příznivce katol. svatyň a bohoslužeb, aby dle možno
stipříspěvkya dárkysvéobecnímu úřadu vOpoč
nici u Králové Městce zaslatiráčili,kteréa díky
v „Obnově“ a v jiných časopisech kvitovati budeme,
Za sebe menší dárky vadáváme jiš předem vděčné:
„Zaplat Bůhí

Za představenstvo oboe Opočnice:
Jan Fiala, starosta.

(Zasláno.)

Podepsaný farní úřad tímto dosvědčuje, že

Josef Štěpán,
pozlacovač v Pardubicích,

do Svrateckého chrámu Páně štafirování a zlacení
hlavního oltáře a kazatelny k úplné spokojeností
„a-zamírnon.cenn. -pročaž k podobným
pracím v jiných kostelích doporučuje co nejvřelejí.

Farní úřad ve Šrratce, dne5.srpna1899.

MikolášSimon,

pan



Křesťanský závod.

WB“Solidní ji
obsluhoa vždy osvědčený a chvalně zná

E mý obchod konfekční pro dámy

Anny F. Horové
v Hradoi Králové,

Klicperova ulica, proti kavárně p. Fislově
odporučuje ku zimní saizoně svůj bohatě
sásobený sklad elegaotolch, moderních
jupiček, pláštěnek nejrozmani(
tějších atříhů, a velký výběr dívělch E
dětských jupiček a pláštíků £

v cenách velice mírných.
Objednárky dle máry se rychle shotovují.

Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší i

Anna F. Horova.|o,
JOSEF ŠTĚPÁN,

závod pozlaocovačský v Pardubioich
opravuje jakoš i nově staví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
obora toho spadající prácev nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

K00GGGOEE3|3E

Vánoční:stroměl
doporučuji

v nejrůz=veškeré okrasy "jc
tvarech jako řetězy, třásně, lemety, hvězdy,

-různé závěsy, Jampionky ajiné ozdoby ze skla
a z drátků velice případné

v úpravě velmi vkusné.

Svičičky stromečkovévoskové,polovoskové i stearinové,
hladké i i rýhované, krásně hořící bez kouře
a u“

Svicinky
Provedení všech ozdob jest velmi pěkné a

ceny nejlevnější.

pap- Největší výběr! "UN
Za velmi vhodné

dárky vánoční
doporučuji

velice jemné voňavky, tolletní mýdla,
vše elegantně upraveno ve vkusných

krabičkách.

Josef Pilnáček,
mydlář v Hradci Králové.

DOE ICIEIC|3E
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MODRÁ i

KNIHOVNA
(vydáváa rodigojeDr. Václav Řezníček)

| přináší čtení zábavné i poučné a jestproto hledána do veřejných i spolko
Mvých knihoven, těšíc se přízni zejmena

čtení milovných jednotlivců.
, Na ročník (6—7 zajímavých knih)

předplácí se 2 zl. Všechnyjednotlivé
„svazky jsou k dostání o sobě. Admi
pistrace ochotně zašle seznam v „Mo
dré knihovně“ doposud vyšlých knih, [*'
jež lze koupiti nebo objednati ve všech
knihkupectvích a zejmenapod adresou|

Modrá knihovna
Praba, Král. Viaobrady č. 347.

Poe oiohoooRoloistototsí

se skřipcem i k zabod
nutí.

= Jel

„

VÍSÍTKY
nezlacené dlejakosti
kartonu, velikosti a dle
množství textu od 70 kr.

až i ul.,
slacené od 90 kr. až

U sl. 20 kr.

Obálky vbodné
80—30 kr.

Nabízí bisk. knihtiskérna

Umělecký ústav

malin na Sklč

B. ŠKARDA

Tkrát prvními cenami vyzna
menán.

Cenniky, rospočtyatd.
i veškerá odborná rada

zdarma.

ZDE
zylášíní časová novlska pro
pány na obleky, hodící se

pro

ohrámovýchOKenP z“
Motr zl. 390.

B R N 0. | Itphnýoblek3metry.
Vsorek této látky, jakož

i bohatý výběr moderních
drahů na obleky, vvrchníky
zimníky s menčikovy jen
zaročené jakosti u v mír
ných cenách se na požádání
k nahlédnutí franko zašlou,

První český tasýl. zárod

Ed. Doskočila v Chooni,

okna chrámová

hovující.

K vánoční
a novoroční době

zhotovuje a na skladě má různé druby
dárků vánočních jako jsou:

věšáky na ručníky,
klíče, stolky kuřácké

a podobné

Josefa Soudila,
závod řezbářský

v Hradoi Král. (malé náměstí).

Vánoční a novoroční dárky. —

PRE“Nejnovější"ii
dámské rukávníky a dámské kloboučky

novotiny:dámské kočičky a
límce; velkývýběrkožešinových podšívek
pro pámy i dámy; cestovní kožíchy imá
nežníky; různých"drubůkůže do kozichů

nabízí

v nejlevnějších cenách ==

FRANT. BERAN,
kožešníkv EXradoi JK rálové,

Svatojanské naměstí č. 170.

UNE-Velký výběr čavek a připínacich límců
propány.“J

Zároveň veškeré kožešnické práce, opravy a pře“
dělávky řádně a levně se zhotovují.

Dekorační maliř a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. VO.
doporačuje se P. T. duchovenstvua pa
oP pouštním úřadům P

malby ohrámů a po
PŮ zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných,Tal zaslasých malých podobizen,

sa jichž správné provedení se račí.
Oeny co nejmírnájší. 209

Plény na malby kostelů vypracují na
éní ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

RRNRNNNNRNNNMNNN
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Nejstarší český renomovaný velkozávod.

C. a k. dvorní W dodavatel

Josef Neskudla.
v Jablonném a. Orl,

č. d. 86 v Čechách

odporočoje:
viály, d imotik, da 4
nebesa,praporyX
i spolkové, korouhre,
koberce oltářní, při
kroty, alby, rochety,
monstrance, kalichy,

pacifikály, eib ře. svá

cny, lampy oltářní, kaditelníce,kropenky,ko
stelnílustry,lechn.pra
cov.kříšovécestya ol

tářní obrasvodnelepí.akad. mistrů

nK svouej:vkusnější úpravou dle
církevních předpisů,

hodnotou, trvanlivostí
a velmi mírnýmicenami.

Důkazem solidnosti
a poctivého obsluho
vání jest mnoho tisíc
čestných doporučova
cích uznání a trodná
sávodu od r. 1810.

de Wlusir.cenníky,r ,
předměyE výbřru
Jranko.

Monsirance románská (nádherná)
bronzová, celá v ohni zlacené 150.—
178 zl, celá z ryzího stříbra těžká

v ohní zlacená 5650zl.

00009©
Nejlepší prášek pro dobyisk,

Barthelovová paRus. pat. mazna kůž
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadlo na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M, BarthelA Go,Vídeň,X
Keplerova ulice č. 21,

Adresa
pro dopisy vždy
doslovně úplná.

Popis zdarma.

ODCOO0000000000
(Zasláno.)

Pan Fr. Grimsma ml., umělé zámečnictví
v Kutné Hoře, daroval stkvostnou ručně pracova
nou svítilnu na miseionářský kříž v Novém Hrádku,
začeň mu podopsaná duchovní správa vzdává 8T
dečný dík a volá

„Zaplat Bůbl“
a může jej, co se týkí provedení každému co
nejvřeleji doporučiti.

Farní úřad v Novém Hrádku.

Jonef Kovář,
farář.

Jan Adamec,
kaplan.
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: Velké náměstí. 8 knem a

Při městské obci Královébrdécké 6b

důchodního;
S místem tímto, jež obsadí se na jeden

rok provisorně, spojeno jest základní služné
1200 zl., 20 procent příbytečné po uplynutí
provisoria, tři 10 proc. kvinkvenálky ze zá
kladního slnžného a výslnžne dle normy pen
eijní platně pro měst. úředhíky, ktera odpo
vídá normě pensijní úředníků zemských.

Žadatelé musí prokázati se, že s dob-'
rým prospěchem odbyli studie. na celé střední

na vyšší škole obchodní a státní zkoušku účet
nickou, a že po delší dobu':v prakci účetní
činnými byli a v ní se osvědčili.

Kdo bude volen, bude'.mimo to povi
nen ihned složiti kauci ve výši základního
služného a sice buď hotově aneb v papírech,

ješ: poskytující pupilární jistotu dle denní
jéjich ceny Kursovní. r

Žádosti podány buďtež, u podepsaného
úřadu, purkmistrovského do 20. prosince 1899
a budiž v nich zároveň uvedeno, kdy by ža

datělá mohli nagtoupiti.

Porkmistrorský úřad v Hradci Králové

2 prosince 1899.
Starosta:

Dr. Ulrich.

E3IESESEJE3FJESEJF3E3EJEFF
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"FRANTIŠEK JIROVÁ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučuje netivě své chvalně- snámé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.

o dohu čistě gotickém arenaissančním.
Velké množství podobných prací zbotove
ných v mém závodu dotvrzuje nálešitau.

znalost v oboru tomto.

Bobatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důet. ducho
Yenstvu a sl. úřadům proti Bdannímn vrácení.

Plány a rospočty úhotovují sdarma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

©
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VARHANY
úplně pneumatické

a harmonla všech soustav
provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závoi můj, který jest nejstarším v Čechách

založ. již r. 1869., rozšířil jsem za spolopůsobení mých
syuů, kleříbobalých okušenoslí nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na

stavbu varhan pnoumatických a elektromagnetlekých. Osvědčení se maot postavených varhan
pneumatických ve vlbkých kostelích jest mi nejlepší

zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřadům co nejvřelejiodporučiti.. Varhany ostatníchs
stemu s přesným s lehkým chodem ee provádí v k
velikosti, jakoži opravy a vyměňovánírejstříků, Kaddé

stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varban i cenníky

harmonií na požádání zdarma a franko.
-O další přízeň prosí

Antonín Mělzer

Specialní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány i dámy:
Košile bílé. — Trikové. — Pravé jágrovky.

Velký výběr
novotinek kravat, límců, manžet a rukavic. '

Kněžské kolárky a náprsenky.

doporučuje pro zimu
Výbavy pro nevěsty.

flanellů otálobarévných,
i Jíd., viněmýchručníků, kapesníků

atd. v jakestech nejlepších.

ve SSvitavech.
Cenníky zdarma

OCOO

Prodám levně
nově postavenou a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetylénem, velkou zahradou 8 vodo
tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednou
aj v

villu Jitřenku
č. p. 187. v Plotištich n.L. uHradceKrálové

blíže nádraží u Předměřič n. L. na návrší.
Blišší sdělí na místě samém

J. A. Holínka,
majitel.

"Y

„LADISLAV KNYPL,
EJEEJEBEJEJEJEJ

Illustrované ocenniky. na
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HLAVNÍ SKLAD : 2 KeihaMOJE
k | álního zboži provšechnypobožnostirokuspolečnéi soukromé.

0 o . 9 Z molníknihy,agendysv. Otcdva mnohýchspisovatelůcírkevních
ve velk ém; pro lid 4kněsesestavil

o
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Hlavní sklad všech.druhů petrolejů VOJTĚCH SRÁAMEK.E" 5 úchvalou nejdůstojnější knížecí arcibiskups.é konsistoře vPraze. “Wjiij

různých známek za ceny tovární 8. (1040sram) sl. 264,vás. s. 5-60, vás. v kůši se slatou ořítkou 4 sl.. Přednosti knihy jsou: pomčení které se v ní dávé způscbem ropulárním
. bez jedinkého cizího slova, takže závodí s nejlepšími knihami toho druhu,

v Hradci Králové, Hlavní náměstí, Fennýsouhlass litorgickýmiknihamicírkevními,k nimžpřiléhé; výklad osatrkevního ruku, do nějž pojaty jsou krásné hymny a zpěvy církevní v pl.
ném celku, zdokonaleném překladu; rozjímání, která připojena jsou k každé
neděli činí knihu jakousi postillou, která může věřícím sloužiti za náhradu,kdVelectěnému obecenstvu doporučuji svůj hojné zásobený

sklad CUkru,soli s veškerého osadnického zboží.: pro nemožnostnemohouse eúčastnitislužeb Božích; liturgický výklad vde
Hlavné dopáručují BÉYY v pětikllových balídkách růz- . dob čířkevníchobřadů. Tušíme, že uvedené postačuje, aby doporučenabyla

ných druhů proti dobírkám a sice: kniha co nejvřelejí. Nese jméno síce kniha modliteb, ale jest více poněvadžoba ; sahujemnóhovýkladů,které v knihách »odlícíchmarně bychomhledai Vý
Santos balíček. 0 5 kg. 5 zl. 20 kr. tečnépostillaGofincova,jak ji vydlo dědicvísvatojanské,jestrozebrónas není

Victoria jeroné chuti < -+ 5 kg. 5 zl. 50 kr. náhrady za ni Kniha Šrámkovasvým obsahem se jí valice přibližujea modlitbami ji předčí.

Cyrillo-Methodějské kněhkupectví G. Franzi
© PRAZE, Mdantrichova ulice, palác městské spořitelny.

Manila-© - -© -00 56 62h—kr
Středoamerické druhy kávy - - kg. 6 zl. — kr
Honduras . -+ <% B 6 zl.50 kr.
Laguaira < © ©3300 5 kg. 7 zl. — kr.
Guatemala.. -< -© -© kB. 7 zl 50kr.
Java holandská - . < © © ©- kB. 8 zl — kr

o Guatemala velejemné —.- - - © 5 ké. 8 zl. 50 kr.
Menado apreti < < -< B 8 zl. 50 kr.
Menado jemné . . © <- + + + 548 9 zl. 50 kr.
Ceylon prvý (© © -+ kg. 9 zl. 50 kr.

MB-:Kávypraženéjj
na přírodní cestě bez přimichování vody a různých praepa
rátů kg. zl. 1720,1"25, 135, 145, 155, 1:60, 1'70, 180,

190, 2—, 2'/0 a 2720.
Dále nabízímoógnacy, všechdruhů likéry, pravý ja

maiský rum, srémskou slivovici, různédruhy nejjem
nějšíchčajů, hrozinky, mandle. koření a další druhy
zboží do oboru toho spadající. Objednávky na venek se vy

né neb lité.
Sochy „Vakří ,

čení“, sochy, oltáře a veškerá ko obytné o dvou Brětní
stení zařisení:doporučůje uctiv eich, sýpka suchý sklep

uměleckýkónodnochařský s řez| gtodola, pěkná zahradaý 14 korců dobrých polí
řizují přesně, co nejpečlivěji a za cenynejlevnější.

+ : . . Josefa Krejčíka v Praze. vše v dobrémstavu,
Renovace starých ottářů a kostel. zařízoní. jest z volnéraky aEDVARDŘEZÁČ.

prodej ve Střebši cí.
Písárna a dílny na Letné 012-VIÍ. Sklad Karlova ul. č 30 :
doňié Sv.Váčlarské záložny od (/XI 1849. Ilustr. ©en: | 10, půl hodiny od

o „| nfky, nákresy s rozpočty frko Výhodnéplateb podmínky Hradce Králové

hukna modní látky a české lodeny "5%
V obrovském výběru doporučujeavzorkynapožádáníihnedzašle

Přes100druhůčernýchlátekstálenaskladě. V „J . Špalek V Hradci Kr.
Veškerédruhy "suken ku chrámovým účelům.zi . : Suknaa lodeny pro dámy.

oOoo00o0000 "Wiouholetádobrá pověsí1rozsahméhozávodusarúčujínejlepší ebslenžení. OOOOOOOOO

kán ey 2243 stavení

2 |, MY-První česká "l
Hpouislněmaamerická cottagovrá harmonie zaří
: zená továrna

Rudolf Pajkr Km%spol.,
vHradci Králové,

jee druhů v Rskousku-WhérskuJediná.

Cognac pravý, zitelského vína, tříletý, 1
litr po 3 zl. m 6;

Cognac z vína ovocného,destiletý,1 litr.
po 1 zl. 75 kr. . . k.

S1iivoviol sterou 1 litr po 80 kr. ď
Borovičku pílenouz tatránskýchjalověi

nek, : litr po Bo kr. všě“jakosti. výborné...
avšak v cenách jakosti přiměřených. na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Jesefa Tomáška |
ve Vysokém. Mýtě.

„Cognsc, který se,z uherských. továren.. 1
litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značnémmnožstvídováží,nemůžebýtia -sení |.
cognacpravý,nýbrž padějaný; neboť1 Jitr pra. 4

vého prima cognacu o jrobce samého, kdy3 apperátu teče, 1 zl. so-bf.
Ceny rozumějí se frapco nádraží Vys, Mýto,

obal neb soudky účtujíse w-cenách vjastníkký“ <|
Vzorkyzasýlejí se sdarma a fradko. k
Prodej jen za hotové beze sřážky. —Při

odebrání v soudku nejméně 35 litrů sleva 15pro
cent.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. KO

zasílá ne požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

: vlastní výrobyPr
"pro dobu podzimní a zimní

C "Ta velejemné
látky ne taláry,

- YGětná uznšot zvláště z:krubůVdedůstoj
"ného“duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

„Č Učiňte prosím, malou objednávku na0 P zkoušku-2.
a Při hřáinadném objednání větěí výhody.

' 7 Ráž me splátky bez svýšoní cen!

í
Tatáž nabíz též hermonia son
stavy evropské. Brilliantní ton

americké soustavydodoporučuje
sám. Daleko levnější než-li im

portovaný americký tovar. —

I | Sklad ve VidniIX. Har
1 moniegaase8.

. "Cena od 60 sl. fbe. — Nasplátky od 4 zlatých.| Zárula
, pětileté. - Illnstrované cenntkyfranko a zdarma.

Pedálové harmonla
obon soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

| varhsn, pro kóstel, školu, i kn cvičení.

ECR TTTPLEPRELLUPLVPETTER LETE TETTTTTFTTPO PPT T eePEB EEEB okněSASoOSS REBoalží PoeDSE

Vánočníprodej| J MS UP Akoberců a záclon
ve velkozávodě firmy.

Ag- Ilnste.oenníkyzdarmaa franko.< v Praze, Václavské nám. č. 22.
PORNA 1 EEE LEE -B Aha EKOT URRN De BOAVNSDOSSOOSSTBSS) : T dem EES o baky 8BJMEEVÉ



Naše rodinné stroje
mají nejlchčí a pej«
tišší chod, dají se
lehce ovládati a jsou
nedostižny pro vše
chny v domácnosti
se naskytující práce,
jakož i pro moderní

umělé vyšívání a
prolamované | práce.

m

PůvodníSingerovylicí atroje |

Hradec Králové,

Jiříkova třída 270.

lze dostati jen v našich
vlastních závodech.

= svů3xsvému: —
První česká továrna na

AdolfaNovotného

v Týništi nad Orlicí
odporončí své výrobky na výstavách cenami vy

znamenané vlasteneckému obecenstvu.

jsou

nejužitečnějšími
Neustále stoupající

odbyt, vynikající vy
znamenání na včech
výstavách, více jak
goleté wvání továrny
alsvětováporěst, kte
rou si naše stroc
získaly, jsou nejji
jistější a nejúplnější
zárukouza jich jekost

SINGER Co.
společnost pro šlcí stroje.

Dřívější firma: G. Neidliger.

Hradec Králové
diříkova třída 270.

I nejmenší zakázky s ochotou se vyřizují.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a stříbřené zněšerně
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochralkými přípisy P. T. zákazníkůa odporučuje se tedy kza
uoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
tédobek na sv. oleje, lamp, luceren, lastrů, kaditelen
jácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

DRICDENCOENETETCHE DSESAV) SZZAVAES(SANAVNEAAGAGOAGAGAICGAGAGAGACSOOS G2)3064PSO
OBCHOD

papirnický
se všemi druhy papíra, pas
cími a kreslicími potřebami.

Alba, kassety, kniby ob
chodní, kalendáře, obráskové

knížky, jesle, hry, těšítka, kala
máře a t. d. vnejhojnějším výběra.

Veškené druhy. dopisnic,
K poštovním zásílkám odporačaji

velký sklad

patentních krabic
ve všech velikostech a původních cenách.

Nádhernéa praktické dárky!

Obrazy azrcadla
každého druhu v nejrozmanitéjším výběru,
solidně pracované rámce vlastní výroby, 4

lišty, římsy, kříže, sochy a

umělecké předměty
všech druhů v cenách levných dopo
račuje mnohokrát prvními cepami

vyznamenaný

— umělecký sávod —

ení

G5G5G5G5G5G5:G5(49 3 A / o |ne(©$)(G
52583550

CO OVV, OCO1CO

v Hradci Král. v síni

Odhadní cena 8974 zl. 81 kr.

podání 5983 zl. 8

©e0+00000000000000000900000000

DEG (68AAA Ď ENA COVMNP, A RAAASA(By AONE:

Ku vánočním svátkům „Křestní listy
ex offe

nabízím p. t. obecenstvu 40 kusů 90 kr.
.- . nabízíjižní OVOCErumu

té nejlepší jakosti a vše čerstvé, 1

výborná stará h Hampolecká

(sukvína v láhvích +SUkna
tu- i oizozemská a lodny.

GDámské lodny.

O000000000000l0o0+0000000000

jako: Sherry, malaga, madeira, port. vermout, VŽ

| šampaňská, rýnská, bordenox. 4Modní létkyoblekové, ): na zim a Dave

okr. soudu: Pravé švábské plže, okyEčítáověívlny
č. 30. též veliký výběr různýchlahůdek,čajů a jem-! S" rané de

ných likerů, punše, jem. ramu a cegoaou

nejmenší 2 v -KARELKOCIÁN;:
>= akenickkr V. Bouček, im

: © : - — obchod — v Humpolci. i

© | Kolonininí, lahůdkářský a vínem v Hradel Král Vsorkyp-„jANednet

Rlavnískladminerálníchvod. (uowu: vou

Wýtečného

korného samce
pivo to velice výživné a dobře vyleželý

smíchocvskýležák
z akciového pivovaru

čepuje a o hojnou návštěvu P. T. hostů prosí
a uctou oddaný

AlceisHofbauer,
botelier v „Merkuru“PLP

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Wové Pace (Krkonoše)

doporačuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církevního; též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravuje,
poslacuje a polychromuje.Za výrobky vlastní dílny
ruší, jakoži za řádnou práci pi cenách nejmír
nějších. 8 úctou veškerou

Antonin Suchařda.ABDBP BD Bb

Prodáse obehranýkulečník
v „Běsedě“ u p. Jos. Stříbrného

v Třebechovicích.
= = BAD

o o s E M A
DE (+) (MD

*, + Višky Ň a (D7 » M ba

lze v domě 36, bisk. konsistoří ukoupeném

-x majírnosti. K
Krám i byt jest znova upraven. Krám se hodí pro tichý obchod neb

pro tiché řemeslo. Krám může býti o sobě, byt sestávající z jednoho pokoje
s kuchyní též o sobě — anebo obě místnosti jednomu nájemci pronajaty.

Kdožby jednu neb drahou místnost, neb obě najmouti hodlal, může |
se v kanceláři b. konsistoře, neb v kanovnickém domě č, 37 (vedle) hlásiti. © ©

Obě místnosti mohou býti 1. lednem 1900 obývány.

DKA VSR

© a | M

» n Pi
. p “s 3 = .

L. — Uiskem visx. kuintiskarny v Hradci Kralové

Tržnici
královéhradeckých divnostníků odporačujeme P. T.

obecenstvu k vánočním a novoročním nákupům.



Profesor Masaryk a vražda v Polné,

Kdyš pssl pan professor Tomáš Garryk Masaryk
svon brožuru o nutnosti revise polenského processu,
bránil se pak v Časn slovy: „Moje kritika pro
cessu polenského je stejnou vědeckou prací jako
jiné mé práce vědecké!“ — Učený pan professor má
pro sebo samochvály a troufelosti dost, leč právníci
mu vyčítají « úsměvem mnohou hloupost, pan professor
nepoznal místa vraždy, nezná poměrů lokálníchv Malé
Věžnici, nezná jich v městě a v nejbližším okolí Polné,
nepoznal osobně všech momentů, kterése odehrály při
processn v kutnohorské síni, nesná všech doznání, vý
povědí, gest, pohledů obžalovaného a svědků, které
bezprostředně s účinně působily na úsudek a přesvěd
čení porotců, soudců, obhájců a posluchačů, nezná
všech okolností, ani jediné nevyjímaje, on soudí pouze

le výpovědí uvedených ve zprávě o processu po
enském, on myslí: gnod non est in actis, non est jn

mundo — co není v sondníchopisech není vůbec nasvětě ovšem, pokud semu to hodí, neboť co mu nejde
pod vousy, o tom pomičí, anebo to vytáčí a kroutí
všelijak. Jeho stanovisko nemůže sdíleti žádný bystrý 4
vášný právník, ba ani aprávně myslící filosof.

Krčí-li právníci nad vývody učeného pana pro
fessora rameny a potlačují li úsměv, tož ještě ostřejí
soudí o Masarykovi filosofa jako o znalci osvědčení
lékaři. A co mají souditi ženy o výroku p. professora:
„Moje kritika procesu polenskéhoje stejně věde
ckou prací jako jiné mé práce vědeckéI"

PanprofessorMasaryktvrdí: „Vraždasestala
nejpravděpodobněji © obydlí a v době, kdy savra
šděná byla svlečena“ praví pan professor. — Tomu
okolnost, že mrtvola byla v hotkách nenasvědčuje,
ale přímo odporuje. Má-li kdo zaměstnání, že muel
denně ráno x domu, pak celý den je u cizích lidí a

až večer zase se vrátí domů, co proního udělá ze rděko,že je opět doma? Aby měl pohodlí, zuje se zejména
venkoran z botek a oboje, co na chození po domě mé,
nebo chodí bos. Tak to dělávám alespoň já, tak jsem
to viděl doma u rodičů a jistě nikdo na světě nedělí
si pohodlí v tom postupu, aby se nahoře avlékl do
košile a mohy pořád ještě nechal sevřeny v botkách.
Dle toho Anežka Hrůzova, když její mrtvola byla
v botkách, jistě od posledního odejíti s domu domů
se vicekráte nevrátila.

„Mrtvola měla vlasy rosouchány, to svědčí
tomu, še byly jiš (!?) rospuštěny“ uvažuje dále a
dokazoje pan professor, Mnohá žena, když toto místo
v brožurce přečetla, vykřikla: „I Bože, to je nějaký
..... pan professor, které pak prý děvčesi rozpouští
copy na noc, vždyť by to ráno nerozčesale, i která
jinak nenosí copy, na noc si vlasy zaplete v cop.“ Copy
se rozplétají FáMO,vlasy 6e rozčenají a znova zapletou.
Při vraždě mohla míti Anežka Hrůzova vlasy jen Ga
motané — a to třeba náhodou právě jen ten den tak
samotané (pro krap a pod.),ač jinak třeba nosila účes
jiný — a to prývypadne-li jen jedna „hornódla“, což
při vraždě, jak ji obšaloba pojímá, zcela lehce se mohlo
státi, celý účes se rozpustí. Úsudek této ženy potvrdí
asi leny normální vesměs.

Dále nesrovnává se panu profesorovi, proč tolik
násilí, rány do hlavy a ještě etrangulace, nesrovnává
se to panu prof. a tím v obžalobě předpokládaným
ohvatem, nýbrž myslí, že by to byli udělali tak a tak.
Totě zrovna k smíchu! Právě proto, še mělývrahové
cheat, násilí emnohonásobili, aby účinek co nejvy
chleji a jistě nastal. Alo je to věra divná věc. Pan
profesaor tedy myslí, že kdyby se byla vražde stala,
jak ji líčí obžaloba, že by pachatelé ji byli provedli
jinak — a do představy jeho, še vražda ta eo stala
v obydlí, se mu hodí způsob podříznotí krku? V o
bydlí bude někdo vražditi podříznutím krku, jen aby
všechno bylo hodně krví saflákáno a vrašďa co nej
dříve mu byla douásdna?! To panu professorovine

připadne, če by vrah pro zavraždění v obydlí volilspůsob, jenž by nezanechal co možná né stopy
v obydlí s na cestěl? Kdyby byli Anežku Hrůzovou
připravili o život v [bytě, byli by ji buď vecpáním
šátku do úst a ucpáním nosu zadusili, anebo by ji
utažením provazu neb šátku zardoasili. Pak by ji byl
mohl silný muž ve velkém pytli nebo v něčem jiném
bez stop na cestě odnést. V domku Hrůzových proti
němuž ve vzdálenosti asi 4 sáhů jest škola a domek
jiný a proti němuž se strany asi 30 kroků je hoatinec,
nebyla by se mobla odnésti mrtvola nepozorovaně,
vádyť štěkot paů byl by lidi uposornil; a byl by ae
někdo opovážil nésti mrtvolu přescelou vesnici? Pan

rofeasor si musil vymyslit celou řadu nepravděpodo
ností, nemožností a nesmyslů, omývání krve, obvazy

a zachycování krůpějí, aby nebyly na cestě snatelny
stopy, kudyprý byla nesena mrtvola « obydlí do lesa
atd., aby tvrzení ová jakž tak mohl hájit. Tak to ovšem
dopadne, chce-li někdo příliš logicky souditi a hrozně
moudřě mysleti.

„dneška Hrůsova bylasapíchnuta“ . . .to
tvrdí opět přeučený filosof. Hána8 centimetrů dlouhá

je rána píchnutá! Inn, jsou lidé, že chtějí-li, vidí věsz blavy.
Lékaři polenští si na vědeckou práci pana pro

fossora také ostře posvítili, Rozhodně se obražnjíproti
předpokládání panaprofessora Masaryka, že měli sng

kn o ritnelal vraždě, jíž prý byli ovládání při ohle
ání mrtvoly apří dobrozdání o vraždě. Pomíjí úplněV., VI, VO a IX.stať brožury Masarykovy, která se

jich netýče, nechtějí ventilovati o otázce ritnelní vraždy.

Anežka Hrůzova pí nebyla zavražděna na místě vraždyponěvadě tam nebyla nalezena krov, která prý scházeli
nesmí. Na to praví polenští lékaři: „Možnost tato při
pouští však i soudní medicue, snajíc jisté drahy per
versity pohlavního pudu, kde i tato okolnost může
hráti avou důležitou roli. Patrno z toho, že praemiesa
jeho není eprávná,

Prof. Masaryk tvrdí, že vražda nestala se na
udaném místě v Březině,ale jinde. Mrtvola nalezena
byla obličejem dolů, prý v abnormální poloze 8 no
hama v ostrém úhlu obrácenýma v kolenou zpět. Páni
polenětí lékaři objasňují věc takto:

Mrtvola nalezena byla nobama z levé strany pod
malým nejvýše 1 a čtvrt metru vysokým smrčkem
ukryta, jehož větvekoro až k zemi dosahují. Vrahové,
chtějíce tartrolu ukrýti, (kterýžto úmysl přece p. pro
fessor vyvrátití nemůže) odnesli mrtvolu asi 3 metry
z místa vruždy dále do less. Zde položili ji nohama
pod zmíněný malý emrček, a sice lak, že stromek stál
po pravé straně mrtvoly na tváří ležící. Ve své snaze,
co možná mrtvolu nenápadnou učiniti, pokryli přední
část těla uřezanými stromky a jehličnavými větvičkami;
chtějíce pak délku mrtvoly co možná zkrátiti, by za
stromkom nohy nevyčnívaly, zvedli je, obnoli v kole
nou a ohnuté podatrčili podnadzvednuté větve smrčku;
uvolněné pak větva klesly dolů a dolehnuvše na ohnaté
nohy, zabránily jim v přepadnutí zpět. Polom oděvapli
vrahové kolena a stehna ještě více ku kmeni stromku,
čímž zaviněno mírné zahnutí těla na pravo, nad kte
rým ee také pánovétolik pozastavovali. V takové si
tnaci tělobylo nalezeno! Vždyť stromek musil na
opačnou strana ohnut a větve zdviženy býti, aby bylo
možno nohy pod stromkem ukryté v celém rozeahu
npatřiti. Co na tom je nepochopitelného? Nemohly nohy
řinak nalezeny býti, než zkřivené, když větve kryjícího
stromku jim bránily zpět klesnouti a je v podobě dané
udržely! Aby tuto prostou a přirozenou věc vysvětlili,
na kteron snadno by byli přijíti mobli, ohledavše „místo
důkladně a davše si situací mrtvoly tádně vylíčiti,
přicházejí k následující podivuhodné koaklnsi: „s mrtvo
'ou mesilo býti po více uplynulých Lodinách od smrti
oapipulováno a to právě v té době, když tahnautí po
čalo se vyvinovati v dolních končetinách (tedy aspoň
10—14 bodin ps smrti)!“

Co od té doby vrahové s mrtvolou dělali, proč
jí dříve neuklidili lépe, naž jak byla nalezena, co se
jim při bezprostřední blízkosti hlubokých a opuštěných
leeů nn druhé straně vesnice snadno podařiti mohlo,
psn professor nevysvětloje; pouze z některých |výte
čných narážek dalších by se dalo na něco soudit: Dě
lali mrtvole toiletu, omývali ji, oblékali a zapínali
do japek!

Á na základě toho přesvědčení vytvořil p. prof.
Masaryk současně e drem Bulovou návledojící děj:

„Mrtvola právě v době zmíníné, právě když
noby tahnonti začaly, buď byla nesena s nobama pře
hozenýma přes pravé rameno nosiče, který zároveň le
vou rukou špsgátem dole krk mrtvoly k vobě příta
hoval; aneb byla eem vezena v bedně na trakaři, bě
hem toho času pak nohy v zmíněné poloze ztublyl“
„Při tom však“, připomíná, „byla tartvola zabalena
v pytli neb šatech, aby nekrváceln!“ Výborně, jak
dochaplný to výklad! jak mobla povstati strangalační
rýha ostrá, suchá, tenká, avědčící, že škrtidlo účinko
valo direktně na krk, skrze pytel nel šaty, jak mohla
dokonce povstat při převážení v bedně na trakaři, lo
zůstans hádankou. Taktéž zspomíná pan professor, že
když právě měly nohy ztabnouti přitom v kolenou,
by byly musely zůstati na oněch místech mrtvoly,
která k těla nosiče přiléhala, znatelné oploštěniny u
vtisky od šatů, knoflíků atd. nosiče: vždyť kontury
dotyčných údů a povrch jích byl by musel doznat
trvalých změn. Tomu však tak nebylo. Lýtka, stehna
i býždě mrtvoly byly zcela ovální, brz jakýchkoliv
vtisků a oploštěnin; nikde nebylo tí nejmenší stopy
po něčem takovém © Za to však při »brácení mrtvoly
byly dobřeznáti otisky půdy, zmáčknuté prsty i břicho,
dokazojící, že tu byla mrtvola Čerstvá usožena, a že
vychladla a ztuhla teprve na místé.

BRýhana krku nemobla povstat delší dobu po
smrti při nějakém přenášení mrtvoly do lesa následkem
utahování provazem. Taková rýha nemohla ani po
vatati v té době. Nalezený provaz byl aprostřed zkrvá
cený a co blavního, až na několik vlíken byl ekorem
úplně přeříznutý. To je důkazem, že škrtidlo bylo nu
krku právě, když řez byl vykonán.

Dále tvrdí Masaryk, „že Anežku Hrůzová nebyla

pagáten škrcena, sice by rýha bylu také na stranělevé a vůbec kolem krku celébo“. Není pravda, že by
rýha musila při škrcení takovým způsobem probíhal,
vždyť může někdo býti škrcen, aniž by oba volné konce
Skrtidla se spojily nebo zadrhly. Poněvadž probíhala
rýha více v pravo, patrno, še volné konce provazu
byly na levou ruku jednoho s vrahů přítahovány,
amá by byly sadrhnuty. Poněvadž pak z průběhu
fezu na krku (probíhal šikmo shora v levo dolů na
oravo, jesno na základě zkušenosti seudní, mediciny,
že řez konánse etrany pravé nasazením nože na levou
stranu krko) vysvítá z toho přirozeně situace při ději
vražedném. Vrah škrtící byl po levé straně oběti, vrah
řezací na pravé straně. To jest neklaniný, logický úsu

dek popsaných, předcházejících nepopíratelných známek. —

Nepravdivým je tvrzení, že jí byla kolem hlavy
vrchní polovice košile a nad košilí sukuě kanafasová
„otočena“ za tím účelem prý, aby po cestě nekrvácela.
Košile s dvěma japkami jí byla přes hlavu přetažena
a kanafasová sukné zcela volně na hlavu položena,
patrně za příčinouukrytí, Jak mohla «anafasová sukně
stavět krvácení, když ae dala s hlavy lehce sejmonti?
Mimo to by byla musela býti celá krví promočena,
kdežto vukně byla skorem čistá až ra malý zakrvá
cený flíček. Zní-li tedy v protokole ohledacím „oto
čena“, byl to nevhodně použitý výraz od rady pana
Reichenbacha, který protokol na míst3 nálezn diktoval
a který, jsa rodem Němec, není přeco jazyka českého
mocen. Pravý výraz by byl „obloženu“. Takových ne
vhodných přesné s pojmem se nekryjících označení je
více,kterébuďvyplývalyz nepřesnéhoovládáníčeštiny
anebo byly úmyslně jiným atvořeny. Tak na př.kal
hotami byla „přikryta“ místo v kalbrtech „oblečena“,
aneb šátky byly nalezeny „složené“ místo „stočené“
(neb „sbalené“).

V protokole atojí, že byly konstatovány ostré
odřeniny na „pratech“, pan Masaryk avádí „prsech“.
Zvláště v této poslední věci, z které činí pen professor
Masaryk veledůležitou ukolnoet, na kterou prý skorem
čádná váha nebyla kladena se utrsny obžaloby, je
mýlka úplně nevysvětlitelná a davše si situaci mrtvoly
řádně vylíčiti, přicházejí k následující podivuhodné
konklasi: „s mrtvolou muselo býti po +fce nplynalých
hodinách od smrti manipolováno u to právě v té době,
když tabnutí počalo se vyvinovati v dolních konče
tinách (tedy sepoň 10—!4 hodin po amrti)l“

Zpráva četníka Klenovce, Ze prý po úvoze na
strání byla znatelná stopa, je úplně bezvýznamná;
tam masilo býti znatelných velmi mnoho stop, neboť,
než četníci a s nimi Klenovec z len, kde právě hle
dali, od lidí e dětí mrtvolu nalezších přivolání byli,
veliké množetví hledajících lidí a dětí po okolí a tedy
i po stráni úvozní běhalo a lezlo. Taktéž doznání
matky Hrůzovy, že stopy krevní nalézány již byly
v pátek, jest bazpodstatné, vždyt ani nalezeny býti
nemohly, kdyžměla býti mrtvola, jak udává pan Ma
saryk, více hodin po smrti, tedy už nekrvácející,peč
vě umytá a v pytli nebo šatu zaobalené, na místo
dopravena!

Také nepravdivý jest údaj p. professora, že dle
odhadu znalcova obnášelo množství krvena místě na
lezené 1 a půl litra. Zaalec tvrdil, že veškerá krev
vůbec co byla nalezena v šatech, na místě i v těle,
sotva | a půl litru obnášeti mohla. Skutečně hamo
ristickuu jest domněnka pana prof. Masaryka, že snad
i malý koláček krevní, nalezený pod hlavou mrtvoly,
byl sem z Malé Věžnice přinesen. To snad přece Bi
nemyslí do opravdy! Všecko sem mělo býti přineseno,
i ten hadr, do kterého vrah nůž otřel, i ta oloupaná
hůl a dokonce i ten koláč krve.

Obšírně vyvrací polenětí lékaři důminky prof.
Masaryka, že vražda stala se v obydlí a v době, když
zavražděná byla svlečena.

„Obžaloba, svědkové i lékaři byli patrně pod
suggeeci vraždy rituelní,“ Tak paušálně nařkl a v po
dezření uvedl výše uvedené přeačený filosofa „ob
hájce pravdy“. — Nato mu lékáři odpovídají: Mrtvola
nalezena byla v sobotu ráno 0 9. hodině, obdukce ko
nána částečně hned, částečně (pitva) o 3. hod. odpo
lední téhož dne; při tom současně protokoly dikto
vány, jen dobrozdání o dva dny později. V té době
však nebylo ani tošení o vrahu, ledy "ím méně, že
id byl pachatelem. Jak možno tedy insiunovat nám
lékařům suggesci o vraždě rituelní, která nám buď
úplně neznámá, neb jen co mythická báchorka známa
byla, a které jeme neuvěřili? Obraz, který se všem
účastníkům objsvil, přirozeně vedl každého na my
šlénku nejprve o „vraždě z cblípnostil Vždyť bylo
nalezeno mladé děvče, a bylo skorem celá obnažené;
všecky věci její nalezeny, až na růženec a rukavice,
vražda Joupežná tedy vylončena, Když pak z obledání
genitalií vyloučeno násilí smilné, pomýšleno též nu
všecky možné porversity pohlavního půdu. Poněvadž
pak protokoly diktovány současně, které přece uedo
staly se již lékeřům do rukou, aby snad eventuelně
namítnuto býti mohlo, že byli pod soggeecí rituelní
vraždy pozdějí unad povetalou měněny; poněvadě pak
souhlasně dle tich protokolů i při přelíčení vypoví
dáno bylo a býti musilo, patrno, zda-li lékaři mohli
býti v suggesci vraždy rituelní.

O zaojatonti a strannictví prý svědčí, že stále
mluveno bylo o ráně řezné. Když byla Anežka Hrů
zová obrácena a nadzvednuta, viděl zástup tak strašný
a rozšklebený řez, když její hlava klesla úplně na
zad, tu lidé utízali od místa a jeden výkřik zavzněl
z úst všech: „Vždyť ona jest podříznuta jako kus do
bytka“. Kdyby to byl pan prof. Mararyk sám viděl,
potom by se byl nad tím nepozastavoval. Masaryk
tvrdí, že rána způsobena byla ve dvou dobách. Nej
prve „bod“ a puk připojený „obyčejný řezi“ On ale
rány ani neviděl, v ohledacím protokole není o tom
ani stopy, jak u kde tedy mohl rozpoznat bodnutí a
říznutí? Co ei tou obyčejností „obyčejného řezu“ před
stavuje? Čím liší se řez „obyčejný“ od řezu jinébo,
řekněme třeba od řezu košeráckého? Je vůbec nějaký
řez na krku obyčejný? Masarykovy znalosti košerácké
bo řeza jeou vůbac prapodivné. Že rána byla „bodná“ a
tez „obyčejný“ dokazuje z okolností těchto: 1. Z toho,
že znalci tvrdili, že rána stala se v poloze obličejem k
zemi; to prý hodí se spíše k zapíchnutí! Jak tol
Právě naopak! V té poloze může být: proveden spíše
řez, než bodnutí, kn kterému je potřeba přece více
volného prostoru, aby nůž více méné kolmo na krk
nasazen býti mobl a pro eventuelní nutný rozmach

2. Rána byla prý jen asi 8 cm. dlouhá, to prý
není „žádné podřezání“! On ale neuvádí, v jaké po
loze mrtvoly by.a rána měřena. Mrtvola při tom le
žela na zádech na stole pitevním, pod znakera měla
podložené poleno; tím se etalo, že hlava přepadla
úplně do zadu a rána roztáhla se tedy nad míru ve
směru od brady k prsům. Tím ale roztažením se na
délce přirozeně rána zkrátila! Při přichýlené bradě k
prsům při nadzvižení hlavy bylu ale rána nejméně o
3—4 cem.delší. To snad stačí dokonale na podfíznutí,
na ránu řeznou! Rána nebyla jen na jedné straně
krku, jinak by byl celý přeřízautý hrtan nemohl vy
lézti z rány; sanala přes příč ktku, jenom že sahala
o něco dále na 1evo nežli na pravol

3. Dále odvolává se na odpověď znalce č. I.
danou obhbájcí,že prý rána na levé straně „byla hlabší“.
To bylo jen nevbodné vyjádření toho ne strany znalce,
co chtěl neznačit. Chtěl vysvětlili, že rána na mrtvole
na znak ležící šin v levo níže než na pravo, použil
ta pak omylem výrazu „blubší“! Tím nemínil směr
„do vnitř krku“, nýbrž na mrtvole nu znak ležící
„směr dolů“.

Hloboká byla na obou koncích stejně, uprostřed
nejhlubší, na koacích nejmělčejší.

To je jen chytání za slovo! Ať bledá pan pro
fessor v protokole ohledacím, je-li tam v popisu rány
něco takového, sroč odvolává se jan na přeřeknutí se
znalcovo při výslechu, kdy snadno dá se vysvětliti,



de v nozvyklém rozčilení při výslechu poušije se omy
em slova, která s pojmem se úplně nekryje, jako při
klidném pozorování a diktování protokolu.

Z ukrytí mo vyvozujeHilenerův filosofický
obhájce prapodivné důsledky, na něž mu lékaři odpovidají:

Dosud ještě neexistuje případ, aby zločinec přímo
vybízel k odhalenísvého činu, leč, je lito tulák, kte
chce býti na simu zaopatření Nejepíše má pan prof.
Masaryk za to, če sařiví antisemitá z Malé Věznice,

matka a bratr Anežky, na něž to nepřímo, ale přecepřímo svádí, Aneško zabili proto, aby to mohli ne
Šidy svést! To by snadbyl jediný důvod „rosumový“
kdyš vše ostatní n matky a bratra bylo vyráceno.

Na konci svóho dobrozdání, které doslovně ave
žejnily „Radikální Listy“, píší polenětí lékaři k od
stavci VIIL:

Že ty dny velmi silně práslo a že stopy krevní
i jiné tedy zastřeny býti mohly, dokazují nesvratně
sáznamy meteorologických stanic v Polné a v Dobrou
tové, vesnici to msipůl hodiny cesty vzdálené, še toti
ombrometr (dešťomár) vykazoval 3t/, a 4 mm i

Pan Masaryk pozastavuje we nad tím, jak
je možno, aby člověk w krkem tak proříznutým, jak
se stalo Anežce Hrůzové, nž ani novydechnul. Un ale
zapomíná, že Anežka Hrůgová, jak £ nálezu odulosti
a zamodralosti obličeje vyuvítá, byla podřiznuta na
polo uškrcena, tedy jistě v bezvědomí, smrti již blizká
kdy dýchajicí centra ož byla ochrunta.

O ráně strangulační tvrdí, že nebyla obledána.
To je vědomé poplraul skutečnosti! Vždyťv protokolu
obdačním „pitvě mrtvoly) byla přesně Pupsáus cO du
vzezření, rozsahu, průbéhu, umistění, délky, štřky,poměra k raně řezné aid.

On sám odvolavá se na jednotlivé její vlastností
a hledí na základě jejího popisu dukásati, Jak prý po
vstala; jek jinak by bylu musil vypadat atu. „8
byla šivotu nebezpečna, když zanechala známky vyše
Popsané, porí panu profosevrovi každý voudní lókak.
Vždyť mohli snadno Anezku vrahové uškrtiti, potte
bovali jen opratka o nějakou chviuka déle přitaženou
udržet a nemnsili by Jí hrdlo podřezavat. Že byle
rýha učinéna před zařesánim, taktéž dostatečné doka
záno bylo.

U téch famoaních „prsech“, na něž on se odvo
lává, nž vyse vysvěuení podano, Zve nemůže so pan
professor vymluviti na chybu v opsání nebu tisku;
kdyby byl četl protokol v vouvislostu, byl by musel
sosnati, že na „rukou“nejson „pray“,ale a P
„Prey“ nemají članky.

Tu šikovnost mu jistě provedl nějaký jeho sna
lec. — Taktéž dokázáno bylo, že myšlénka páně pro
fesworova o svázání rukou Špagávem je fantamí, toli
kéž, že výtka znalcům o nevyšetření obsahu žalude
čního nčinéná, je neoprávněnou,

Zbývá ještě vyuvětliti onu zdánlivou nesrovnalost
s uechovanými dvěma kameny co corpora delicti a
„»broznou“ logikou. Místo to je opravdu poněkud ne
jasně stylhuovano, a my, jsouce napinéni přesvěděsním,
že tato „hrozná“ logika je věcně v procesu něsmírná
uůležitá, nedivíme se, že ji tak na pranýř postavil.

Věc byla následující:

Na místě nálezu i v okolí mrtvoly nalézalo s
veliké množství kamenů různotvárných, velikomipěst
u i mnohem větších. Nejvíce se jich nalézalo nahro
madéno v nejblisším sousedatví mrtvoly, tak že ka
ždému napadlo, že sem byly ve větším počtu úmyslně
sneseny. Předseda komise nemohl přece dáti sebrati
co corpora delicti všechny kameny na místě i v okolí!
Bylo by to bezúčelné. al sebrati tedy jenom ty dva
kameny, na nichž zkrvavená hlava a ruce spočívaly.
Kdyš pak nám dána byla otázka, čím rány na blavěasi způsobeny byly, a předloženy nám smíněné dva
kameny co corpora delicti uchované, vyjadřili jeme se
tím způsobem, že rány mohly povatati údery nějakým
podobným kamenem, jichž na místě i v okolí bylo
dosti, že však nechceme tvrditi, že rány právě těmito
dvěma kameny zasazeny byly. Vždyťten pravý kámen
mohl vrah odhoditi do houští, nemusel jej nechati
vedle mrtvoly.

Končíme, aje několik ještě slov dovolíme sipanu professoru Masarykoviuvésti:

Jame tak mravně bezúhonní a bodří, že nesdí
líme ono ošklivé mínění o nízkosti motivu který Vás
měl vésti ku sepsání brožury; naopak můšeme Vám
otevřeně doznati, že nelibě jsme podobné narážky nesli,
Máme za to, že to bylo spíše velikášství, přílhšné se
bevědumí a touha neodolstelná, také v tom sensnčním
případu své slovo promlaviti.

„To Vám ale přejeme, abyste na toto avé nejno
vější dílo boje za pravdu a humanita vědy vzpomínal
s takovým pocitem mravního zadostačinéní a poctivě
vykonané povinnosti, jako m vspomínámo naší inter
vence v procesu polenském.y

MUDr.Váe. Michálek, MUDr.Al. Prokeš
městský lékař v Polné. obvodní lékař v Polné.

Brožnra panaprof. Massaryka byla rozeslána
zdarma všem úřadníkům,profeseurům, učitelům, židé
a jejich přivrčenci ji rovniž rozdávali hojně. Protože
odpověď panu prof. Masarykovi byla v naši tiskárně
konfiskována, uveřejňujeme v stračném vyňatku od
pověď polenských lékařů panu prof. Masarykovi. Pak-li
si Čtenáři úsudek o vraždě v Polné dosud neudělali,
mohou vi jej nyní doplniti neb opraviti. O otázce tá.
to -podá své dobrozdaní ještě česká lékařská fakulta.
Nám se jedná jen o objasnění polenské vraždy a její
příčin a prvto jame žnuali vždy co nejdůkladnější vy
tetřování a vyslovili jsme se ovšem proti zalhávání
i tutlání pravého stavu věci Jednání toto jest pří
mé a uprávné, spátečnictví, klerikalismus atd. může

v tomto jednání viděti ovšem jen zavilý stranník ažidomil. Mynežádáme pro křesťany strannictví, ale
pro všecky lidi, křesťany i nekřesťany stejný loket,OK

FEUILLETON.
Peohvogel a Pereles na honě.

Znáte Barucha Perelesa? Znáte ho, Běbá
celý den po městě i po okrese a má vždy mabore
(chvat), jako by mu roš (hlava) hořela, Dělá v
obilí, v kůžích, v starém železe un spielt af der Bóre,

Znáte též Maušla Pechvoglaé A jak byste
ho neznali, vždyť dělá s Perelesem všecky masse
matty in kimpenie. Pechvogel má totiž vždy šťast
ný nápad a Baruch Pereles jej pak provede.

Teď zšak těžko míti nápady, když demon
strace, Polná a bombardování vůelijaké kazí kšetty.
Teď nemluví nikdo, než o politice a obstrukci s
»de poletike je právě nejhorší artikl pro vánoční
výprodeje. Kappore soll se weren, das ať vezme
celou tu politiku, co nám urvala Litovel a Vý
škov a co kazí massematty (obchody) von usere
Lejt.

Pechvogel a Pereles byli celí machulle (chu
raví), klopili hlavu, vláčeli za sebvu nohy, a vů
bec vypadali tak, jakoby každý okamžik chtěli
pajchrovat. Když pan doktor von der Medecio
raufe řekl, že by mohl: z toho dostat mowef
(smrt), tu spustili veliký zewoche, skoro tek ry
čný, jako jejich stateční předkové před Jerichem.

Pan doktor jim radil hodně moc móssion a
pobyb v boží přírodě, nejraději vychazky na hon
na zajíce, koroptve, slepice, tuk jak to delali jejich
předkové, z nichž polovice se jich jmenuje Haas,
Herschb,Rehbock, Wolf, Fuchs, Gans, IItis, Katz, Blr,
Kapauner, Kuh, Luw,Wasservogel atd. Pechvogel byl
takto balmaure (zaječím brdinou), a.e svolil nic
méně, aby vzali s sebou finty a pixtaulen. Šám
nechtel střílet ani za živého Boha, nybrž uvolil
se pouze hrát úlohu honícího psa, protože měl
dlouhé nohy a dobrý čich. Pereles strčil patronu
do pušky a dostal ukrutný strach, vždyť v nabité
hlavni vezí vždy život houce anebo aspoň zvěje,
Pechvogel si vymínil,ze půjde vždy too kroků před
Perelesšem a tento že poucse pušku vždy na ra
meně s blavní do zadu obrácenou. Co zastřelí,
to se mělo prodat a po zaplacení prachu, broků,
patron, meli míti z honu stejný rajvah (užitek),

Tak chodili Pechvogel a Pereles po lukách
hodinu první, druhou, třetí a čtvrtou a co našli?
Nic nenašli! A kolikrat stříleli? Vůbec nestříleli,
A co trefih? Pramc netrefili, poněvadž kdyz se
nestřílí, nic se netrefí. Oni tím nebyli také vinni,
neboť nevědeli, která zvířata se smí střílet. Jed
nou chtěl již Pereles spustit, mysli, že vidí je
lena, ale Pechvogel tvrdil, že to laň a o té sly
šel jeunou, že se nesmí střílet, Pan adjuakt v jes
jich měste prý dostal dokonce za to »zástěrku«,
Avšak v kopčí nestál ani jelen, ani jlaň, ba ani
koza, nýbrž dělalo to sbé« a »mé« a vůbec se to
zvířatko Pechvogla a Perelesa ani neleklo, nybrž
se páslo klidně dál, Kdyby se byli dali svésti
barvou, byli by je musel: Pechvogel a Pereles
jauker šulemen (druho zaplatit) und Wie thůten
de gojim phlonen (jak by se jim byli křesťané
vysmal), kdyby zastřelili tele misto jelena,

Když se tedy zpamatovali z leknuti, co by
byli meli za škodu, kdyby byli vystřelili a trefili,
uminih si, že budou podruhé opatrnejší a že ne
vezinou flintu na mušku, dokud nezjisd fermu a
adressu zvířete. Tak chodili zase několik hodin a
nic jim nepadlo do rany, Pojednou na ně zamí
fil velký zajíc., Pereles dal pušku v líc jako bur
proti Angličanům. Pechvogel však vzkřikl zdéše=
ním; mel svore (mínéni), že zajíc jej chce kous
nout, vymrštil se proto na vedlejší strom a ro
choval (díval se) jak to dopadne. Pereles v roz“
člení zambouřil oči, vzkřikl fajrl a už to bouchlo.
„Pechvogel spadl leknutím se stromu a když Pere
les otevřel zase oči, videl, jak zajíc peláší dál,
jako by se mu vysmival. To dopalilo i Pechvo
la, Vvynadal neobratnému střelci a doložil, že
zbytečně vystřelenou patronu musí sám zaplatit,
neboť kdyby prý byl střílel sam, byl by svou
půlku zajice jiste trefil a nedal by jí uprchnout.

Po dlvubé hádce se konečne vyrovnalia Pe
reles musil Pechvoglovi za uniklou polovici za
jice zaplatit pět petoičků. Pereles si umínil, že
čtvernožce nebude více střílet, neboť ti umí vší
chni tak skákat a utíkat, že je nemožno dohonit.
Previl tedy Pechvoglovi: „Sullen mehr nich ver
suchen liber de jegd nach de vajgls?e

»Šis mer recht« svolil Pechvogel, jemuž bylo
jedno, zdali střelí Perelcs koroptve, bažanty, ka
chny, sluky nebo chřástely.

Honili zase, Pereles byl kochem (chytrý) a
očekával z lovu spíše besek (škodu) než massel
(mestí). Pravil proto Pechvoglovi „es werd nix
mit unsere Jagd, denn woria? Nemáme žádného
psa, CO umí štěkat a ftáci lovit.«

*Nač potřebujeme psa? To obstarám sám.
Můžel: Vása Švestků kikirikovat a hudrovat, proč
bych nedovedl já štěkatř« | Skakal tedy do zelí,
brambor i do řepy, hafal: mef, mef, mef, jako by
to byl dresirovaný slepičák. Was en Talenti

Ale ani péro jim nepřišlo na oči. Hlad měli
oba jako vlci a v alabinách i na prsou měli pí
chání. Nevzpomněl si Pechbvogel, že cestou je
potkali Itzig Stern, Šmule, Datteleweig, Pick,
Bsamfelder i Lówenstein a všichni že jira přáli
Massel un Broche a že oba jim srdečně děko
vali. Aber wie heisst Massel un Broche fer de

Jiger| Brinst doch gerade so en Glůckswunsch
shf de Jagi den gróssten Schlamassel un der
wahre Jiger bedankt. sich-fer so en Glůúckwunsch
mit ahser Ohbrfeig oder abnen Fuasstritt. — Kdy
by byl Pechvogela Pereles věděli,co to znamená

řáti štěstí myslivci na hon jdoucímu, byli by se
ned vrátili. Ále oni to nevěděli.

Pechvogel štěkal marně a Pereles se pachtil
také marně. Dali se v levo na zpáteční cestu.
Když šli kolem vody a posýlali v duchu všecky
jeleny a bažanty k ašmodajovi, tu zaslechl Pech
vogel v rákosí pojednou gak, gak, gakl Spuatil
tedy hned haf, hat, haf! mef, mef, mef| Pereles
špicoval sluchy i očí, ale ptáků nerozeznal.

sich glasb das sen Rebhůhner«, pravil ko
nečně Pereles. „Ne, to nejsou koroptve, to jsou
bažanti: © Fasanner sennsle pravil Pechvogel.
Ptáci se po vodě pořád více biížili. Pereles dával
pušku v líc. Tu naň volal Pechvogel: Halts! Was
willst de verechiessen so leichtsinnig Polver un
Schrotte; siehst de nich wie de Fasencbe kim
men heren immer mehr?l Wenn se werden sein,
bis an's Ufer, nebm ich meinen Štanz, un schlag
se abf de Kópp; Du hast dann erspart den theie
ren Knaller.

A Pechvogel napřáhl hůl a aby ušetřil s ka
marádem patronů a aby holí srazil jedinou ranou
více ptáků, sestoupl z břehu do vody.

V tom přiskočil k němu jakýsi chlap, chytl
ho za límec, třepetal jím a div mu duši z téla
nevytřásl. Už tě mám, ty zloději, ty darebákul
Svatomartinské husy zdarma, viď ty chutnají! Však
tě mám, a dokud nezaplatíš všecky husy, co's mi
ukradl, neujdeš mil V okamžiku přiběbla assi
stence, Pereles pustil strachy pušku do vody. A
křičí Perelčs a křičí Pechvogel, neb rána na ránu
co hrom dopadá. Marně dušují se svou nevinnou;
fskanice a multiplikace mit de Stanze následují
od repetice.

Když byla opposice a obstrukce konečně
unavena, pustili se Baruch Pereles a Maušl Pech
vogel přece jen do té nenáviděné politiky. Došlo
na konference a punktace. Oposice a obstrukce na
sliby nic nedela, ale spokojila se konečně pěti
pětkami. Pereles a Pechvogel byli v duchu rádi,
že to odbyli pětadvacíti, neboť sarni dostali punk
taci nejméně tolikéž, ale na hon nepůjde žá
dný do nejdelší smrti, neb první hon neznamenal
pro ně massel, ale byl hotové cbabole,

Vraždí a míčí křesťanská děvčata.
Denně čítáme v časopisech, še zde neb onde smikelo
křesťanské děvče. Mnohó enad bylo zavražděno, avšak
ještě jich bylo od šidovských kuplířů a kuplířek pro
dáno do tuzemska i cizosemeka za otrokyně do pro
stopášných místností. Děvčata, která se dostala do
rakou kuplířským upírům, jeou ztracena. Nesvolí-li
k saprodání se a nořesti, bývají udány a usvědčeny
jako zlodějky s podvodnice. Jen výminečně se jim
dostaneochrany. posledních 10 letech propadlo ve
Vídni 68.000 nevinných děvčat hroznému molochu
prostitace. V počtu tom nejsvu ovšem zubrnuta děv
čata přivážená sem = venkova. Bylo zjištěno pomocí
orgánů policejních a lékařských následající: = bídy
podlehloprostituci, 46“proo. dívek, pro špatný příklad
+ rodině 9 proc., z touhy po luxu 19 proc., pro sve
dení a opuštění milencem 18 proc., násilně bylo pro
atituci vebnáno 12 proc., ostatní počet unikl kontrole.
Většina prostitutek udává za příčinu klesnutí bída,
jsouc k tomu donucena svým zaměstnavatelem.Co do
věka kieslých bylo zjištěno: od 10—12 let kleslo v
prostituci 4 proc., od 12—14 jiš 8 proc. (!), od 16—
10 již 85 proc., ve věku od 16—18 43 proc., od 18—
20 let 8 proc., zbytek ve věku starším. — Z tobo pa
trno, že prostitatkami stávají ae děvčata ve věku De
skušenóm, kdy nechápou dosah svého činu a še kdy
by nebylo nesvědomitých avůdců, nebylo by prosti
tuovaných (nevěstek). Číslauvedená jsou strašlivá a
otrašlivější ještě to, že se proti tomuto sociálnímu slu
nejen pranic neděje, nýbrž že většina mužů, i tak
svan ch inteligentních docela lehkomyelně nelidský
a bídný stav ten achvalnje přičiňujíc se sama 0 jeho
udržení. Nikdo nemá citu, pochopení pro ubobé oběti,
nikdo nemá odvahy, aby vystoupil proti dravé násil
nosti mužů, kteří považojí šeny ra pouhý předmět
k ukojení svých smyslných chtíčů a sjednávají ci je
k toma penězi. A ženy naše samy dosud nemyslí tak
daleko, cítí se ubohými otrokyněmi a proto neson
mléky onu surovou spoustu, jakou v řadách jejich
muži pášou. — V Praze není moc lépe než ve Vídní.
Obec pražská se snaží sice všemožně omeziti prosti

tuci v městě, ale což platno její namáhání, kdyš povolení k chování nověstek dostávají za odměnu de
tektivové a dpiclové. Českásemě platí statisíce na

rodnici v Praze a ve Vídni. Je to poplatek na vy
rování obětí hlavně bohatých šidovakých chlípníků.

Na sta českých děvčat hyne každý rok bídně v bam
pojsích všech dílů světa, byvši tam zaprodána od
bídných lidokapců, většinou to polských, uherských

aorientálních židů, kteříjsou „spragel Jledy uspojení. Myslíme, če jest jiš nejv ne s

poslanci, zspoňti zepší mezi nimi rásně zakročí voprospěch křesťanských dívek.
Jak tyjí = křesťanských mozolů.

Ye vitkovických šlezárnách u Morav, Ostravy, které
patří Rothachildovi a Gutmannovi (majiteli tovačov
ského panství a dříve kůžičkáři v Lipníku) praco
valo r. 1897 celkem 12.573 dělníků, z nichž přišlo
5.145 lidí, tedy téměř polovice dělníku k úrasu. Na
jeden den přišlo 17 úrasů. Uumrceno bylo při úrasích
10 lidí. Židovští milionáři sbrabojí míllonový zisk do
bexedných svých kapos, na ochranu sdráví e životů
svých křesťanských dělníků noučiní ty neoutnější opa
tření, poněvadě by to stálo několik zlatých.
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Pád Glaryho, ministerstvo Wittkovo,
Ministerstvo hraběte Thuna propuštěno

bylo 2. říjoa následkem intrik generality, by
rokracie, německé šlechty a Maďarů. Minister
stvu hraběte Claryho uložil císař zrušiti ja
zyková nařízení a provésti volby do delegací.
Za další státní nutnosti prohlášeny pak schvá
lení rakousko-uherského vyrovnání, povolení
kvoty, schválení příkazných zákonvůa povolení
prozatímního rozpočtu. Duší nového minister
stva Claryho byl ministr vnitra KčrĎer, mini
strem spravedlnosti byl Kindiger, ministrem
obchodu Slídral, ministrem železnic Wittek,
ministrem vyučování Hartl, ministrem země
brany hr. Welsersheimba spojení s Poláky měli
udržovat ministr financí Kmazoluckí a ministr
krajan Chlendowski. Ministrem orby a proza
tímním správcem předsednictví ministerstva
byl hrabě Clary. Ve Slezsku se ukázal býti
Clery nepřítelem Čechů.

Prvním činem vlády hraběte Clarybo bylo.
že zrušil Gautschova jazyková nařízení. Stalo
se to pro Čecby tím nejurážlivějším a nejne
motornějším způsobem. Čecbům neuchystal
Clary náhrady žádné. Ve všech zemích českých
nastalo všeobecné rozhořčení. Mladočešti po
slanci byli pádem hr, Thuna tak překvapeni,
že ztratili hlavu. Tu promluvil na sjezdo strany
národní dne 22. října v Praze vážná slovo
starý vůdce národa dr. Fr. L. Rieger. Kázal

národní smír aopojení se všech Čechů k obraně proti Vídni. Staréhořkosti zapomenuty,
organisován oposiční ruch a národní rada. Lid
český demonstroval proti Vídni a její zjev
ným i tajným spojencům. Krvavé bouře na

oravě, nevinné zabité oběti, množství raně
ných a odsonzených, to byly přímé i nepřímé
následky nešťastné politiky hraběte Claryho,
Kindingra a Kórbra.

Nač sábla tato nešťastná trojice, ve všem
měla smůlu. Komise pro kontrola státního
dluhu i pravice byla nucena proti vládě se
postaviti. Hrabě Clary většinu pravice podce
ňoval, čekal pevně, že se rozbije a proto pro
hlásil také, že$ 14.státních základních zákonů,
skoncování rak. uher. vyrovnání a povolení
státního rozpočtu na r. 1900 nepoužije. Tím
si svázal předem race. Ze všech úkolů, které
mu svěřeny byly, provedl jen zrušení jazyko
vých nařízení a volby da delegací, jichž pro
vedení však nikdo překážek nedělal.

Na nepřízeň korany si hr. Clary nemůže
naříkati; žádné jiné ministerstvo nedovolávalo
Be tak často k zakročení koruny jako hr. Clary.
Císař projevil předsedovi Českého klubn dru.
Englovi v drahé polovici listopadu, žejest nato
vyříditi státní nutností, že po jeho vůlí má je
ho vláda zachovati nestrannost, ale proti všem
nezákonitostem, že patno státní autorita po
depříti. I kdyby nynější vláda odstoupila, ne
lze prý na ten čas povolsti ministerstvo jiné
než úřednické, které by odpovídalo daným po
měrům. Až se utiší mysle, pak prý bude mo
žno povolati vládu koaliční.

Hrabě Clary nedovedl utišit smýšlení če

vicí. Jednání 3 Němci již 5. prosince bylo!
skončeno a zůstalo bezvýsledným. Ačkoli čelní
poslanci silně váhali, musil konečně Český
klab sábnouti ve Vídni k ostré oposici a k ob
strukčním dlouhotrvajícím řečem.

„Obnova“ byla prvním listem českým, která
vyslovila očekávání, še obstrukcí proti schválení
ujednané kvoty s Uhrami a obstrukcí proti vyří
sení příkasných sákonů do nového roku padlo by
nejspíše celé rakousko uherské vyrovnání. Čeští

oslanci rozšířili skutečně obatrukcí z povo
ení prozatímního rozpočtu na tyto záležitosti.

Němečtí klerikálové i Poláci vyslovili se sice
pro státní nutností a proti české obstrukci,
ale kdo vidí za kulisy, ten ví, že české ob
strakci sáhli podpůrně nejednou pod ramena
a vládě kladli výslovně za vínu, že ona če
skou obstrukci zavinila.

Poslední audience zvláště Bilinského a
Dipaula u císaře urychlila asi nemálo pád
vlády. Předsedoviuherského ministerstva Szel
lovi ohrožovali Košutovci vyrovnání v Uhrách
a v úterní korunní radě musil hr. Clary císaři
8e přiznati, že z úkulů ru svěřených není s to
v parlamentě provésti ani jediný.

Pád ministerstva je tím spečetěna s Cla
rym odstoupí též Kindioger, Kúrber, Hartela
Kniazolucki. Národové rakouští dostanou snad
ještě před Štědrým dnem vánoční nádilkou
ministerstvo Wittkovo, v kterém prý podrží
svá odborná ministerstva br. Welsersheimb,
Stibral, Chlendowski a Wittek. Nové minister
stvo schválí na základě3 14. prozatimní státní
rozpočet, povolí počet branců a schválí pří
kazné zákony. Kvotu určí císař sám, Před no
vým rokem bude tedy provedeno i přes hlavy
české obstrukce rakousko-uherské vyrovnání
v celém rozsahu i prozstímní rozpočet.

Novéma přechodnímu ministerstvu je vy
měřen nový život ná 6 až 8 neděl. Wittek
drží sice s Němci, ač otec jeho, císařův učitel
češtiny, byl Čech, ale velkou politiku dělati
nebude. Po novém roce zahájí se asi českoně
mecké vyrovnání a pak se utvoří vláda koa
liční. Upevnění svazku s pravicí a vykořistění
situace spůsobem pro nás co nejlepším, tof
úkolem českého poselstva.

Apparuit humanitas.
Ukázala se lidumilnost.

Veliká myšlénka bude opět zabývati mysl,
býbati srdcem. Bůh stal se člověkem! —
Největší duchové měli a mají ji za pravdu. Jestit
ona obsahem dějin světových. Očekávání opravce
a obnovitele lidatva naplňuje dějiny před Kristem.
A po jeho narození stává se skutečně to, co bylo
očekáváno. Dějiny od tě chvlle ličí obrat a nový
život v národech. A právě tato nepopíratelná věc
přiklonila mysl i velikánů jakým n. p. byl Augu
stin, Basil, Řehoř, že s celým přesvědčením sla
vili vánoce, jako příchod Boha hlavně ovšem ku
spáselidí, spolu však k opravě světa.

„Tuto pak myšlénku lze oalézti i v slovech,
jimiž z listu Pavlova radostně volá církev k srdci
našemu „na úsvitě Božího narození při druhé mši
svaté“. Zvěstuje totiž. Apparuit.. . humanitas
Salvatoris nostri Dei. Ukázala se... lidumilnost
Spasitele vašeho — Boha.

A tak tomu jest skutečně. Za toho přepa
mátuého časného jitra, za kterého počala se roz
nášeci zpráva, že ten dlouho čekaný obnovitel lidí
se narodil, začala svitati světu — humánitu —
lidumilnost — lidskost.

V pohanství ji nebylo; a to aní ne tam, kda
byla nějaká vzdělanost n. p u Římanů a Řeků.

Nejděsnějšímtoho důkazem jest otroctví.
Část lidí — a to větší část lidí — byla ma jet
kem části menší, Pravím majetkem, tak jako
zvíře, kůň, vůl, osel atd. Otrok byl prodáván na
trhu a zrovna tak dle síly tělesné prodáván jako
dnes dobytek na trhu dobytěím. A tak se vžilo
otroctví v mysli lidí, že řecký — často dosti šle- ©

že jest ve státě ©

Inserty se počítají levně.
Ubnova vychásí v pátek v poledne.

V. Ročník.

losrdenství, nebylt člověkem — nebylo tedy lidu
miluosti, nebylo humanity.

Co pak nejhorším zjevem jest, že ani oproti
manželce a dětem jí nebylo. Manželka velmi
často byla téměř otrokyní a dítě z ní narozené
mohl otec zahoditi.

Další pak známkou vehumanity, neli lskosti
pohanské bylo pohrdání pracujícím a cbudým
lidem. Odi profanum vulgus — nenávidím tu
sprostou chátro, to bylo zásadou pohanskou.

Milosrdenství — jak i evatý Pavel v epi
štole k Římanům dí — „bylo věcí skoro neznámou
a do té míry, že se i za chybu považovalo býti.
wilosrdným k chudému u nemocnému.
K čemu prý udržovati život bídného chuďasa? —
Což divu, že pohanskou vzdělaností proniklý člo
věk za věc zcela dovolenou měl starce rodině ob
tížného usmrtiti, ba i komu život obtíží byl, mobl
prý proti sobě samému nemilosrdným být, sebe
zavražditi.

Tak to vypadalo s humanitou — lidskosti —
i u vzdělaných pohanů. Ale konečně rozlétla se
světem radostná zpráva: Apparuit bumanitas —
ukázala se lidumilnost.

Hned ba úsvitě křesťanství mění se osud
otroků. Překrásný toho doklad obsažen jest v li
stu Pavlově k Filemonovi. Otrok Filemonův utekl
pánu svému a přišel do Říma, kdež učení kře
sťanské z úst Pavlových slyšel a křeslanem sc
stal. Pavel ho oa to odesýlá k Filemovovi s li
stem, aby bývalého otroka — nejen jako služeb
pika — ale jako bratra přijal.

A právě tento list Pavlův přispěl tím více
k tomu, že razila si cestu do společnosti křesťan
ská zásada: Již není otroka, ale všickni jsme
vespolek bratřími, poněvadž Kristus naším bra
trem se stal, — Nebyla ovšem povinně zavedená
— protože vlastně je nemožná — taková rovnost,
jako se hlásá socialistům; zůstával majetek osob
ní i stava rozdíl — ale otrok přestal býti majet

člověk, ač majetkem nerovný, přece důstojnosti
křesťana a člověka pánu rovný a svobodný. Veli
ké tudíž a nevídané věci počaly se díti. Mnozí
pánové stavše se křesťany propouští úplně na svo
bodu své otroky. Kde však bývalý otrok zůstal
v domě, stává se jen služebníkem, jen dělníkem. Pán
i sluha. paní i služka v chrámu Páně u jednoho
stolu duchovní body slaví. Mnobdy bývalá otro
kyně vyučuje paní svou anebo dceru domácí —
nyní bychom řekli slečnu — křesťanství, a na po
pravištích nmírá vznešená paní 8 bývalou otro
kyní pro Krista, pán i sluha umírajíce proučení
svobody a lásky rukou katovou objímají Be 8 l
bají. A diví se i trne zástap diváků. A mnohdy
nemůže to pochopiti soudce pohanský A praví ku
vznešené dívce nebo paní křesťanské: Což pak se
nestydíš otrocký život křesťanů vésti? Hamanitu
křesťanskou lámající pouta otrocká, sklánění 66
vznešených k nízkým, prostným měl dle svých
pohanských zásad za otroctví.

Opravdu! Apparuit homanitas! Ukázala se
lidamilnost. Ukázala se hned v rodině. Snížená
téměř až k otrokyni žena a dívka stává se — ne
pice úplně rovnou muži, jelikož křesťanství pone
chává muže hlavou ženy a rodiny — ale stává
se po boku muže svého pomocnicí a jako králov
nou v domě, družkou ctibodoou muže svého. Man
želství nesmí býti více trháno nízkými vášněmi,
ale svátostí se stává, svazkem posvěceným, obra
zem Krista a církve, z nichž křtem rodí se dítky
Boží. A proto i dítě stává se posvátným členem
rodiny, ne pak něčím, co pohozeno býti může.
Hle! Jaký převrat působilo křesťanství i v rodi
ně. I tam ku povznešení slabších vnikla jeho bu
manita, jeho lidumilnost. Což divu, že právě vá
noce stávají se — zrovna jako nějakým nepře“
možitelným pudem srdce lidského — svátky ro
dinnými. Ano právě rodina, maželka katolická,
dítě křesťanské nejvíce má příčin volati s radostí
a vděkem u večer a na úsvité rarození Kristova:
Nám, nám rodí se lidskost, nám, nám ukázala se
lidumilnost.

A jako to bylo s otroctvím a rodinou, tak
všude kam vnikalo křestnoství vnikala epolu s ním
humanita. Již tu není pohrdání chudinou, jako
chátrou. Nel Péče o chndé stala se částí duchovní

Bohatí vyhledávají chudinu, aby jf pomohli



a Ulovili, Ano čeho svět ani tušiti nemohl, děje
se. Dokonalí křesťané scházejí se vo společnosti,
v niché slibem Bohu daným chudoba osobní stává

c.povinností ! A po dnes —ač stát církvi péči ochu
dé odňal a ke škodě chudiny do svých rukou ji
vzal — dobře to cítí chuďas, kde nejštědřeji otvírá
se ruka k podílení chudých. A po dnes je záko
nem, še umře lí kněz bes poslední vůle, třetina
jeho pozůstalosti patří chudým. Ale na tom věem
není dosti; kam vniká křesťanství, tam na místo
bývalého pobrdání chadinou, jeví se láska k ní.
Země křesťanské počínají 80 zrovna zaplavovatí
špitály a ústavy dobročinoými. A právě v nejno
vějším čase po celém světě šífí se spolek sv. Vin
cence se svou něžnou péčí o chudé, bídné, trpící.
A milosrdenství tak zdomácnělo, že se tvoří zvláštní
řehole k obsluze nemocných « umírajících. Jaký
to rezdíl! Dříve stařec, churavec mobl býti atra
cen, dnes u lože jebo bdí a poslední chvíle osla
zuje mu bratr, Sestra, jejichž názvem jest „milo
srdný bratr, milosrdoá Bestra“. V pravděl Appar
nit humanitas! Ukásala se lidumilnost

Bohužel! Pohanství se vrací a kamkoliv vni
ká, tam aby 86 volalo: Ukazuje 58 nemilosrdenství.

Ukazuje se totiž nový způsob otroctví. Bo
háčům, kapitalístům a podobným — zvláště ne
pokřtěným — otročí dnes svět, otročí dnes kníže
i šebrák, otročí dnes atáty.

Ukazuje se již i vrodině. Manželství necht
míti jiš svátostí a svazkem posvěceným. Svoboda
chtíčů a vášní chce mít nový pohsn. A manželka?
Klesá « nenábls s královské důstojnosti své v ro
dině do stavu otrokyně, která se může vybnati
£ domu, kdy jest libo.

A ve své zaslepenosti vybání nové pobanství
milosrdenství i z nemocnic. Moohde nemůže str
pěti opatrovnici feholní, která se modlí a proto
z vyšších ohledů koná tu službu svou svědomitě,
nezištně za strava a chudý šat. Světské opatrov
pice nemocným dává to nové pohanství; placené,
najaté „milosrdenství“ zjednává nemocným.

Nevyhynula ovšem lidamilnost ani dnes úplně.
Ba právě nový pohan mé jí plná ústa. Na místo
náboženství právě on klade lidumilnost, humanitu.

Proti tomu musíme a máme však se ohraditi.
Křestanstvím přišla světu humanits. A tomu kře

stanství ji berete a za svou ji vylašujete, jakobyteprv novým pobanstvím vaším vla se světa uká
sala. Klamete sebe, klamete jiné. Máte-li něco
bomavity v erdci, křesťanství vám ji tam vtisklo.
Ale tím vy pohrdáte, jako syn, který pohrdá mat
kou, jež jej vychovala.

Ale trest jde v zápětí. Ač neupíráme, že
humanita zůstává mnohde i mesi zvlažnělými kře
stany, přece nemůžete upříti, že je to velmi často
zboží — jak říkáme — fabriční. Schází mu ta
stará, pravá, cena. Není to dílo — jak Hkají —
solidní (pravou cenu majicí). Dilo rakou lidských
to je, ne pak dílo Kristovo a proto ta nesolid
nost. —

Pravá bumanita pozná se po známkách, jak
je čí stará jedna posvátná píseň: Milosrdeuství
s pravda potkaly se -- spravedlnost a pokoj po
líbily se. (Žalm 84.) ©

Především = pravdy musí plynouti milosr
denství čili humanita, sice zabloudí na cesty ne

vé.
P Toho dnes máme příklad oa obraně Hilene
ra' žida panem Massarykem. Pán ten chce nkázati
nějakou ještě lepší bumanitu, než je ta, která za
svitla vánocemi. Odmítá pravdu Kristovu, a hu
manita jebo jest milováním žida a bozcitností
oproti příbuzným zavražděné dívky. ©

A proto scbásí jeho humanité i ta další
snámka — spravedlnost. Ta nekřestanská huma
nita chce so dělat spravedlivou k židovi a páchá
nespravedlnost ku křesťanům, a to ještě k těm,
kteří bez toho trpí. — Vyčítá se nyní katolickým
listám antisemitismus — protižidovatví — a káže
Beprávě tam, kde řádí uově pohanství,řidůmilství.

Schází tu zase pravda a spravedlnost tomuto
milosrdenství. — Hamanita naše povídá přede
vším pravdu. A ta záleží v tom, že křesťané jsou
šidovstvem vysaávání. Pa« následuje spravedlnost
která žádá, aby stát se trpících křesťanů ujal a
a vinníky — třebas byli židy — trestal.

A jen z této humanity následuje pak, 00
výše řečeno: Spravedlnost a pokoj polibily 6e.

Nyní v mnohých státech se bledá pokoj v
ututlování všeho, co by ukázalo nelid
skost některých židů. A to je proto, že
mízl humanita Kristova,jejíž hlavní vlastností
jest — pravda a spravedlnost. — Aletakovýhle
pokoj dlouho nevydrží. Propuká už nyní všude
nepokojné vření proti židům, což pak, až by lid
tím více se naaytil té novopohanské humanity, dle
níž mají mlčeti a trpěti jen křesťané.
. A proto taky v politickém ohledu není v Ra
kousku pokoje. Německo-novopobanské huma
pita neplyne z pravdy. Neboť pravda dí: Není
otroka, ale bratřími jate. Ta humanita nezná pak
právě proto ani spravedlnosti; a jen spravedlnost

a pokoj líbají se. To ukonejkování Čechů v poslední době se již nedaří. Čechům byla učiněna
bolest, přiznal sám ministr Clary. S Čechy neko
nalo se milosrdeuství, Čechům uenkázale se ta
pravá humanita, a proto ten nepokoj.

Jestliže tedy mají věci v Rakousku se zlep
šiti, musí se

kteréž plódí nemilosrdenatví. Aš i Čechové budou
moci říci: Apparuit bumanitas — ukázala se lá
ska a spravedlnost k nám, pak teprre bude pokoj.

Politický přehled,
Z řiské rady. Následkem obstrukce če

ských poslanců jsou výsledky jednání velice hu
bené a projdou vlastně jen ty předlohy a návrhy.
proti nimž obstrukce se nedělá. V drubém a tfe
tím čtení vyřízen byl zákon o upravení platu
státních stubů. Zároveň byl přijat dodatek po
slance Verkaufa, aby platy prozatímných výpo
mocných sluhů, slouží li aspoň rok, zvýšeny byly
o 30 procent a aby každý sluba měl v témdni
jeden den prázdno a denné aspoň r a půl zl.
platu. Zdeli panská sněmovna tento dodatek echválí,
je dosud nejisto. Sněmovny o tomto zákoně již
dvakrát se neshodly a proto byly platy sluhů
upraveny císařským nařízením, a platností však
pouze do 1. ledna (899g. Pak v druhém u třetím
čtení přijeta vládní předloba sákoma o prosatím

ních ch ksákonu o upravení obchodnícha
průmyslových komor. Toto prozatímní opstření
má za účel výlučné prodloužení doby funkce až
nejdéle do konce roku 1900 u oněch skutetných
členů komor, kteří dle zákona ze dne 21. června
1868 mají 31. prosince t. r. z komor vystoupiti.
Toto prodloúžení funkcí členů těch jeví se nut
ným z čnou berního zákone, nastalou r. 1808.
Delší debata rozpředla se pak o zprávě berního
výboru a o návrhu posl. Steinwendra, Kaisra a
soudr. stran sdanční úroků dlušních úpisů. Také
předloha tato schválena v druhém a třetím čtení,
jakož i zpráva rozpočtového výboru stran srušení
mýt na erárních silnicích a přívosech a příslušné
předloby pocházejí ještě z éry Badeniho přijaty.
Na konci schůze projednán byl návrh poslance
Parishe, oby zpráva a resoluční návrh výboru
pro vyšetření krvavých udalostí Moravských a
Kraslických byl pilné vyřízen. Návrhem výboru
odporučuje se vládě, aby odsouzené pro výtrž
nosti, tyto, kteří provinili se jen z okamžitého
politického rozčílení a jimž nelze za vinu klásti
sprostou nějakou pohnutku, doporučila milosti cí
sařské. Také má vláda co nejúčinněji se rali
o chudé vdovy a sirotky po obětech nebluhých
těchlo výlršmostí. Tento resoluční návrh byl sně
movnou jednomyslně přijat. Mimo předsedu vý
boru pro vyšetření krvavých událostí téch bar.
Parishe a referente dra. Žáčka mluvil ještě dr.
Dvořák. Stalo se sice dohodnutí, že o příslušném
návrhu resolučním má býti hlasováno bez debaty,
ježto ale místopředseda vyrovnacího výboru dr.
Menger proti dohodnutí, jež se stalo s předsedou
téhož výboru posl. Biliňskim, pravici překvapil a
vyrovnací výbor místo na pondělek, jak bylo
ujednáno, již na sobotu večer svolal, pozbylo do
hodnutí to závaznosti pro české poslance. A tak
se stalo, že posl. Dvořák se ujal slova, začež do
stalo se mu, když česky mluvil, urážky od posl.
Kindermanna, jenž na řečníka zvolal: +To jest
nestydatostl« Posl. Dvořák žádal za svolání kár
ného výboru, který má nad jednáním dajčnatio
nála Kindermanna vysloviti nelibost. Posl, Tan
acskiewice| poukázal k zprávám denních listů
stren jazykového zákona vládou oznámeného, jenž
sestává ze tří částí, týkající se Čech, Moravy a
celé říše. Proslýchá se, že vláúa zamýšlí sněmovně
předložiti jen Část týkajících se Čech. Řečník táže
se předsedy, zda chce k tomu působiti, aby vše
cky tři zákony současoě byly sněmcvně předlo
ženy. Ve čtvrtek konala se poslední schůze před
vánočními svátky.

Kvete ustanoví na příští rok císař. Jak
známo, dohodly se po důtklivém zakročení koruny
rakouská a uherská deputace, že na společné říš
ské záležitosti mejí přispívati Uhry 344%, Ra
kousko pak 65-6"/,, ačkoli se napřed žádsla kvota
42:58. Protože do uherské kvoty započteno též
praecipium t. j. za voj. Hranici k Uhrám přivtě
lenou, tedy praecipium od umluvené, ale říšskou
radou neschválené kvoty se patrné odečte a císa
řem ustenovená kvota obnášeti bude 331 : 66'99/,.
Při rozluce by musily Ubry platiti jako stát s Re
kouskem úplně rovnoprávný 50/, a Rakousko
rovněž. Z toho vidí každý, jak Ubry vykořisťují
Rakousko a mimo to mají nesmírné výhody celní
a obchodní, ale k uherské sněmovně nazval i u
míroěný poslanec Szentivanyi zvýšení kvoty uher
ské neslušným a Rakovský je nazval nepřiměřeným.
Košutovci ovšem dokonce tvrdili, že vyděračné
Rakousko nestydaté Ubry vykořisťuje.

Státní rada Brama, náčelníkkabinetní
kenceláře, který od r. 1863. měl na korunu vliv,
zejména při propouštění a sestavování nových
ministerstev, půjde do pense. Císař udělil 8otile
tému spolehlivému svému úředníkovi brillisnty
k velkokříži řádu Leopoldova. Náčelníkem císař
ské kanceláře se stal rakousko-uherský vyslanec
v Bělehradě, rytíř Schiessel.

Novisářský a kalemdářský kolek
nebude asi od nev. reku urušem. Očekí
vali jsme, že panská snémovna tak se rozhodne a
tato také věděla, že tím vyhoví stejně tajným přá
ním liberálů, nacionálů, konservativců, Poláků
i Mladočechů. Zrušení novinářského kolku by

druhé straně by působilo jejich matadorům četné
nesnáze, protože následkem odpadnutí novinářského
kolku a keuce by jednotlivcům bylo umožněno
zakládati nové listy — třeba jen na čas před vo
lební kampaní v obcích, okresích, zemích std. Menší
krajinské listy získaly by zrušením novinářského
kolku 400, 500, 600, 800 nejvýše 1.500 zlatých,
ale tolikéž by obnášely asi jejich ztráty, kdyby po
zrušení novinářského kolku rostly nové týdenník
jako houby po dešti. Z posavadního stevu mají
největší prospěch nynější velké strany — bez roz
dílu ve smýšlení. Bývalý odborný chef v mini
sterstvu financí, Neibauer, který navrhl, aby zpráva
o zrušení novinářského kolku přikázána byla £
nanční komisi, při čemě nemnavrhl šádnou Iůdu,
do které se správa podali musí, nenamebal se
přílě se svým referáfem v panské sněmovně. Pra
vice prohlásila, že ke zrušení kolku dá souhlas
jenom, bude li současně schválen známý návrh dra
Pacáka. Strane středu byla z počátku nerozhodná
a byl v ní dvojí proud. Největším odpůrcem pře
dloby ukázal se býti kníže Auersperg. Jeho odpor
nepřestal však na vlastní strané,. Přenosl jej také
do strany středu a to mělo za následek, že po
slanecká sněmovna sotva před Novým rokem se
rosbodne.

Nevé porášky Augličanů v Jižní
Afrlee. Minulý pátek utrpěl u Colensa na řece
Tugele ukrutnou porážku vrchní anglický velitel
generállajtnent Bwller. Udeřil se svými sbory na
bury na severním břehu Tugely, aby po jejich po
rážce rychle osvobodil generallajtnenta Whitea
v Ladysmitsu sevřeného, hladem, žízní i tyfem a
mimo to zhoubně účinkující kanonádou burů se
svým vojskem stísněného. Buller nepadl bury vo
frontě i z boků. Bitevní šik byi skoro na tři ho
diny cesty roztábnutý. Brigádník Hart stál na nej
krajnějším levém křídle, více v pravo od něho
měly své sbory sešikovány generálové Lyttleton,
námořnická brigáda, generálové Hildyard, Barton
a Dundonald. Postavení burů bylo neobyčejně
silné. Ukryti byli v příkopech za hlíněnými náspy
a na dobře opevněných pahorcích. Angličané po
stupovali v sevřených šicích v rovině, nejsouce
ničím kryti. Bombardování z děl trvalo od5. hod.
ranní a bylo velmi prudké do pů; 7. nodiny. O
7. hodině zahájily palbu divise Hildyardova a
Hartova. Hart postupoval útočné nejsa praničím
kryt, až do 10. hodiny. Palba z pušek i z děl
skrytých burů řádila v jeho šicích strašlivě. Du
blinský irský pluk přešel řeku, sle brzy musil
prchat rovněž jako pluk Connaugthský. | Generál
Barton zamířil přímo na vesnici Colenso, dostihl
řeky Tugely, leč tu ho uvítali z protějšího břehu
ukrytí buři vražednou střelbou. Koni u 66.a 14.
batterie, které krýti měly postup Angličanů, po
stoupili proti burům až na 800 kroků. Buři dobře
mířenými ranami z pušek rychle poatříleli všecky
koně a většinu důstojníků u anglických batterií.
Angličané nemohli tak prudkou palbu vydržeti,
dali se na útěk a buři ukořistili 11 děl a 13 vozů stře=
liva. Generál Dundonald s jízdní pěchotou rychle
postupoval na pahrbek Hlangwane, ale byl odražen.
Angličané páčí si na 8oo mrtvých a raněných a na
více než 300 zajatých. Porážka vrchního velitele
musila býti všsk mnohem větší, poněvadž jeho
armádní sbor je k další akci a jmenovitě k osvo
bození Ledysmithu naprosto nezpůsobilý a oble
žená Whitova divise je ztracena. Londýnská váš
lečná rada ihned Bullera z vrchního velitelství
armády sesadila, ačkoli tento bned z počátku po
klédal anglické voje k potření boreů za nedosti
četné a vycvičené. Vrchním velitelem se stel vrchní
velitel v Irsku, maršálek Roberts, r. 1832 v Du
blíně narozený, který se proslavil v indickém po
vstání Sepojů, v Afganistaně a v Habeši a který
r. 1882 poznal též jižní Afriku. Náčelníkem jeho'
generálního štábu stal se vítěz na mahdim v Su“
danu a Kordofanu, sirdar Kičener, který stejně
jsko Roberts stal se pověstným svou řízností bez“
ohledností a surovostí, Stačí-li všsk však vítězí nad
polodivochy pouze oštěpy, kopími, šípy a šavlemí'
ozbrojenými také na chladnokrevné, statečné, výteč.
ně vedené a znalostí bojiště vynikající bury, o tom
dlužno velice pochybovati. Protože generál Ga
tacre po nešťastných bojích musil ustoupit ké
Ouenstownu a kolem něho všady se k borůmpři
dávají kepští hollandští osadníci, a poněvadž ge
„neral Methuen po páteční a sobotní porážce v okolí
řeky Modderu musil rovněž ustoupit na jih a jé
prý od Angličanů sevřen jako jeho přítel generál
Wbste, tedy ovšem osud Kimberleyea Matekingu
zdá se býti rovněž tak zpečetěn, jsko osud Ladys
mithu. Než dojdou Angličanům nové posily ku
pomoci Methuenu, Gatsereovi a Bullerovi, může
býti 12.000 až 15.000 Angličanů zajato a mohou
utrpěti nové velké porážky, takže Angličané ne
budou silnější než-li jsou. Pak-li nejlepší jejich

všelijak z málo cvičených vojáků sehnaná 0., 7.
a 8, divise.

Hrabě Clary rozloučilse srdečně svůdci
mladočeskými; chtěl prý jen dobré a tázal se
jich, zdali by upustili od obstrukce po jehood
stoupení a povolili státní nutnosti. Kdyby seně
mecké strany zavázely, že je povolí, nebyli by
prý proti tomu, ale Němci toho závazku nedali.
Naopak teď jsou náhle proti $ 14. Němci bráli
se svou loyalností vůbec jen komedii. Češi trvají
na zavedení české řeči úřední.



Drobná obrana.
Jedovaté zbraně odpurců kateli

elem. Mnozí bodnostáři církevní a mesi nimi
i nejd. p. biskup královéhradecký obdrželi z Pa
Hše na pohled jako vystřižek z německých pro
testantských novin nějakých s nadpisem: Biskup
Brynych odhalen (entlarvt). (Jiný hodnostář zase
dostal lístek taký se svým jménem.) Jsou prý
jeho »nestoudnékousky« odhaleny katolickým
učencem (1) ve spise: Talmud babylonský,jenž
vyšel ve Francii v Orlesnsu. Pan biskup psal
do Orlesnsu s odtemtud přišlo od biskupa osvěd
čení, že ve vpise tom proti žádné osoběnijský
útok se nenalezá. Takové bídáctví se tedy tropí
na zastrašení biskupa katolického. Zdá se, že to
od evanjelíků ani nepochází, nýbrž že lo je
»nestoudný kousek« freimaurských židů, kteří
tím způsobem hledí odvrátiti od antisemitismu,
od obrany křesťanů proti nim. Co tomu budou
Hkati naše Osvěty a Stráže, když nyní vidí, kdo
a jak v duchovním spolku s nimi bojuje proti
náboženství katolickému? I pan Massaryk dostává
tím zajímevou látku k přemýšlení o svém santi
katolicismu« (protikatolicismu). Takovou jedovatou
zbraní — Bobu díky — katolicismus nebojuje.

Drobné zprávy.

Kníáe-arcibinkup>pražský Lev svobodný pán Skrbenský = Hříště složil ve čtvrtek pře
depsanou přísahu v race císařovy. Dne 6. ledna 1900
bode slavně vysvěcen v Olomouci v metropolitním
chrámu ov. Václava. Svěcení vykoná JM. ndp. kníže
arcibiskup dr. Theudor Kobn. Ke avěcení dostaví se
J. E. ndp. biskup bročnský dr. Bauer s všichni bi
skupové čeští. Mimo to dojedou sem místodržitelský
český a moravský, nejvyšší zemský maršálek český
kníše Lobkowios a mnoho jiných vzácných osobností.
Na počest u svého kníže arcibiskupa dávati pak bude
téhož dne JM. ndp. kníže-arcibiskuo dr. Kohn slav
nvu hostinu. — Nastolení bude so v Praze konati slav
nostnim způsobem ra přítomnosti papežekého nuncia
s Vídně v neděli dne 14. ledna, na níš připadá veliký
azátek Jména Ježíše.

Mimořádné schůze městského na
stapitelstva v Hradci Králové konati se bodo
v pátek dne 22. prosince 1899 o 11 a čtvrt bodině
dopůldne v zasedací síni s následujícím programem;
1. Sdělení. A. Vykoná se volba čtyř členů c k. okr.
Školní rady pro město. 3. Zadá ge vyhírání poplatků
o trzich dobytěloh v roce 1900. 4. Udělí ee nadace
založená Jeho Biskopskou Milostí Edvardem Janem
Brynychem. 5. Udělí se uadece Jana Martince. 6.
Udělí se nadace Mil. V. Červeného, 7. Rozbodne se
o offertě p. A. Manycha na koupi parcely čis. I.
v bloka L 8. Udělí se nadace bar, Lad. Malovce.

Pan Karel Statečný, městskýkaplan
v Bodějovících a vojenský kaplan v záloze, byl dne
20. prosince 1899 o růl 12. hodině polední na sta
roslavné c. k. české universitě Karlo-Ferdinandově
v Praze pa doktora tbeolegie veřejně povýšen. Dp.
Th.Dr.Karel Statačný patřík pilnémua snaží
vému kněžskému dorosta a jest také literárně činným.
Ve vlasteneckých kruzích českobudějovických těší se
dobré pověsti a stane se v našem šivoté veřejném a
literárním zajisté platnou silou. Gratulnjemel

Ples spolku ma podporu chudých
stmdujících « Hradec: Králové konati se bude
doe 9. Jedna 1900 o půl 8. hodině ve dvoraně be
sedy. Vstapné 21. 150. Hudba c. a k. pěšího plaku
čis. 49. Čístý výnos věnován bade cnndým studojícím.

Slavnost vámečního stromku vústava
blncboněmých Rudolfinum konati se bude dne 23.
prosince o 3. hod. odp., při které chovenci hlacho
němí poděleni budou od ct. dobročinného komitétu
daco batstvem, obuví a jinými dárky, Vstup volný.

Lidová kmihovna obecmí přenesena
byla co „veřejné čítárny Palackého“ na vel
kém náměstí čís. 33. Hodiny k půjčování určené
jsou: ve středa od 7. do 8 bod. a v neděli od I do
2 bod. odp. Veřejná čítárna Palackého byla v neděli
otevřena a svému účeli odevzdána,

Krejcary vzaty badou 31. prosince
m oběhu. Ať tedy každy zavčas všecky avó kepay,
tobolky a pokladničky prohlédne, vybere z nich krej
cary a vymění si je za haléře nebo deseti — a dva
ceti haléře. Kdyby u kašdého Čecha zbyl jen jeden
krejcer, tedy 1. ledna 1900, kdy přestanou krejcary pla
titi, přišel by národ o více neš 60.000 sl. jmění.Za ta
sumu by si mohl postavití 4 obilní neb jiné okladište.
V našem národohospodářském bojí nesmí se tedy ztráta
krejcarů podceňovati.

„Lit. řeč. Jednota boheslovců Krá
levéhradeckých“ vzdávásrdečnédíky vadp.Th.
Dr. Jana Nep. Soukupovi, kanovníkaa professoru,
sa cenný dar 20 ročníku „Časopisn čes, dachovenstva“.
Fr. Hrobský, t. č. předseda.

Tržní komisaři. Dle osnovyzákonao fal
šovaní potravin © „oka 1897 vstupují dnem 1. ledna
1900 tržní komisaři v každém městě majícím přes pět
tisíc obyvatelův v činnost. Inatitucí tuto můžeme s
největším zájmem echvalovati, neboť nejvyšší čas, aby
konečně různým těm travičům, prodavatelům zkaže
ných potravin a polochefplébo masa bylo řemeslo přísně
překaženo. Jmenovitě pro Hradec dávno měl býti ko
misař potravní ustanoven, neb je skutečně někdy hroz=
ným, co se v těch různých hokynářatvích chudým
lidem za drabé peníze prodává. Při této příležitosti
připomínáme, že městský zvěrolékař p. Řehák již delší

čaa bezplatně provádí veškeré ohemicko-bakteorologické
zkoušky. Adressy a potraviny třeba zasleti.

Sportovní klub pro Hradec Krá
lové a okolí aspořádal arým člonům v náhradu
ze sylvestrovskou zábavu ve středu 20. prosince zá
bavní večírek ve spolkovýchmístnostech v Grand
hotelu. Smyčcové kvartetto „pp. dr. Fultner, Nepeřený,
Souček a učitel Páša) sehrálo několik uměleckých skla
deb skvostně. 91. Brožova osvědčila se přednesem na

janě a p. ačitel Mikovec hrou na honale Nešverových
klog č. IV. a IX. op. 48. SI. Svobodova vystoupila

v rozmarné (rašce „Ublíři“ s úspěchem. Vzácné umě

lecképochoutky připravilo obecenstvu blaťácké našekvartetto (pp. Koutník,Komárek, Ryba, Souček;a spol
koví pánikopletáři. Vybraného obecenstva sešlo ne
v spolkoré místností tolik, že pro později přišlé se
nedostalo místa. Zábava byla v každém ohledu zdařilé.

Berní úřad v Hradci Králové,
který se naléza v Komenského ulici, tedy v ulici mimo
s města ležící a málo frekventované, nemohou
svláště venkované platící daně a poplatky najíti, a
když so naň konečně doptají, opět se v těsných avět.
ničkách nevyznají. Bylo nám od více poplatníků vyslo
veno přání, aby c. k. berní úřad umístěn byl ve středu
měste, V prázdných městských budovách na velkém i
malém náměstí nebude o vhodné, světlé « prostranné
místnosti zajisté potíž.

Zráta. V úterý dne 19. t. m. kolem 3 hodiny
odpolední ztratil bohoslovec K na cestě z kathedrály
do Adalbertina hodinky. Poctivý nálezce se uctivě prosí
o odevzdání nález do semináře vrátnému.

Rolníci sahají k svépomeci. Vchadé
pahorkatině Českomoravské, ve Velké Meziříčí zařídili
se rolníci skladiště. Rolníci ne Kouřimsku a Jaroméř
sku je následají, obilní skladiště zřídí se též na Česko
budějovicku a Kolínsku. Rolníci v okresu choceňském
konali dne 11. prosince schůzi, na které so usnesli po
žkdati pravidelné obilní trhy a zříditi společenskou
obilní sýpku. Téže schůzi byli přítomní mistři tra
blářští, které ae najednotili zříditi epolečenskon tršnici
nábytku. Totéž re očekává, če v brzku učiní rolnictvo
okresu purdubického a plzeňského. Donfáme, že ne
zůstane při ponhém usnesení ale žo budou následovati
skutky. Kdy se to bne konečně na pokročilém Hra
decku, Pardubeka, Cbrudimeku, Čáslavsko,Kutnohorsku,
Jičínsku atd?

Farář umělee. Dp. Edrard Neumann,da
chovní správce v Rohozně a Poličky, připravil farní
kům vlkánečským milé překvapení svými olejomalbamí
ov. Petra a Pavla. Provedení obrazů na dřevě s vy
rytými emblemy bylo namahavé — je však velice
jemné — výrazné a stalo se překrásnou ozdobou ka
zstelny. Bodtež při této příležitosti dp. faráři „mělci
veřejné díky vzdávy za obětavost, se kterou okra
šluje kostely našel

Kolik je řemeslníků vBakouskatKoncem roku napočteno bylo řemeslníků 883.22% (v
chách 571.684, v Dol. Rak. 168.311, v Haliči 100.067,
na Moravě 90.803), Živnosti hostinských 115.687, devců
60,414, krejčí 38.509, potravních živností 116.480.

Náklady farních obcí ma kostely.
Nejvyšší správní soudní dvůr ve Vídní na stížnost žida
Brunnera zrušil usnešení vídeňské městeké rady, aby
obec na účet příštích farních obcí súčastnila se ob
nosem 2 milionů al. půjčky na stavbu kostelů vypsané.

Pau Masaryk, kterýpodjménemžurnalisty
Becka, dlel 11. prosince us zapřenou v Polné a Da
místě vraždy, podezřívá polenské lékaře, že prý jako
přísežní znalcové podávají v nynějších svých vývodech
scela jiré fakty než při obdnkci Hrůzové a přelíčení
proti Hilsnerovi, V protokole sondním jsou prý ně
které nepřesné výrazy přímo falšovány a přece prý
se v procesu nejedné pouze 0 životm smrt jednotlivců,
nýbrš ooblalodu celého národa. Na té patraě panu
professorovi z jiatých příčio nejvíce záleží. Výpovědi
poleuských lékařů jsou prý věčně velice slabé. Pan
prof. Masaryk je luik a je asi nejméně kvalifizován
posuzovati lékařské odborné otézky. Způsob ošacení
mrtvoly a poloha její těla i nobou po přenesení z
místa vraždy, jsou křesťanskémulidu vedlejší věcí. Pan
Masaryk mrtvoly sám neviděl a uvádí-li v pochybnost
eprávnost lékařského dobrosdání v soudním protokole,
na jakém základě může tvrditi, že jeho domysly jsou
lepší a správnější? Sám tvrdí, že rána na krku pod

že ji řádně nepopsali a us úsudek lidu, který se
rány spatřené zhrozil, zase Dic nedá, nic prý stoho
nevyplývá. Lid rána viděl na vlastní oči, mu asi bylo
vedlejší, sdali byla proříznota tepna ta Či ona; on
viděl jen, še rána byla hrozně veliká, žo hlava se
odchylovala, klátila od tropu; pan Masaryk rány na
vlastuí avé oč neviděl, neví, která tepny a svaly
byly proříznaty, údaje lékařů ovádí přece v pochybnost,
oč tedy opírá všecky svá vývody a tvrzení o jakosti a
velikostí rány? O pranic podstatného, jen o své do
+ysly. — Lid viděl, že krk. Anežky Hrůzové byl
podříznutý, že na místě vraždy bylo pranepatrnó množ
ství krvi, on dle tobo soudil. Hilener byl jako vrah
označován a odsouzen, proto že se přiznal, že čel
8 popsanými podezřelými lidmi v osudnou hodinu do
Březiny, kde vražda epácbána byla, on tam také byl
viděn a určitě poznán a mimo to se sám přiznal.
Nač tedy omývá Masaryk svého chráučnce Hilanora?
Tentc se ostatně chová ve vězení dle zpráv z Kutné
Hory prapodirně. Dostává peníze na přilepšenou od
podepsaných i nepodepsaných ctitelů a používá pří
lepšené ve vazoě žalářní pokad litera zákona dovo
loje. Vyhlíží také jako bachas. Jak živ nemál se tak
dobře. Bojností ueví co dělati, ba nedávno vyhazoval
si tolik osobivě z kopýtka, že dostal 4 dni tmavé
komorye tvrdým ložema 2 posty při chlebéa vodě,
— Dělvější vyšetřovací soudce Hilsnerův, p. adjankt
Baudyš, který jet již 6 neděl na dovolené, vyžádal
si ještě další dovolenou. Nyní vede věc polenskou

radní sekretář p. Glousaner. V Hoře panoje přesvědčení,
že věc Hilenerova novesmo konec ani sa rok. „Čas“
obírá se vraždon polenskou na také několikamístech. Ji
čínským řemeslníkům a živnostníkům upírá právo vy
slovovati se o procesen polenském, ale šídé, rabíni,
židovští řezníci a košeráci © panem professorem Ma
sarykem patruě to právo mají, neboť těm „Čas“ toho
nevytýká, nsopak chválí je za to, V diecási Bryny
chově, jedná prý se v Polné o nové poutnické místo
jako v Sakdole. Darebák z „Času“, taškaří lid, ne
boť kdyby chtěl řící pravdu, tedy by řekl, že hra
docký biskup 1 konslstoř vyslovili se conejostřejí
proti švinuln v Sukdole a pouti temní teké přísně
zakázali. A co se křesťanů vůbec týče, ti chtějí plné
objasnění vraždy polenské, „Čas“ a židé však snaží
se veřejné mínění zmásti s proto všecky pro Hils
nera nepříznivé věci umlčovali a omičojí.'

Zvěsti z východních Čech.
Úmrtí. V král. věnném Poličcesemřel 16.pro

since u věku 58 let zasloužilý městský děkan vdp.
Josef Jesdineký. Pohřebkonal se v úterý za hoj
ného účastenství veškerého obyvatelstva a mnohých
kněží. B. i. p.! — Dne 16. prosince byl v Borohrádku
pochovántamní sládek, p. Josef Richter, muž řádný
a všude, kde působil oblíbený a rád ve společností
viděný.

Z Luže. (Veřejná přednáška ndp. biskupa
Ed. Brynycha v katol. jednotě. Dokončení.) Vedle zví
řete jest však na světě ještě člověk. Má v mnohém
podobnost se zvířetem. Ona tajemná tivotní síla v
člověku nemá jediný úkol, aby oživovala tělo jeho a
smysly, ale působí mnohem více. Když člověk dospě
je, projevuje rozam. On totiš poznává, pamatuje,zpoj
mů skládá úsudky čilisoudí. rozanat. A poněvadž
člověk má rozam a6oudí, následek toho je, že mluví.
Kdešto zvířata zvaky projevují jen pocity bolestné
neb příjemné a ani nejdokonalejší zvířata mlaviti no
uměle, neamějí, aniž kdybudou, — e naopak: inej
vzdělanajší lidé, k. př. v Africe, měli a mají článko
vitou pravidelnou mluva, poněvadž mají rozum. Roz
umem a fečí rozeznává se tedy podetatně člověk ed
avířete. Ona životní síla ve zvířatech, která sice sama
rozumu nemá, ale bezděčně na rozum Tvůrce ukazuje
a neprávem tedy „duše zvířecí“ so nazývá, jest tedy
svou podstatou jiná než duše lidská; 1.) duše lidská
totiž sama rozam má; z.) má svobodnou vůli: a) vo
liti si vůbec příjemné i nepříjemné b) dobré aneb zlé.
Zvíte svobodné vůle nemá, neboť padem jest nutké
no, že hledá a se žene za tím, co jest mu příjemné a
toho se chrání, co jest mu nepříjemně. Ku př. pes,
jenž se jednou spálil ohněm, před ním uteče a nezů
stane, leč násilím jes držen neb ze strachu před bi
tím. Jen člověk má schopnost a mohutnost v duši,
že ei voliti může i nepříjemné. Tak ku př. sv. mus
čedlníci měli na vybranou volit désná muka aneb jen
hoditi kadidlo bůžkům pokanským— a oni volili
sobě přece raději ona hrůzyplná muka proto, sby 86
uvarovali mravního zla. Člověkmá v duši jaksi ve
psaný zákon dobra a zla, jest bytost mravní, a proto
cítí v duši radost s vykonaného dobra a výčitky po
spáchaném zločina — kdežto u zvířete o mravnosti
nelze mlaviti. Než právě to, co v člověku myslí, roz
umí, © sobě ví, to „já“, které cítí se natkáno ke ko
nání dobra a odsuzuje zlé, to není a nemůže býti
tělo. Každý cítí, že ono „já“ není ani moje krov, ani
mozek, ani tělo, ale něco zcela jiného, co není tělo a
hmota — a to jest duch. Věhlnený český lékař a
professor na universitě ve Vídni Dr. Albert při
otevření nového musea českého vyjádřil se v ten smysl,
že mravnost nelze vyložiti hmotou. Ovšem v té věci
„v nižinách jsou mlšiny, ale na výšinách svítá“. Již
pud zvířat ukazuje na rozam, totiž na původ od roz
umného Tvůrce a proto tím více duch člověka roz
mem a spolu mravním zákonem obdařený nemůže
pocházeti z hmoty — nýbrá od Tvůrce, Dacha nejvýš
rozumného. Jako dovedný varhaník hrou svou oživaje
varhany, tak dach užívá těla u smyslů člověka jako
nástroje a je oživaje, — ale jimi též jest obmezován,
tak že v chorém těle bývá chorý duch, — či spíše
duch sám jest zdravý, ale následkem chorých emyslů
a jejich představ sice důsledně — ale ovšem nespráv
ně soadí. Do:ela správně a volně bude dach člověka
soaditi, myaliti, až bude aproštěn vazeb tělesnosti. A
to jednou bude, neboť dach člověka jeut nesmrtelný.
Ta povetal přítomný pan MUDr. Fr. Hames a odchá
zel zadem z místností. Věrně ho následovali někteří
v zadnějších řadách s ním sedící p. lavka, pro
vazník « Luže a rolníci pp. Sochor, Sedmík, Špaňbel,
Pachta; dva z nich zrovna s přikrývkami nahlavách.
Někteří přítomní se horšili nad tím, jiní s tomu
usmívali. Ndp. řečník nedal se tím ovšem nijak vy
rušovati a pokračoval v řeči dále poukazuje na tu
pravdu, že podle toho, jak smýšlejí lidé o své duši,
dle toho řídí ee i mravnost, pořádek, pokoj, blaho.
To lze pozorovati nyní ve Francii. Tam jaou na vrchu
nyní právě emělí bezbožci, kteří nesmýšlejí po kle
sfanska vůbec a o evó duši zvlášť, dopouštějí se vše
možných nespravedinosí jako byla kn př. pověstná
„Panama“, takže vládne všade korrapce, podvod. Proto
nyní právě neišlecbetnější vlastenci a učenci — jak
nedávno to psaly samy „Nár. Listy“, — volají: „zpět
ke křesťanství, zpět ke křesťanské mravnosti. Jestli
že u nás někdo Be tak ozve, zvláště je-li to kněz,
hned se volá: klerikaliemas! Jen národ mravně silný
má budoucnost. Jestliže praví vlastenci francouzští
bojí se v nynější mravní bídě o evůj veliký národ,
jak teprv jest obávati se o existenci malého našeho
českého národa utlačovaného tolika nepřáteli, nebu
de-li mravně silný. Ona snabu, aby lidé 8e spravovali
dle tobo mravního zákona v duši uloženého a aoy 80
s námí dle tcho spravedlivě jednalo, ona snaha, která
potupně se nazývá klerikaliemus, jest tedy zajisté po
ctivá a zvláště nám Čechům jako národu alabšímu na
prospěch. Nám Čechům i ten drobet rovnoprávnosti
byl vyrván odvoláním „jazykových nařízení“. Je to
nespravedlnost. Každý upřímný ech je v duši tím



arašen, zraněn, a bolí bo ta nespravedlnost, Vědst
kašdý přirozeně v duši cítí tu nespravedlnost právě
proto, to člověk je bytost mravní a má zákon apra
vedlnosti, zákon dobrého a slóbo vepsaný v duši své.
Vůči nespravedlivým nepřátelům Němcům u vlády vo
Vídni rolejí naši poslanci: to je nespravedlnost, na
naší straně jest právo. Jest to ale veliká nedůsled
nost, jeatliše sami, kteří se na jiných spravedlnoati
dovolávají, ve avó vlasti cit křesťansky, tedy na ná
boženství spočívající spravedlnost a mravnost ubí

cky, aby si byli vědy vědomi vznešenosti a ur
dení svých duší, aby nesestupovali „do nišin, kde jsou
mlšiny, ale udrželi se na výšinách“. Na to vdp. před
seda poděkoval J. B. M. a prorolal mu zdravici: „ať
žijel“, kterouš shromáždění poslachači radostně opě
tovali. Na konec zpíván staročeský chorál: „Svatý
Václavel“ Zajisté, že i tato veřejná, krásná přednáška
a bohdá ještě jiné budoncí veřejné přednášky přispějí
a mužů pravdě přístupných a rozvážných k tomu po
znání, že právě vznešené zásady náboženství křesťan
nko-katolického jsou nejen prospěšné, nýbrž nutné i

pry pozemeké blaho jednotlivců i celého národa. Zdař1—
Hospodář. spolek pro okolí Hradce

Králové pořádal r neděli dne 17. prosince pn %.
hodině odpolední va'nou vchůzi ve Svobodných Dvo
rech v hostinských místnostech jednatele apolku pana

* Václava Morávka /u Smetanů). Do schůze se dostavil
místní starosta, pan Hynek Srdínko « četnými míst
ními občany, hospodyněmi a s hospodářakým dorostem,
dále se dostavily ctěné učitelky a chovanky hospo
dyňské školy, jakož i četní občané zo Stěžer, učitelé
a žáci rolnické školy, jakož i četní jejich přátelé
s Kuklen, občané z Plačic, Sedlic, Plotišť, Rosnic,
Věestar, Čistěvsí, Břízy, Předměřic atd. Předsedou
schůze byl delegát zemědělské rady, p. Václav Skvrna,
který také zubájil schůzi a spojenou s ní ovocnářskou
výstavku. Na to promluvila ředitelka hospodyňské
školy ve Stěžerách, paní Marie „Trachtová „0 vý
chově šenského hospodářského dorostu.“ Obsah této
přednášky uveřejňujeme na jiném místě. Na to pro
mlavil o ovocnářatví vůbec a o místní Ovocnívýstavce
pan učitel Antonín Steffek. Jak známo, byl na ejezda
pomologickém v Hradci Králové r. 1893 sestaven ná=
sledující sortiment pro severovýchodníČechy:

Jablku pro stromořadí a polohy otevřené.

Krátkostopka královská | Reneta kropená
Kožené francouzské „ o kasselská
Panenské české podzimní orleanská
Parména zlatá zimní, Studničné
Beneta Baumannova pod- Tvrdé čerysné zimní.

zimní

Vysokokmeny pro sady a polohy chráněné.
Astrakán bílý letní Boskopská ren.
Jadrnáč londýnský Roneta Harbertova

„ | ribetonský „ o kmínová zimní
Malináč holovouský „»| maškátová
Míšeň česká Ušlechtilé žlaté
Reneta ananasová Žebernáč červ. podzimní.

Pro polokmeny a zákraky.
Cář Alexander letní Pravé gdoalové
Chariamovky Reneta Burchartova
Hřebíčkové kornwalské „ | blenheimská zimní
Krasokvět žlutý „ Gulónová
Parména letní Zlatoháv.

Hrušky pro stromořadí a polohy otevřené.
Avranchoská Máslovka šedá podzimní
Fikornice holandská » Napoleonka
Koparečka p Hardenpontka

Magdalenka Néliska zimní
Muáskatelka česká Solnohradka malá.

Pro sady a polohy chráněné.
Děkanka zimní Máslovka Mérodova

Hájenka poděbradka
Láhvice Boscova Pstružnice
Máslovka Kolomasova Solanka.

Pro polokmeny u sákrsky.
Angoulemská Labonreurova
Čáslavka Williamora Máslovka annaulinská
Kongresovka „ Hardyova
Klappova americká President Maas.

Na výstavce svobodnodvorské nebyly všecky
tyto druhy zastoupeny, ač se v okolí daří, jak se mohl

kasní přesvědčiti za loňské výstavy, v Králové Hradcipořádané. Pan učitel Šteffek pravil, že přemnozí rol
níci slíbili obeslati výstavn, leč přišly do toho obrovské
sněhové vánice a tu následkem neschůdnosti cest ne
bylo možno všecko ovoce sehnati. Na výstavce zastou
pené ovoce pocházelo hlavňě od rodiny pp. Smetanů,
p. řid. a p. učitele Štefřka, pana starosty, pana Čer
ného z Plotišť, p. Petra Kouteckého z Rosnic, pana
Černého a Hrdličky ze Stěžer, p.Loučného ze Říbaka
a j. Na výstavce zastoupeny droby: Ananasová reneta,
Kimínováreneta, Muškátová reneta, Harbertova reneta,
Gerova reneta, Kaselská reneta, Kulonova reneta, Bau
mannova reneta, Bleinheimská reneta, Orleanská re
četa, Kožené zimní, Panenské, Parmena anglická, Par
mena zlatá zimní, Bojkovo jablko, Řehtáč soudkový,
Krátkostopé královské, Krasokvět, Libernáč, Řebíčkové
kornwalské, Malínové holovouské, Malínové jablko,
Žlaté ušlechtilé, Malináč hornokrajinský, Tvrdé čer
vené, Semenáč londýnský, Melóunové, Sládě Smeta
novo, Sláva Světa, Pražeké pestré. Z hrušek byly za
stoupeny pouze Máslovka podzimní a Poděbradko Ně
které druhy byly vícekrát zastoupeny a ovoce až na
tři, čtyry drahy bylo pěkně vyvinuté a krásně zbar
vené, takče na schodkovitých podetavcích, které zdar
ma zhotovil kolářský mistr pan Polívka, poskytovalo
vábný a avůdný vzhled. Bylo to viděti nejlépe na
cbovankách hospodyňaké školy, kterým se vzácné
ovoce asi nejvíce zamlouvalo.

Pan učitel Šteffek zmínil se především o stromu
ovocném. Strom je tak šivá bytost, jako každá jiná,
i on má svůj život. Není-li strom dobře zasazen a
ošetřován, krní poznenáhla a chytne se ho rakovina

a jako strom chorý nenese ovšem žádného ovoce. Strom
třeba vsuditi do vhodně opravené jámy a dále třeba
přihlížeti k tomu, aby na místo, kde stála dříve ja
bloň, nesázela ee zase jabloň, po brušní brošeň, po
Švestce drestka, po třešní třešně, po ořechu ořech.
Jako ue odporačuje střídavé boupodářství při obili
nách, tak se odporučuje střídání drohů ovocných pří
sázení stromků. Strom třeba vsaditi do patřičné výšky,
aby se, jak se říká neutopil v hloubce, kde není do
ulatečných potravin k jeho výšivě a kam těžko vniké
vzduch k vsrůsta stromu nezbytně potřebný. Strom
sázený více na povrchu, najde pro kořeny dosti po
travin, kdežto příliš hluboko veasený roste špatně
anebo vůbec neroste a úschne. U náe v Čscbách na
padeny jsou stromy různými plísněmi a houbami.

Pak li nedovedeme listy stromů, kterými tyto
přijímají vzduch a částečně potravu, sachovatí při
životu, tu nám mnoho stromů zahyne. Proti plísním
a houbám, které ničí listí i jiné části stromů, odpo
račuje so postříkávání tsk zvanou bordeauxskou kaší,
která se připraví, pak-li do ! hektolitra rody dáme
rozpustit kilogram vápna a půl kila modré skalice.
První postřikévání stromů touto kaší se důje, neš-li
pupence rozkvetou a listí na větvích vypačí, tedy
nežli květy a listy se rozvinou. Směs tato kašovápa
traé blavně působením modré skalice ničí houby a
plísně; po odkvěta stromů až do dozrání ovoce 60
postříkání atromů ještě třikrát neb čtyřikrát opakuje
— ovšem dle potřeby. Na takto postříkaných atro
mech jsou sice listy zamazány; ale stromy proepívují.
Houby a plísně vyvinou se na stromech během roku,
ale teprve, když v březnu a dubnu nastane teplo, tu
počí, usazují se na větvích a lietech stromů, vyssá
vají a bubí je. Vítr tyto booby « plísně roznáší a'
šíří tak nákazu i vo vadálenějších sadech. — Mnohý
hospodář obává ae Čeliti tak zhoubnému nepříteli a
myslí si: mám na postříkání stromů obětovat několik
slatek u ještě nemám jistotu, že bunda míti ovoce a
že-se mi to vyplatí. Mají-li se stromy při zdraví a
úrodnosti udržet, třeba je ovšem proti jejích nepřá
telům bránit.

Stromy třeba také dle potřeby bnojiti rozředě
ným, dobrým hnojem; pak nese strom ovoce. Stromy,
které nemají dostatečné výživy, snadno podléhají ná
kaze a zkáze. Jisté druhy stromů neouolají nákaze
ani když jsou dobře živeny; buď jim nesvědčí pod
nebí, anebo jsou to starci. Malínová jabika ztrácejí
na př. listí již v létě a rodí proto máloovoce, ač
vilné kvetou. Jeli na stromě zdravý, vytrvalý list,
vyvine se ovoce dobře.

Na to se rozhovořil p. učitel Šteffek o přešlech
tování stromů © Mnozí na př. tvrdí, pak-li jiš štěpo
vaný, tedy ušlechténý strom so později znovu přeště
puje čí přešlechtí, na př. pak-li parmena se přešlechtí
malínovým holovouským, že pak plody holovonské na
bývají částečně chuti i velikosti dříve štěpovaného
druhu. Zkoušel jsem to, ale jak ovoce posledně oště
puji, takové ovoce strom nesea žádné jiné. Plod sám si
upracoje a přetvořuje látka dle avé potřeby a přiro
zenosti. Teprve, když semena se vyvinují ke klíčnosti
následkem půdu sebezachování v potomutvu, tu na
bývá plod chuť; i předčasně utržené plody, pak li
mají dostatek světla u tepla, nabývají chuti. Jelikož
čas značně pokročil, obmezil se p. učitel Steffek ve
výkladu o pěstování stromů a zmínil se pak v jedno
tlivých drazích vystaveného ovoce. Zaslouženou chválu
vzdal především ananasové renetě (též jablko limo
nové neb citronové), které v našem kraji vyniká záhy
a stále se utapňající plodností a převzácnou chutí,
takže v labažnických obchodech skvostně vybarvoného
tohoto ovoce kus 15 až 20 krejearech, metr. cent
pak 50 i 40 zl. v lahůdkářských obchodech a v před
ních restaurantech velkých měst se platí. Výtečným
jablkem je těž kmínová reneta, která pěstována na
přešlechténém etromku dříve plody nese, nežli štěpo
vaná na pláněti, Anglická zlstá zimní parmena, ne
obyčejně úrodná, kaselská reneta (liberní j.), reneta
Baumannova, hřebíčkové a panenské jablko, mušká
tová reneta, blenbeimská reneta, jablko Bojkovo u
jiné rovněš ae k pěstování odporučoje. Caf Alexander,
Orleanská reneta, Sláva světa atd. jsou sice ozdobné
ovoce, ale podléhají snadno rychlé zkáze, rezu a hni
lobě. Pan starosta Srdínko velebil studničné, staré
české jablko, které vytrvá do nových jablek a hojně
rodí. Kaselská reneta zdá se mu míti chuť košťálovou
a neodporačuje jí zrovna jako drubů malínových. Pan
Josef Srdinko hájí jablko neznášovské a tvrdí, že
všechny staré stromy nepodlebají plísním a honbě.
Pan učitel Doležal borlí proti zlozvyku sadařů, kteří
prodávají kapojícím zcela jiné drahy stromků nežli
si tito přejí. Pan ačitel Malina vyjmenoval některé
drahy záby usýchajících jabloní, ale jisté drahy ma
linových opět hájí. Redaktor Štábl odporačuje vedle
míšenského snad nejchutnější a nejúrodnější jablko
ananasové a myslí, že vedle jiných druhů odporačo

valo by se zde též štěpování jablek vejlímků,jinátéž granátové, čtětínské « romany říkají. Pan Čer
vinka pravil, že druh ten na Hradecka vyhynal a p.
učitel Malina tvrdil, že podlehá brzké nákaze. Pro
neseny byly ještě jiné poznámky a námitky, Na to p.
Štefřek odpověděl, že co ze zkudenosti jako dobré po
znal a viděl, odporačaja. Rokování se rospředlo ještě
další a po ukunčení schůze bylo vystavené ovove ve
prospěch Uatřední Matice školské od přítomných dam
a pánů vydraženo. Posléze rozpředla se srdečná zá
bava, k níž výtečná kuchyň a sklep jedmatele hospo
dářekého spolka pana Morávka nemálo přispěla.Sch.
ze hospodářského spolka královébradeckého ve Bvo
bodných Drorech patří k nejzdařilejším a nejvíce na
vštíveným. Veškoré místnosti hostinského sála byly
přeplněny. Potěšitelným úkazem jest, še do schůze
dostavilo se též hojně paní a dívek a že tak brali
podíla na veřejném poučení. Tak to má také býti a
hospodáři a hospodyně mají do schůzí hospodářských
voditi vždy svě odrůstající syny a dcery, aby tam
gaslechly mnohé poučení, mnohé pokyny a obohaco
valy tak své zkušenosti nezbytné pro domácnosti ži
vot veřejný.

Z Nové Paky. Naše utěšeně vzkvétající
katolická jednota uspořádala dno 17. prosluce t. r.
v sále hostince „u zeleného stromu v Nové Pace
přednášku pro členy a zvané busty „O t sku 8 no

víinácb,“ již přednes vp. Frant. Wolf ze Dvora
Králové. Ač počasí bylo velmi nepříznivé, přece se
šlo se více jak 130 posluchačů, Schůzi zahájil o 4
bod. p. místopředseda Jan Křížek, Vp. Wolf nastíniv

vvývin novin, jak se fabrikujt noviny, různý směr no
vmářský a vykládá jak velkou úlohu v žornálech
brají peníze a podplácení. Noviny jsou podpláceny
společnostmi i jednotlivci, a líčí jak dovedně zakrý
vají svá a uvých přívržehců chyby, fiaska a darebné

„vykořistování, jsk se vrhají na své slušné odpůrce a
kydají na ně hany e potupy největší“ aby: pozornost
lide odvrátily od vlastních chyb a šmejdů. Svobodo
myslnou, ať židovskou, německou, ať Českou žurnali
stiku charskterisoval trefně jiš František Pulacký,
slevný otec národa. Pravými ranami egyptskými, pra
vým morem pro lid jsou zvláště také mnobé rerolve
rové plátky venkovské, jichž úkolem je v žoldu okres
ních předáků a matadorů spinit nepohodlné jim osoby,
které jim překáží v jejich rejdění. Listy takové mají
vedle tobo za blavní úkol vydělávat peníze za každou
cenu. Zadní iosertní strany prodávají i těm nejhor
ším našim nepřátelům, kdežto na předních atranéch
píší články a drobné zprávy ve smyslu jejich. A pak
wo takový časopejsek nazývá „neodvislý, demokrati
cký, avobodomyslný“, ač je závislý v každém směra.

kami £ praxe životní, Jsou ovšem také časopisy do-.
bré, alušné, mající prospěch celého národa a jedno
tlivýcn jeLo tříd ca zřeteli. Avšsk právě takové li
sty, protože nepíší surově, lascivně a pikantně, bý
vají méně předpláceny a obchodníci, živnostníci, to=
várníci i korporace měně je podporují inseroráním,
neboť posýlají inseráty do velikých plachtových listů,
kdež se křesťanské inseráty mezi židovskými nápad
nými inseráty ztrácejí. Nejlepší úmysly s českým li
dem mají tské časopisy katolické, kterým se jedná 0
úlašnou zábavu | poučení a které se od nepřátelských
vám kapitalistů a polit. frakcí koupiti nedají. Tako
véto časopisy měly by se podporovati co nejvíce zl
okáráním adressátů a odběratelů a zasýláním zpráv 0
kulturn.ch zájmech uároda, o jeho potřebách míst
vích, obecních, okresních a krajských. Zprávy pouse
jistého druhu spolků nebjistého stavu se týkající,
ty nikdy všeobecnosf,veškeré stavy národa sají
mati nebudou, ly nedojdou nikdy všeobecnéhoros
šíření a vynikajícího výmmamu pro stavy všecky.
To by měli míti vždy na pamětí podporovatelé a do
pisovatetá časopisectva poctivého. Má-li se dobrý ča
sopis ještě více zvelebiti, k toma je ovšem třeba po
něs. Roshodající pro získání předplatitelů bývají védy
poslední a první čísla v roce. Liberální novináři to
vědí, a proto vypraví čísla vánoční a novoroční Co
pejnádberněji a 5 obsahem co nejzajímavějším. Kato
lické časopisy právě v těchto kričických dobách bý

pisů, neboť jejich pánl dopisoratolé v té době umlk=
nou a odloží péra. To je ovšem veliká chyba. Zprávy
čistě osobní a místního ráza, byť jednotlivce sebe
více vyštrejchly, ty pro Širokou veřejnost nemají val
ně ceny a redakci se činí výčitky, že takovým zprávám
příliš místa popřává; neboť kdyby o takových věcech
mělo ae psáti z každého okresu neb z každé far
nosti, ta by se musil rozměr Časopisu zdesateroná
sobnit © jádro jeho by tím pranic neziskalo. Dopiso
vatelé dobrých novin sť podávají proto jen zprávy,
které by širokou veřejnost zajímati mohly, neboť pak
bude časopis pro takové správy v celé obci, v celém
městě, v celém okresu a kraji bledán a čteny bodou
člénky a zprávy jeho všecky. Jen talk se docílí kýžený
úkol dobrých časopisů.

Zvelebemí řemesel podmíňujeupravení
vzdělání učenníků, tovaryšů i mistrů. Již obecná
škola má hochy obeznamovati s potřebami praktické
ho šivota. Nedělní a večerní vyučování dle posavad
ního způsobu nevyhovuje. Vyučování mělo by býti
také denní nebo spíše polodenní. Na řemealnictvu jest,
aby se domáhalo odborných škol a sice dle možnosti
pro každé řemeslo zvlášť. Posavadním dílnám učeb
ným schází prostředky i učňové. Přechod od učně
k tovaryši má tvořiti přísná zkouška. Pro přechod
od tovaryše k mistrovi dlouho za jedinou spásu
kládán průkaz způsobilosti. Domníváno se, še takto
v řady mistrů vatoapí pouze řádně technicky vyučení
řemeslníci u že zamezí se tím fnšeretví a špinavá
konkurence. Dnes však dospělo se k přesvědčení, že
nečistá konkurence a libovolné stlačování cen nespo
čívá tak v nedostatku technického výcviku, jako spíše
v nereelnosti podobného řemeslníka a ve snaze zatla
čiti ostatní za kašdon cenu, Dr. Salaba pravil tyto
dny v pražské Řemeslnicko-živnostenské besedě v této
příčině: Proti tomu nespomůže průkaz způsobilosti,
než jen povznesení mravní úrovně celého stavu. Ne
boť průkaz je nemožný vabledem k továrnám s ma
nufaktaře a zbytečný oproti obchodu, kde dá se snad
no obejíti přibráním mistra za společníka. A mimo to
průkas způsobilosti vedi by — pokud by 8i na skon
šky mistrovské osvojil i stát značný vliv dozorem
svých úřadů — ko zcela sbytečné a neblahé odvislosti
řemesel od úřadnictva. Co týče se pak mistrů samých,
nutno v první řadě doporoučeti stadium odborné li
teratary. Mistr nesmí dnesstrnule zůstávati na oněch

výrobcích, jež sa jeho mládí ee vyráběly, on nobskmusí vyhjedávati stále nové a nové vzory výrobků a
nové pole činnosti, aby vyhověti mohl měnícím se
potřebám a vkusu zákaznictva moderního. V tom
ohleda u nás bohužel ponechává ee výroba novinek
stále cisině a tím řemeslnictvo ztrácí značný zisk,
jaký možný je při novinkách a modních předmětech.
S tím souvisí pak i vnášení umění do řemesla, jež
se k nám bohužel dosud málo z ciziny přelilo. Zkrátka
třeba jest modernisace řemesel. Co se pak celku týče,
zřizování korporací, ješ pečovaly by o soukromoho
spodářské zájmyavých členů a zároveň plnily i různé



-veřejné a správní úkoly, provedeno to u nás spole
-čenatvy, blavně od r. 1883. Pokus této organsece
shůry dopadl však nadmíru bledě. Dnes v celém Ra
kousku existují společenstva jen v Čechách a Dolních
Bekousích a i zde nestojí to za mnoho. Uvedena v ži
vot společenstva kolektivní, jež byla ji před naro

-zením mrtva, epojojíce živnostníky zcela odchylných
zájmů a odvětví. Společenstva mobla by býti krásnou
věcí — neb jsou právě něčím, co se nedá natiti. Byla
by musila vznikati předem dobrovolně a hledati ná
pravu v svépomocí, Řemeslníci si musí opatřiti levný
a dobrý bromadný nákup surovin a látek, z něhož
výrobky své vyrábějí. Společnémotory, sklady a vý
bory by téš mnobo pomohly.

Heřmanice u Jaroměře.Sbírkoupořídilmíst
ní duchovní správce pro poutní chrám Páně novou ve
dřevě řezanou, polychromovanon křížovou cestu v ceně
950 zl. od chvalně známé firmy, Stůfloser. Každy se na
ověcení téže těšil a snažil se, aby slavnosf ta co nej
důstojněji dopadla. Se avěcením kříšové cesty spojilo
se svócení nově zluceného věšního kříže, který odpo
račení hodná firma: „Bedřich N. Bartošek, ozdobné
klempířetví v Smiřicích, k úplné spokojenosti pozlatila.
Pořad elarnosti byl náeledající: O půl 2. hod. věřící

-se sešli v chrámu Páně, kde na ozdobených tyčích se
nalezel krásně chvojím ověnčený kříž věžní, kolem
téhož družičky a všecky epolky. Duchovní správce
Petr Pavel Polreich vylíčil účel slavnosti, mlavil o
kříži věžním, který co vítězný prapornaší víry každé
mu křesťanů cestu k nebi ukazuje; kázal o kříšové
cestě jejíšto průvod co děkovati máme řádu av. Fran
tiška Serafinského, klerý hlavní zásluhu o to má, še
křížové cesty v kostelích a venka na památku nmu
čení Péně se zařizovaly, poukazoval na krásnou práci
řezvaře, který ji umělecky v pravém křesťanském slohu
provedli, povzbuzoval k pilné návštěvě křížové cesty,
k rosjímání o útrpení -Pána Ježíše, ku lásce, pon
kazoval na radosť a útěchu, kterou člověk naplněn
bývá, drží-li se povně nábošenatví katolického a ode
vzdal jim křížovou cestu, co zdroj milosti do pozdních
věků. Potom avětil duchovní správce sv. kříž. Za hla
holu zvonů a střelby z hmoždífů, za hudby a zpěvu

(kráčel pak po obci slavnostní průvod, v jeho čele pp.
učitelé a3 svými žáky, basičeké abory a sice £ Heř
manic, z Brodu, z Krabčic a ze Šlotova, epolek voj.
vyslonžiců z Kakea a okolí, spolek tělovičný, dru
žičky velké i malé v počtu 160. Z těchto 34 neslo na
polštařích stuhami při povněných čtrnáct dřevěných
kříšků od křížové cesty; na to nesli mládenci věžní
kříž, za nimi šli hudebníci a zpěváci, kněz, obecní vý
boři přifařených obcí a za nimi nesčetný dav lidetva
z dálí i okolí. U kostela průvod stannl, aby nové po
zlacený kříž na věž se upevnil.

Z Chrasti. V neděli dne 17. t. m. předná
-Šel opět v katolické jednotě vašíř nejd. pan biskop.
„Za předmět řeči své obral si Čosové tbema „o kře
sČanské humanité©| Přednáška tato došla nadřeného
souhlas a četného poslochačstva, které přes to, že
množství sněhu pokrývalo cesty — prostorné míst
nosti jednoty naší do posleduího místa téměř vypl
ňoval>. Viděh jsme opět p. t. členy městské rady 8
p, parkmistrem S.eglem, zástnpce sboru učitelského,
množství molů z města i okolí i velký počet dam.
„Z četně navětěvovaných přednášek jest viděti, če ka
tolicka jednota naše těší se přízní obyvatelstva zdej
šího a jest s jen přáti, aby činnost jednoty naší ne
ocbabovala, nýbrž častějšími předoáěkami a slošnými
zábavami šířila a upevňovula vědomí katolické vokolí
našem. Katolická jednota může nyní tím zdatněji pů
sobiti k cíli sobě vytknutému, jelikož má nyní vlastní
místnosti opatřené štědrou rukou Jeho Biskupské Mi
losti. Nechf tedy zkvéta jednota naše! Další činnosti
její žebnej Bůb!

V Nov. Bydžova. Ples spolku na podporu
chudých studujících v Norém Bydžově konati se bude

-dne 7. ledna 1900. „Na Kopečko“. Začátek o půl 8.
hod. Vstupné 4 korany. Příspěvky přijmou se v bu
dově gymnasijní a o plesu večer n pokladny.

Z dnešní schůze měst. zastupitelstva.
Pan starosta dr. Ulrich věnovel vřelou vzpomínku
zvěčnělému měst. důchodnímu Th. Peřinovi, při čemž
celé shromáždění vzdalo památce jeho čest. Na pohřeb
jeho věnováno 300 zl., malšnovickým smrští poškozeným
darováno 100 zl. Za právního zástupce obce pro běž

né spory zvoleni pp dr. Foltner a a Zimmer. Do c.k. ohres. škol. rady pro město Hradec Králové zvole
ni pp.: Weinhengst, Magr. Dr. Frýdek, prof. Ctibor
a řiditel Klampar. Vybírání poplatku o trzích dobyt
čích zadáno paní Fr. Drábkové za 370 zl. Stědrove
černí nadace po 4 zl. 66 kr založená J. B. M. ndp.
biskupem Edvardem Janem N. Brynychem zadána le
tos rodinám krejčího p. Jane Kadečky, dělníků Eman.
a Aloise Dáma, Vác. Holakovského z Hradce Králové
a vdově Marii Bízové z Kuklen.

Z Vídně. Panská sněmovnapřijala zrušení
novinářského kolku. Hrabě Clary vyznamenán
velkokřížem sv. Štěpána. Nové ministerstvo je 80
staveno takto: Předseda Witek podrží i na dále

-správu železoic; ostatní odbory spravovány budou
odbornými přednosty, tak že je nový kabinet mi
nisterstvem odborných přednostů. I převsali: mi
nisteratvo vnitra Stumemer,spravedlnost: Schrolť,
orbu: Blumfeld, financeJorkasch-Koch, vyučování:
Bernd. Stibral podržel obchod a dr. Chlendovskí
zůstal ministrem pro Halič.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 16.prosince 1899.1 bl.

-přenice ul. 6'40—660, žito si, 5'00—5-10, ječmena
sl. 4*45—4-70, ovna zl. 2-36—2-66, proso E]. 480—5"00,
vikve el. 4:5" —5 80, brachu zl. 8'55—8-76, jáhly ul.
920—0 00, krup 8:50—21'00, bramhorů sl. 1:80—1 50,
jetelového semínka červeného al. 32'0U—66'00, jetelo
vého seminka .inkarnát) zl. 00 U0—00"00,máku tl. 16:50
olejky 21. 0:00—0 00, Iněného semene zl. 860—10"00,
190 ug. žitných otrnb al, 6-80, pšenič. otrub zl. 5-26,
1 kg. násla el. 1 10—1-30, 1 kg. nádia vepřovéhu zl,
72-—0'86, tvarohu zl. 0-14—0'18, 1 vejce 3'/, kr.

Nyjstarší český renomovaný velkozávod.

C. a k. dvorní $ dodavatel

Josef Neskudla,
Y Jablonném n. Orl.

č. d. 86 v Čecbách

odporučuje:
Melní roucha, plu

vtály, dalmatiky, vela,
„nelesa, prapory Školní

spolkové, Korouhte,
koberce oltářní, při
Krovy,alby, rochety,

m Akály.ebpatiekypacifikály, cábsfe, sv
cny, lampy oltářní, ka
diulnice,kropenby,ko
stelit lustry, (echa.pra
cov křídose cesty a ol
tářní obraze od nejlepě.
akad. mistrů atd. atd.
vynikající svou nej
vkusnější úpravou dle
církevních předpisů,

hodnotou, trvanlivostí
a velmimíirnýmicenami.

Důkazem solidnosti
a poctivého obaluho
vání jest mnoho tisíc
čestných doporučova
cích uznání a troání
sávodu od r. 1910.

Žádejte„dlestr cenníky, rospočty, vsory a
předměty Ť výběru
Jranko.

Monstrance románstá (nádherná)
bronzová, celá v obni zlacená 150.—
178 zl., celá z ryzího stříbra těžká

v ohni zlacená 5óo zl.

Adresa telegramu: Doorm$ dodavatelství, Jablonné m.Orl.

Adresa ňro dopisy vždy
Aoslovně úplná.

Překrásnéa úžasně levné ozdoby
na vánočnístromky,svíčičky hladké
i točené v nejrůznějších barvách a veli
kostech,závěsky, pozlátka na
ořechy,svícinky svírací ik zabod
nutí a j. v. nabízí za nejlevnější to

vární ceny

člen spolku „Českých mydlářů“

Jindřich Jelinek,
majitel první královébradecké továrny na mý
dla, svíčkyadoaudjediný dlouholetývyra

bitel sody krystalové

v Hradci Králové, na podloubí,

30066060690|60600G0E
E*ro

VÁDOČNÍ SŮTOUK
doporučuji

v nejrůz=veškeré okrasy "a
tvarech jako řetězy, třásně, lamety, hvězdy,
různé závěsy, lampionky a jiné ozdoby ze skla

a z drátků velice případné
v úpravě velmi vkusné.

3 stromečkové voskové,
Svičičky polovoskovéi stearinové,
hladké i i rýhované, krásně hořící bes kouře
a sápachu.

Svicinky
Provedení všech ozdob jest velmi pěkné a

ceny nejlevnější.

gap- Největší výběr!"JN
Za velmi vhodné

dárky vánoční
doporučuji .

velice jemné voňavky, toiletní mýdla,

| Josef Pilnáček,

krabičkách.

mydlář v Hradci Králové.

se skřipcem i k zabod
nutí.

3O0CRPOGGOGOGGOGGOGBGOOBGOE-/

Máš literární týĎen
Naše literární novinky:

Krásnohorská,Svéhl víčka nevělou, váz.. 3—
BřezinaFlorian J., Ježíšek . ...—40
Egertonová, Dissonance . . . . . 460
Česká mysl, časopis filosofický, seš. 1... . —.70
Kipling, Lruhá kniha džungli . 1.20
Epocha, roč. 1990, čís. 1. . —.20
Heyduk,Spisy,seš.78 ... „m2
Jirásek, Spisy, II. vyd., seš. 134. - „—a15
Světlá, Vesnický román, seš. 2. .—15
Světlá, Spisy, seš. 27. « « « . —15
Ottova laciná knihovna, seš. 51... « .—0
Ortův slovník naučný, seš. 341. „—3
Mrštík,Pohádkamáje, seš. 2.. 1.. —20
Vrchlický, Spisy, seš. 183... . - - « —16
Česká knihovna zábavy a poučení, $eš, 73. —.12
Lumír, seš. 5.. . + + * ..... —30
Zlatá Praha, €. 7 . —.20
Živa, roč. X, seš. 1.. . —5o
Jirásek, U nás, II. díl . . 200
Rokyta, Lilie z tvých zahrad . —Bo
Blackvellová, Rada rodičům a mravní

výchově dětí . . —.60

Veškaré ta uvedené, jakož i kdekoliv oblášené spisy
má stále na ckladě a na požádání ukázkou zasílá

knihkupectví B. E, Tolmana
v Hradel Králové, Velkénám.č. 26.

blíže lékárny.
(Založeno roku 1863.)

(Zasláno.)
CtěnémupánuJosefu Štěpánovi,

pozlacovači v Pardubicích.

Svěřili jsme Vám obnova oltářů, kazateloy a
jiného nářadí kostelního ve Chvojně a v Holicích
jakož i dodávání dvou nových oltářů do jmenova“
ného kostela a milerádi potvrzujeme Vám, že Jste
vše vkusně, levně a ku úplné spokojoosti provedl,
pročež Vás vřele doporučujeme, přejice Vám hoj
ného zdaru u úspěchu.

Dašický patronátní úřad na Chvojně,
dne 15. září 1899.

Frid. Kupka, Jan Hemský,
pat. kom. patr. účetní.

OOOOOOOOCCX

Terezie Rorzánová,
porodní babička,

roku 1872 diplomovaná, mnoholetou
praxí osvědčená, nabízí velectěným
dámám a rodinám ochotně své služby.
Bydlí v Hradci Králové, v Sv. Dušní

ulici č. 66. I. p.

XOOODOOOXXX

KONKURS.
Obeco Plačice obsadíod 1.února1900

místo strážníka,
Kdo by o misto toto ucházeti se chtěl, nechť
podá vlastnoručně psanou žádost do 5. ledna
1900 obecnímu úřadu, kdež i v bližší pod

minky nahlédnouti lze.
J. Morávek, starosta.

Velká dílna
hodící se pro parní truhlářství neb uměle zá
mečnictví jakož ibyty

mutí — po případě

prodá se celé stavení i S polnostmi.

Bhžší sdělí

d. Marie Šaarova,
epolamajitelka domu čís. 131. v Hradci Králové,



Ú»První křesťanský závod. ji
HLAVNÍ SKLAD

koloniálního zboží
ve velkém,

Hlavní sklad všech druhů potrolejů
různých známek za ceny tovární

v Hradci Králové, Hlavní náměstí,

Velecténému obecenstvustvudoporučují svůj hojně zésobený
skled guru, solí a veškerého

Hlavné doporučuji távy v pětikllových balíčkách růz
ných druhů proti dobírkám a sice:

0

Santos balíček ——— 5 kg. 5 zl. 20 kr.
Victoria jemné chuti . . . 5 kg. 5 zl. 50 kr.
Manilla . . . 5tg 624. — kr

Středoamerickédrahy: kávy 5 kg. 62. — krHonduras. ... , . 5 kg. 6 2l. 50 kr.
e Laauaira . . . ... . 5 kg. 7 zl — kr.

Guatemala! .. . 5 kg. 7 al. 50 kr.
Java holandská - 5 kg. 8 21.— ur.

o Guatemala velejemné 5 kg. 8 zl. 50 kr.
Menado apretl . 3 kg 8 zl 50 kr.
Menado jemné. 5 kg. 9 zl. 50 kr,
Ceylon pravý 5 kg. 9 zl. 50 kr.

|- M Kávyppražené"m

rátů kg. zl. 120, 125, 35, 145, 155, 160, 170, Bo,
1'90, 2.—, 2'10 a 2'20.

Dále nabízím Gognacy, všech drubů likéry, pravý ja
maiský rum, srémskouslivovici,různédruhy jm
nějšíchčajů, hrozinky, mandle. koření a delší druhy
zboží do oboru toho spadající.Objednávkyna venek se vy
řizují přesně, co nejpečlivěji a za ceny nejlevnější,

EDVARD ŘEZÁČ.

náhrady za ni Kniha Šrámkova svým obsahem se jí
litibarní ji předčí.

výklad ©lech

valice přibližuje a mod

ze dřeva ře
sané polyp desle chrámov

re Boží hroby* "ians

KřížovéCesty+43 2;Boch
šení“, sochy, oltáře a ve kerá ko
stolní sařuzení doporučuje uctiv

1.

Josefa Krojčíka w Praze.
Renovace starých oltářů a kostel. zařísoní.

Písárna a dílny na Letné 812-VIL.Sklad Rarlova ul. č. 30.

Ku vánočním svátkům
nabízím p. t. obecenstvu

jižní ovoce
té nejlepši jakosti a vše čerstvé,

výborná stará

vína v láhvích
tu- i cizozemská

jako: Sherry, malaga, madeira, port. vermout,
šampaňská, rýnská, bordeaux.

Pravé švábské plže,
též velký výběr různých lahůdek, čajů a jem

ných likerů, pooše, jem ramu a cogoacuV. EBEouče,
— obchod —

ko'opialní, labůdkářský a vínem v Hradel Král
Hla ní sklad minerálních vod.

Křesťanský závod.

R© M Solidní a ÚÓ
Mi obsluhou vždy osvědčený a chvalně zná- f

íE“ obchod homfekční pro dámy$

P Anny F. Horovév de Králové,
Klicperova ulice, proti kavárně p. Fialově
cdporačuje ku zimní saizoně svůj bohatě

| zásobený sklad elegantuích, moderních [i
jupiček, pláštěnek nejrozmaníŘ
tějších střihů a velký výběr dívěích F
dětských jusiček a pláštíků [

v cenách velice mírných,
Objednátky dle míry se rychle ahotovují.

c Za laskavou přízeň prosl v úctě nejhlobší

Anná F. Horova.

v domě Sv. Václavaké záložny od 1./XI. 1899.Illastr. cen“
|niky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb podmínky.

Hospodářské

zděné

stavení
obytné o dvou srětní
olcb,sýpka,snchýsklep
etodola, pěkná zabrada
14 korců dobrých polí.
vše v dobrém stavu.
jest z volné ruky ma.
prodej ve Štřebši čís..

| 10, půl hodiny odHradce Králové.

VÍSÍTKY
nezlacené dlejakosti
kartona, velikosti a dle
množství textu od 70 kr.

až l zl.,
zlacené od 90 kr. aš

1 gl. 20 kr.

Obálky vhodné
80—38 kr.

Nabísí bísk. kufhtiskárna

PEnb krětěukojdr DOROOTSNY

mc V,Neškudlaa n

DVU

Plcokuuarotk (bratr P. J. Neškudly, faráře vo Výprachticich)

Bvůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

se na požádání franko zašlou.
TMMTOUJELA"p kR

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. 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.

Též ma splátky bor zvýšení cenl

vooooooooDoOaOOOGOOGOO
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A> Prvníčesnáfi
spocielněneamerická settagoová harmoaia zaří

Rudolf Paje é spol,
wHradci Králové,

Toho druhu r Ainkousku-Uherskujediná.

Tatáž nabízí téš harmonia son
stavy evropské. Brililantní ton
vylouděný důmyslnou konstrukcí
umerické soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. 

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse B.

Cena od 60 sl. výše. — Na
splátky od 4zlatých. Záruka

pětiletá. -— IIlastrované cenníky
franko a zdarma.

Pedálové harmonla
obou soustav v každé velikosti© nřesných rosměrech

varhan, pro kostel, školu, : ku cvičení.

pKÁKAÁÁÍO ÁKK
DaS“ Huupvleckái

ISUKRA
ň

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a have
loky zčistá ově viny v levných cenách do

p»račajs

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský sávod

v Humpolci.
Vsorky k nahlednutí franko.

ACCIICIIIC ALICI
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Vánoční prodej

koberců, záclon a všech druhů pokrývek, různě imito
vaných čínských kožešin předlůžka, psací stolky, lamb

reguin, deštníků a cestovních potřeb atd.

Skvostné hedvábněa ozdobné plyšová Koberce, v Praze, Václavské nám, č. 22.
Illustrované csnníky zdarma a franko.

věno ditkám
Každé pojíštění pro případ úmrtí platí u apolku „Praha“

c. k. vládním radou, slovutným panem Amtemímem Běle- těž pro, případ války.houbikem. professorem při c. k. české vysoké škole tech
nické a přišežným znalcem v oboru chem. technologie při

c. k, zemském soudu v Praze.

né pojištění nepropadne, bylo-li aspoň tři léta v platnosti.
Po pětilstoch jest pojictka pedotknatelnu a nelzs správnost její

bráti v pochybnost,
Po pětiletém trvání pojištění pro případ úmrtí vyplatí se poji

ap- P. T pánům obchodní ům ej povolují větší štěný kapital plnýi tenkráte, zemřela-lipojištěnáosoba sebevraždou.
srážky. "iM Po tříletémtrvání pojištěníposkytujíBena něpeří půjčky.Ctěné dotazy zodpoví a příslušné prospekty ochotnězašle.

Říditelství spolku „Praha.“

ODO0009000000000

První královéhradecká velkovýroba nábytku
HradecKrálové.LADISLAVKNYPL,.og ©

Prodám levně OOO00000000000000000000000
-nověpostavenoua všímpohodlímopatřenou eškeré původni ši cí stroj ejako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetylénem, velkou zahradou s vodo
tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednou

jm v
villu Jitřenku

č. p. 187. v Plotištích m.L. u Hradce Králové
blíže nádraží u Předměřic n. L. na návrší.

Blišší sdělí na místě samém

J. A. Holínka,
majitel

Soooo 900000000 000)00000000 ++G000+©o o “

: rust ťkováníovoce * „PRAHA
$ TZS V0 Nd I ovál OV006 y spolekkapitályadůchody„irajemněpojlšťujíciv Praze
+ v Eradoi Králové $ jsonezalokenana principuvzájemnosti,rozdělujecelý čistýzisk
+ nabízí všem pánům obchodníkům a všem konsumentům + věže m, Síně slávě Mepojistné m „Prahy“ po pěti letech lev

2 < á „eno„ik neboli dividenda činí při pojištěncíchpro případ. . . í 4 14

ž znamenitou slivovici 6 dette Aa Prorentročníhopojistnéhoa vyplácíre poceláinulá léta členům připadající
o a svůj výtečný . dividenda:činí. 2. “ S PP ad ...M 604.420"70

3 o pojištěnýchkapitálůvyplatila „Praha“. ... x 8044 607.20bo areservní fondy činí . <.. <.. +.. . +044.697.
o © ovocný ocet © + Spolek„Praha“pojišťoje:
* © pro případ úm tí,

3 chemicky | bakteriologicky zkoušený + pro případ úm tí a zároveň dožítí a+
+ ©! +
+ *
* ©
+ o©o o3 *
+

©
+

+0+0000000000000)000000000000000 (0

pro domácnost a živnostníky
dodává pod 6 letou zárukou, též na splátky

Tš „Albert E. Sťfourač,
k : ©

ve Svitaveoh.
Cenníky zdarma. Cestojící se přijímají na stálý plat a na provími.

OOO00000000000000C

Podporujte křesťanský závod!

uatnskýmpráden.©TANISLAV JIRÁSEK vak námač. s
doporučuje pro zimu

Pro pány i dámy: 2 ůhše dámaké 0 : ,
Košilebílé. —Triková.—Pravéjágrovky. Velký výběr dámokých vlněných no Výbavy pro nevěsty.

Velký výběr votinek, nejjemnějších barchetů a| Největšívýběr damastu, garaitar káv.
novotlnekkravat, Jimob,manžeta rukavic. . , , 1 Jíd., vlněných ručníků, kapesníků

Kněžské kolárky a náprsonky. flanellů otálobarevných, atd. v jakostech mejlopších.

Ceny solidní nejlevnější. Malá zkouška přesvědčí.

p- Praktické dárky k vánočnímuobdobi.—a
up“ Kupujteu Čecha u křesťana."ly o

Nejlevnějšínákupnípramen! K a ř | a R | C h í ř a



ukna, modní látky a české lodeny -3%
V obrovském vý běru doporučujea vzorkyna požádáníihnedzašle

Přes100drubůčernýchlátekstálenaskladě,V. J . Spalek V Hradei Kr.Veškeré druhy suken ku chrámovým účelům.
SSuknaa lodeny pro dámy.

OOOOO0000 Dlonholetá dobrá povění | rozenh mého závodu zaručují nejlepší obsloužení. ©OOOOOGOOOGOOGOO

rr Velkývýběrs
-a zlatýcha stříbrnýchskvostů,svatebních

KOM darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
É drahu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

přísežný znalec c. k. okresního soudu.
M| Obrázkové cenníky na požádání zašle.

S E3E3EAEA- FACE E3ESFAEFAFAFAEJEJEZ.EJEJESESFAFAEJEJEJEJESEA-EBES

Bosooooeoooooeo0000000© V ARH ANY ' o
FRANTISEK JIROU, úplně pneumatické doporučujese ku zhotoveníoltářů,Božíchhrobů

E>

"Knížecí Paarovská

černá zvěřina
rosolovaná, výtečné jakosti m krabicích na
ložená 3—5 kg. těžké, 1 ku. 1 zl. 20 kr.

nabízí oproti dobírce

Em. Pašek v Bechyni.

Antonin Suchards4
EJEJE3E3E3E3EJE3ESESESE=J

ZSEJEJE3ESESEJESESEZESESEJE0

„Je

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

a harmo nia' všech soustav vujesochysvětcůzedřevai z kamene.—Starší1 a veškerých potřeb umění církevního; též zhoto

závod řezbářský a umělé truhlářství práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravuje,

. h provádí firma pozlac je roromoje, Za výrobkyvlastní dílny.. v ručí, jakož i za řádnoupráci při cenách nejmir
v Slatiňanec Mólzrova v Kutné Hoře. nějších. So oko,

doporučuje uotivě své chvalně známé práce
kostelní jako:

oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,
lavice, mřížky a t. d.

© slohu čistě gočhickém a renaismančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrzuje náležitou

Závod můj, který jest nejstarším v Čechách Antonin Sucharda.
založ.jíž r. 1859.,rozšíří!jsemza spolapůsobenímých| $, SPS
synů,kteříbohatýchzkušenostínabylivevšechobo- * Ado
rech etavby varhan v předních závodech ciziny, na v,

stavbu varban pneumatických a elektromagne= ktických. Osvědčení=e mnoupostavenýchvarban ocary a saně
poeumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší

znalost v obora tomto. zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa- nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levnédům co nejvřeleji odpornčiti. Varhany[ostatních 8y- doporučoje
Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně Vstema s př : :o . přesným a lebkým chodem se provádí v každé

kreslených na požádánídůst. dacho i velikosti,jakoži opravya vyměňovánírejetříků.Každá Čeněk. Buben,venstvu asl. úřadůmproti Sdennimuvrůtení. stavba jakož i sebe menší oprava 8e“ provádí pod kočárník

Plány a rospočly zhotovují sdarma. vlastním dozorem. ny a rozpočtyjerhan i cenníky v Hradci Králové.. , harmonií na požádání zdarmaa franko. . | Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříb: Do
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm O další přízeň prosí brušce zlatou, v rare sátní bronzovoumedailií, v Kr.

©D?+0000000000000000000000

©DO0000009000000000000000

Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom a právem ra
Antonín Mólzer ženízlaté medailieAkorunou, P200000000000000000PŮ Ounu

.- EF ŠTĚPÁN, U
Tržnici ro OSES vPardubicíchKřestní istý

opravuje jakož 1 nově staví

královéhradeckých živnostníků odporučujeme P. T. oltáře,kazatelny, všehodruhu sochya veškerédo Ee“ ex offo 40 kusů za Jo kr. nabízí 4n o b toh jící í j ější - . La:
obecenstvu k vánočním a novoročnímnákupům. oboru oedoní 1 ofnáchvelmi lerných, m pro Bisk. knihtiskárna.

AE-Vhodné vánočnídárky! jé

ačLu©ŽUPANŮ©sč JAN STOUPÁna skladě.
z dabla, se srstí velbloudí, jakož i nejjemnějších látek angl.

j j deni od . 35. Z - ňO E oojdvě ey shoto v Praze,Václavskénám.č.dž.
Nlustrované cenníky zdarma a franko.

Založenor. 1850. pS
Velectěnému duchovenstvu OBCHOD

papirnický
se všemi drahy papíra, psa
cími a kreslicími potřebami.

Alba, kassety, knihy ob
chodní, kalendáře, obrázkové

knížky, jesle, hry, těžítka, kala
máře a t. d. v nejhojnějším výběra.

Veškeré druhy dogisnie,
K poštovním zásílkám odporačaji

velký sklad

patentních krabic
ve všech velikostech a původních cenách.

Nádhernéa praktické dárky!

Karel Zavadil, „Obrazya zrcadla
zlatník a pasíiř v Chrudimi | B? solidněpracovanérámcevlastnívýroby,

svůj hojuě zásobený sklad lišty, římsy, kříže, sochy a j

náčiní bohoslužebného ŘÉ samarama,všech drubů v cenách levných dopo- ;

se stříbra, bronzu a jiných kovů
ročnje mnohokrát prvními cenami 4

vyznamenaný

vše alině v ohni zlacené a etříbřené zaěnerně — umělecký závod —
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
mevněji vyřídit Platitl možno táž ve lhůtách. Opravy
svovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychleA |
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi.;

losti. Starý závod můj může ge vykázati četnými ochval |kými přípisy F. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
ou a opravě kalichů, monatrancí, ciborií, relikviářů ©
jédobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen ]
jácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě- ,

tější, patenek ald. co nejvíce. '

v
Mamela vydavatel Pol tické družstvo tiskove v Jiradci králova. — Zodj. rotiktor Frant. Stábl. —tiskemDISK FntnosKarnEV Hrodejnralové ©

(©6)(G6)(86)
A A(VN ANGOM M00)



O výchové ženského hosp, dorostu,

(Zpk sní Marie Traohtové, ředitelkyhospodyňaké školy atěžerské ve schůzi hospodářského spol
ku pro Hradec Králové a okolí ve Svob. Drorech.)

Paní ředitelová vyslovivší potěšení, žo ve echůzi
jest přítomno tolik houpodyní a dívek pravila: Jest
zajisté význačnou známkou konce 19. století, že otáz
ka ženského vzdělání mocným rozmachem dostala ee

dopopředí zanjala pozornost mnohých lidí a že sedějí různé pokusy palčívou otázku ženskou rozluštiti,
A tu jak to ve veřejném životě ani jinak býti nemů
že, utvořily sei zde dva tábory; jeden horlí pro úpl
nou samostatnost žen, kdežto drubý odkazuje ženu
pouze na kruh rodinný. První míní, že má dívka, že
na, práva jen na takové vzdělání, jako muž, aby po

případě dosábnouti mobla i hodnosti akademické;
drazí pak myslí, že úkol ženy jest jen ten, aby s
stala oddanou dražkou svého manžela, starostlivou

matkou svých dítek a pečijvou bospodyní a k tomahned dodávají, že prý k dosažení toho tak velkých
stadií netřeba.

Úkol ženy v rodině, ať tato náleží stava jaké
mukoliv, jest velmi důležitý a plný zodpovědnosti. A
má li žena vyhověti všem třem svým povinnostem
má-li totiž býti oddanou manželkou, pečlivouhospo
dyní a starostlivou vychovatelkou svých dítek, jest jí
k tomu potřebí nejen určitých ji vrozených echopno
stí, ale i důkladného vzdělání a vědomostí. Neboť
jenom žena opra vdově vzdělaná dovede náležitě
pochopiti svůj úkol, povinnosti a práva, která jí v
rodině příslaší a dovede je také správně plniti.

Proto by bylo chybou velikou, kdybychom vý
chovu dívek zanedbávaly, aneb ubíraly as pouze za
jediným z dříve uvedených směrů.

Dle výkuzů statistických zůstává veliké procento
dívek neprovduných, o jichž smutné existenci ve věka
starším již tolik napsáno bylo. Jsou to většinou dív
ky z rodin středních, mnohdy velice nadané a jest
pruto oprávněný požadavek, aby jim veškerá pro ně
vhodné obory samostatné výživy přístapny byly. Ale
i při tomto směru výchovy vedoncím k samostatné

výživě, nesmíme zapomenouti, že dívka při všem tom
má zůstati dívkou, ženou především a že jest ijí
třeba poučení ve vědomostech a pracech, jež s vede
ním domácnosti souvisí, neboť nemůžeme nikdy na
před tvrditi, že ony nikdy si krb rodinný nezaloží.

Tím pečlivěji pak vychovávati máme ve směru
tom dívky ony, u nichž jpředpokládáme, že určeny
jsou k života rodinnému.

Slavní mužové národů všech tvrdí, že budouc
nost národů velikých i malých spočívá v rukou uvě
domělých, vzdělaných a dobrých žen!

Jaouc hybnou sílou a středem celé domácnosti,
klade tu vzdělaná žena, matka símě dobré v útlá
srdce dítek a vychovává syny i dcery své za řádné
členy lidské společnosti. Proto právem tvrditi může
me, že pokrok žen, vzdělání pohlaví ženského, jest
pokrokem národů a veškerého lidstva,

Nyní volá každý stav po svých školách odbor
ných a to ne nadarmo, I stav rolnický vymaniv 86
více jak před 60 lety z poroby tělesné dychtil vyma
niti se z poroby duševní a pamětliv jsa slov velikého
svého aourodáka a přítele Fr. Palackého, který za je
diné podmíaky se 0 život národa českého nestracho
val; totiž bude-li be vzdělávati ve všech vborech lid
ského vědění a práce; zakládal školy, v nichž by se
synové jeho, dychtící po dosažení důkladného vzdělání
všeobecného na škole obecné, vzdělali na uvědoměléa
praktické hospodáře.

Nutila je k tomu ještě také ta okolnost, že vše
obecným pokrokem doby, zdokonalením průmyslu, ob
chodu, zdražením různých potřeb hospodářských, zdra
ením práce atd. kladly se ne hospodáře požadavky
čím dále tím větší, a chtěl-li těmto dostáti, muselo
polní hospodářství přestati býti věcí pouhá zkušenosti
a náhody, ale vyžadovalo správu odnševnělou, ovlá
dání pravidel přírodovědeckých a zásad hospodářských,
jež přiblížejíce ku všem odvětím hospodářství ven
ovského, docilují, že výnoe v hospodářství jest ale

spoň poněkud v přímém poměru s nákladem a 5 ná
mahou 8 řízením spojenou.

Tak vzaly počátek avůj školy hospodářeké,
Než není-li i žens nemalým činitelem v hospo

dářetví? Nezávisí-li i od ní rozkvět a výnosnost bo
spodářetví? Není zajisté třeba dokazovati toho a
zvláště zde ne, kde tolik přítomno je zkušených ho
spodařů a hospodyň.

Jest-li že uznána je pravda, že žena, hospodyně
jest středem, hybnou silon každé domácnosti, že na
ní epočíva blaho a štěstí celé rodiny, platí to o ženě
rolníkově dvojnásob.

Zde nejvíce přichází k platnosti staré, české
přísloví: „Zdárná hospodyně, zlatý aloup v domě“ a
opak „Nehospodyně vynese v klíně víc, než hospodář
DA voze Bveze“,

Neboť v rakou ženy rolníka spočívá celé vedení
domácího hospodářetví, Kdežto rolník ei hledí řízení
polí a jiných prací, hospodyňce svěřen veškeren ho
vězí akot, brav vepřový, drůbež, mlékaření, pěstování
zahrádky atd., při čemž hospodyňka ještě kuchyň pro
celou rodinu obstarává, a dítky ošetřnje, vychovává.

Ano vzorná, pracovitá a šetrná hospodyně jeet
tím uhelným kamenem hospodářství venkovského; na
němž blaho všech členů rodiny závisí. Co v takové
vzorně zřízené Živnosti rolnické praménků příjmů,
která dovednou rukou hospodyně v jeden tok svede
ny, nejúčinnějším prostředkem ku založení blahobytu
jsou. A praménky ty vyhledati a využitkovati, toť
umění největší. Veškeré pokusy hospodářovy ve pří
čině té marnými by byly, kdyby mu k race nestála
vzorná a šetrná hospodyně.

Vedle těchto povinností, přímo ku prospěchu
vlastní rodiny směřujících, má novověká hospodyně
česká i jiné povinnosti. Nynější těžká doba vyšaduje
toho, aby každá žena alespoň ponětí měla o zápasech,

ješ za práva zvoje vedeme, aby je pochopila, neboť
co vychovatelce příštího pokolenízáleší na ní, aby
ducha pravého uvědomění vlastenackého též u mládeže
sobě svěřené přetovala.

Nová doba klade na ženu nové požadavky a
ježto každý star do tohoto boje existenčního dobře
vyzbrojeu se pouští, má zůstati jedině žena rolníkova
bezbrannou? Má jedině ona zůstati se svými vědo
mostmi zpět, kdežto vše s chvatem ku předu se žene?

i má pouze jí zůstati nedostapným tajemetvím to
Boží požehnání, které znalost věd přírodních, hospo
dářekých atd. lidstva přinesla? O že zajisté nebude
nikoho, kdo by nezvolal se mnou ne a tisíckráte nel!

Mnozí sice tvrdí, že vše, co dívce jednou konati
bude, má se tato doma u své matky naučiti.

Ona mů, ale může li vždycky, toho neuváší. Což
neznají rčení: „Může-li slepý slepého vésti, neupad
nou-li oba do jámy? Může-li matka poačiti dceru 0
tom, čemu sama neměla příležitost ce vyučiti?

i má anad zůstati vše při starém, jak to naše
babičky « prababičky konaly? a jak tehdy před 100
lety to dostačovalo? Tenkráte prý byly „zlaté časy“
— ale již minnly ty časy a hmotné i duševní poměry 8e
změnily a doba naše žádá docela něco jiného.

Proč posílá rolník synka avého do školy hospo
dářské, proč si ho neryačí sám? Proč činí tak i ten,
který sám podobný ústav navštěvoval a tedy těch
vědomostí má? Odpověď tu na snadě: „Proto že co
praktický muž nablédnul, že doba naše vyžaduje v
každém oboru mužů celých, odbornými vědomostmi
ozbrojených, de nuhlédnul, kterak vědy hospodářské
v netošených rozměrech se vyvinaly.

Věda zasahuje nyní do všech oborů, ona zmoc
vila se nejen půdy polní, chléva, píce, mlékaření, ale
1 kuchyně, prádla, celkem celého hospodářství.

Každá i sebe nepatrnější věc, kterou každodenně
do rukou beřeme, nepodlehá jak se domníváme modě,
ale( praktickéma upotřebení objevů, jež vědy učinily.
A že dovedou nesvědomití lidé objovů těch i ku po
škození obecenstva, za 1o ale ka svému prospěchu
využitkovati, o tom netřeba be šířili. Ty falšované
potraviny, ta vína bez vína, ty laciné a napobled
pěkné látky hedvábné, vlněné, lněné, bez hedvábí,
vlny, Ina atd. a všechny ty různé trety, jimiž v Do
vější době zaplavovány jsme, jsou toho důkazem. A
na koho mají všichni ti prodávači namířeno? Na lid
venkovský a blavně na hospodyně. Počítají, že loma
nerozumí. Jako náš venkov nebývá dle možnosti šizen
a poškozován nikdo jiný. Náš lid starých zvyklostí
nerad odkládá.

Kdo chtěl dáti dceři své vyšší vzdělání, po
slal ji obyčejně do školy německé. Lampochytilu ně
kolik frásí, aby je doma zase zapoměla. Velmi často
se na školách německých české dívky svému národu
odcizily anebo ae staly k národu svému, k evé do
movině i k rodičům vlažnými, osvojí si nepěkné zvy
ky cizí a kazí pak celou avou rodinu i dítky duchem
e'záckým, neplní své povinnosti jako česká žena. Mezi
cizími lidmi navykne si české děvče také mnohým
zbytečnostem, potřeby jeho vzrostou a mimo to si če
eké děvče na německé škole neosvojí těch nezbytných
vědomostí, které jako hospodyně potřebovati bude.

My jsme národ na počet malý a ta počeských
synech i dcerách žádati musíme, sby býlyzdatnější
mi a aby větší pracovitostí dohonily, čeho 56 nám na
počtn nedostává.

Proto dobře píše časopis „Česká žena“ „Vzdělá
vat se musí naše dcery, ale ne snad jen tak, aby
z mnoha knih emlealy něco, co v životě pak co nej
dřív zapomenou, ale vzdělávati se musí tak, aby ve
dle nabývání vědomostí všeobecně žádoucích mohut
něla v nich vůle ku ctnosti, aby toužily a chtěly
opravdově plnit vážné povinnosti života, ty povinnosti
denní buďi v krnbu rodinném aneb odborném povo
lání svém. Vzdělávat se musf, aby mohly z bohatství
ducha svého, v duše dítek a zbobateteí erdce avého
v život dítek vlóvati, vštěpovati, uštědřovati jas, sf
lu, světlo, pravdu“.

V městských a pensionátních ústavech zvykne
si venkovské děvče na lepší živobytí a odvyká pra
cím těžkého rolnického stava. Touží jen z toho „dře
ní“ pryč do města, kde se mu častokráte pouze zdán
livě lehčí a veselejší život velmi zalíbí.

Nerozumní rodičové pak častokráte dcery své
v počínání tom jen podporojí; nestarají 8e pranic,
rozamí-li dceručka jejich domácímu hospodářatví; ba
mnohá matinka sama radši vše za dceruška udělá,
aneb udělati dá, jen aby si elečinka hebounkých ru
ček neotlačila. Na práci prý času dosti až bude starší.
A když pak toto „až bude starší“ skutečně se dosto
ví, není ku naučení se rozmanitým těmto pracemvíce
času a ani cbati. Chybajest poznána, ale již pozdě

Kdo neumí pracovati, nedovede poroučet, ani
práci vhodně ocenit a stame se hříčkou v rukou ne
svědomité čeledě,

Kde hospodyně sama ke všemu nedohlédno, a
sama v čas potřeby rukou svých k dílu nepříloží, tam
hospodářetví byne, vydáno jsouc libovůli a plýtvání
čeládky. Jest proto nutno, sby dívka všemu tomu,
čebo jednou jako budoucí hospodyně potřebovati ba
de, již záhy zvykala, aby se tomu všemu učila v do
bě, kdy duševní její schopnosti nejvyvinutější jsou
t. j. mezi 14. až 20. rokem stáří.

Bylo by velice nerozumno přetěžovati paměť
dívky věcmi, kterých nikdy potřebovatí nebude.

Nechť učí se jen všemu tomu, co jednou jako
hospodyňka potřebovati bude: tedy tomu co odbor
její vyžaduje. Vědomostí těch může opětně nabýti je
dině na takové škole, jejíž osnova učebná právě k po
třebám bospodyněk přiblíží a to jest na škole
odborné — hospodyňské. Tytéž asi myšlenky
to byly, které více jak před 13 roky vedly tehdejší
výbor našeho spolku hospodářekéhok tema, aby po
staral se o zřízení školy hospodyňeké v okrese.

Vím, že mnoho jest zde přítomných, kteří ten
kráte činně ruku k dílu přiložili, až ve skutek uve
dena byla krásná myšlenka: „Zříditi pro dcery svého

stava a povolání školní, kde by na základě důklad
ného předchozího vzdělání školního poskytla se jim
příležitost vycvičiti se v nankách specielně pro jejich
odbor, totiž k vedení domácností potřebných“.
. A že myšlenka tato byla dobrá, toho důkazem
jest ta okolnost, že právě v poslední době jeví se
abych tak řekla skoro horečná činnost podobné školy
kde jen trochu možno zřizovati, aneb alespoň podob
né jim kursy hospodyňské.

Při čemž vždy a všude, třeba že ae k tomu ně
kde nechtí veřejně přiznati, jest jim vzorem první če
ská škola hospodyňská ve Stěžerách.

To zajisté musí naplniti tvůrce této školy ra
dostí a radostačiněním.

Avšak jako skoro každá nová dobrá věc, nedo=
cházelo i toto odborné vzdělání dívek rolnických právě
v těch krazích, pro něž zřízeno bylo, toho povšimnutí,
jak by toho pro svůj krásný účel zasluhovalo.

I zde nastoupila místo činnosti netečnost a vlaž
nost, i zde osvědčila se pravda přísloví: „Žádný po
krok není vážen ve vlasti své“. Nechci zde líčiti ty
obtíže u svízele, které bylo mladistvé škole překoná
vati, než dočkala se alespoň částečného rozvoje, kte
rému nyní se těší. Nemíním také ani líčiti nepřízeň,
ústrky, pomluvy a nepřátelství, kterého se škole za
podíl dostávalo a bohužel dosud dostává od lidí buď
nevědomých aneb zlomyslných a což nejvíce bolívá,
od lidí z těch kruhů, jichž avatou povinností jest o
šíření všeobecného vzdělání se starati.

Byla by to dloubá Jeremiada, a tou nechci Vás
unavovati.

Dovolím si pouze ještě říci něco o zařízení a
vyučování na škole hospodyňské a dovfám tak roz

pi ty různé předsudky, proti škole hospodyňské,toré Bůh ví z jakých důvodů a pramenů vznikly.
Na to vysvětlila paní ředitelová podrobně celý učební
plán hospodyňské školy ve Stěžerách. Za zdařilý a

výený přednes dostalo se jí hojné a zasloužené pochvaly.
K řeči pí. ředitelky Trachtové navázána později

čilá debata, při níž etala se zmínka o ženské eman
cipaci, o působení ženy “ rodině, v různých úřadech
a o postavení ženy k životu veřejnému. Rokování 8e
účastnili pp. Fr. Červinka ze Stěžer, p. učitel Dolešal
ze Sedlice. redaktor „Obnovy“ Fr Štábl. p. Frant.
Hrdlička ze Stěžer, p. Hynek Srdinko, starosta ze
Svobodných Dvorů a p. učitel Štefek a konečně paní
ředitelová Marie Trachtová, která na obhájení žen
promluvila několik nadšených a srdečných slov, za
která ne jí dostalo pochvaly od celého shromáždění a
zvláště od paní a dívek.

BESÍDKA.
Na Ježiška.

Vánocel Toť nejpěknější slavnost lásky, bla
žených rodinných radostí, jásavých písní, vánoč
ních jesliček a stromků i přátelských dárků.

Matinky a tatínkové zajisté již svým miláč
kům nakoupili, co tito jako své přání Ježíškovi
napsali anebo co jim z očí vyčetli. Bohatí dávají
ovšem dárky bohaté a chudí jen učkolika krejca
rové, Letos budou ty krejcarové dárky kupovali
naposled; vědyť krejcar, náš dobrý, starý druh,
který se u nás v Čechách počal raziti r. 1662.,
uloží se na Sylvestra k spánku věčnému, neboť
koncem tohoto roku bude vzat z oběhu a stane
se bezcennou hříčkou. A jaké nám dělaly radosti
ty krejcarové dárky! Stály často za milion - ne-li
jiného, tedy aspoň hubiček. Škoda toho krejcárkul
Jak se na něj těšili dráteničkové a naši malí ko
ledničkové, kteří koledujíce v době vánoční po
domech, zpívali:

Narodil se Kristus Pán.
veselme se,

z růže kvítek vykvet nám,
radujme sel

A jak pěkně zpívají moravští Valaši u jesliček:
Slunce stvořils a hvězdičky,
zde ve tmě ležíš maličký;
Ty jenž všemu oděv dáváš,
sám jsí malý a nic nemáš,
Děťátko.

Chudý dá, co má ze srdce, jen abypotěšil;
chudý je také sebe menším dárkem potěšen.

Letošní Vánoce jsou poněkud abnormální;
půst je v sobotu a Štědrý večer v neděli. Zda li
pok uvidí ti malí capartové letos zlaté prasátko,
když se v neděli postit nebudou? Nu snad uvidí,
ne-li celé zlaté, tedy aspoň celé pozlacené.

Naše slečinky ty uvidí o štědrém večeru
nejen zlaté prasátko, ale též svého ženicha, A jak
to udělají? Inu prostě tak: Prosekají v rybníce,
v studní neb na řece v noci v ledě diru a spatří
tam portrét svého vyvolence.

A jsou li děvčata zvědavá, jakého stavu a
povolání jejich nastávající ženich je, tu ať jen ser
vitek neb plachtu stolní is drobečky na ní se na
lézající hodí si přes hlavu a vyjdou na nlici neb
na ves. Jakého stavu je ten, jehož prvního potkají,
takového stavu bude též jejich ženich. A jsou-li
děvčátka zvědava, zda se vdají do roka, tedy ať
časně ráno jdou do dřevníka pro náruč dříví a vy
kážou-li polínka počet lichý, tedy se jislojistě vdají
do roka. Na ledě to mohou uhádnout dle napoč=
tených tam bublinek. .

Led jest vůbec k uskutečňování známostí a
lásek nad míru příznivý, zejména led vánoční,



Udělaj.-li si slečinky na ledě do koledy známost,
do Sylvestra lásku, mohou začít o Třech králích
ohlášky a v masopusté to skončí svatbou.

Pak-li však je Jed pro slečinky med, je prý
pro paní tchýně jed, neboť prý paním tchýním
zamrzají na ledé zlé huby. Aspoň si přede mnou
přítel jeder liboval:

sJako jeden litý tigr
byla moje příští švigr —
mutr, ale huba zlá
na ledě jí zamrzlal . . „=

Já nevím, co ti lidé proti velecténým, mnoho
váženým a spanilomyslným tchýním vlastně mají,
když se paní tchyně o své zetě tek starají? | Já
bych aspoň proti nim praničeho nensmítal. Čím
více tchýní by bylo, tím líp by bylol | Když si
v neděli ve Svobodných Dvorech několik pánů stě
žovalo na ženskou konkurenci v povolání učitel
ském, poštovském atd., odbyl nespokojence a ze
jména přečetné mladé a staré mládence od 20 do
5o let jeden pan řečník důraznýmu, ale upřímnými
slovy: Mládenci ožeňtel Ožeňte sel A bude po
konkurenci!

Pan starosta Srdinko musil mu dáti konečně
za pravdu a pan předseda schůze, takto zemský
mládenec, nevzal mu ani slovo. Tak mluvil pře
svědčivě.

Co pak je teké vlastně pro svobodné dámy
nejlepším dárkem vánočním?

Jnu, pro svobodné dámy od 20 do 70 let
jest nejvýhodnějším vánočním dárkem dobře oša
cený, neobnošený mladý muž s dekrete: 4 hrstí
jistoty na př. se statkem, dobře zavedený obcho
dem atd. v ruce druhé, Kde mají slavnost vánoč
ního stromečku, tedy tento dárek postaví se ná
ležitě ke stromečku a na dámu se zazvoní. Pře
kvapená padne ibned darovanému kolem krku a
oba, Červenajíce se, »zarazí spoleka na věky — a
ani četník nemá pak práva, vyzvat je, aby se ro
zešli. Tak mládenci ze Svobodných Dvorů, Všestar,
Čistěvsi, Plotišť, Stěžer, Kuklen, Plačic, z Hradce
atd, pospěšte si k stromku vánočnímu, dokud je
čas, aby vám mládenci od Chotěboře, Berouna a
z Drážďan všecky nevěsty nepřebrali.

Dáným již zkušenějším, které milují šperky,
mohl bych jako štědrovečerní dárek odporučiti
skvostný brilliant ovšem se statným mládencem
růměnných tváří, malinových retů, bělostných
zoubků, knírů i vlasů a jiskrných očí, jako ten jeho
brilliant, který sice slibuje všem damám až po své
smrti, který by ale jistě dal té, která o štědrém
večeru mu padne kol krku. Nuže, vzácné dámy,
pozvete si mého molodce s brilianty, rubínovými
srcaty a hebkýma ručkama, kterými prošly již mi
liony zlatek, zelenáčků a modráčků a věru, nebu
dete toho litovat.

Vánoce jsou hodem lásky a smíru.
Víte mládenci, jak chtěl pěvec lásky Vítěz

slav Hálek řešiti u nás českoněmecký smír? Čeští
mládenci si měli po jeho redě namluviti nejbo
batší německé nevěsty a když by se byl atal takto
český národ bohatým, pak doufal, že bude též
silným a Němce k smíru již nějak donutí. Hálka
našeho poslouchají však spíše němečtí mládenci,
kteří jako úředníci, fabrikanti, oochodníci a lajt
nanti přebírají Čechům ty nejbohatší české ne
věsty. A pak se divme, že to jde s námi s kopcel

Kdy pak nadejdou tedy Vánoce, svátky lásky
a bratrského smíru národům, habsburské mocnářství
obývajícím? Jsme toho dalecí, milý Ježíšku, ob
zvláště v našich Čechách, kde Masaryci a jejich
spojenci spojují se se židy a Němci proti své
vlastní krvi.

Vánoční stromek a Vánoce jsou prý sice pů
vodu německého — Němci tak aspoň tvrdí a pro
tože jsou Vánoce láska, tedy by nás měli vlastně
Němci milovat, My sousedíme s Němci na 2000
Jet, jejich lásky jsme však nepoznali. A vánoční
stromeček? Ten nám zabrali, podobně jako mnohé
slovanské kraje a slavné muže. Ještě na počátku
19 století byl vánoční stromek dle německého
kulturního historika Reinsbergra v severním Ně
mecku téměř docela neznám, tak jako jest podnes
neznám na ryze německém Islandě a ve většině
skandinávských krajů. Ovšem, ale praví výše uve
dený spisovatel, stal prý se vánoční stromeček roz
šířením v Německu jaksi německým národním ma
jetkem a platí prý dnes všeobecné za znak ně
meckéhokmene a smýšlení...

»Německým= se stalo zkrátka a dobře všecko,
co se mezi Němci někdy rozšířilo, anebo co se mezi
Němce někdy dostalo. Že němečtí .nělci a turnéři
nosí střechatý italský klobouk, je to »klobouk ně.
mecký«, zrovna jako francouzský cilindr. Trutnov,
Litoměřice, Žatec, Budějovice, ba celé Čechy, Mo
rava a Slezsko jsou tímže právem německými
Jak dlouho budou ještě nesvorní Čechové dodávati
bujné ratolesti německému dubu, který býval kdysi

' slovanským,zrovna jako ten vánoční stromek, který
vyrostl z názorů a zvyku čistě slovanských?

Co je to vlastní vánoční stromek? Není to
nic jiného než zimní obdoba jarní vyzdobené máje,
která se také ověšuje ozdobami a leckde i dárky
i světly, a světla te, stejně jako »hořící vánoční
špalek« vešxerých Jihoslovanů jscu jenoro obdoba
svatojanských lethích ohňů. Vánoční stromek jest
proto u náe obvyklý již od pravěků, jak to do
znává sám Reinsberg pravě: »U Srbů lužických
v každičkém domě vystrojí se dětem stromek
jablky, ořechy a perníkem ozdobený a rovněž ve

mnohých českých rodinách v Čechách je vyzdo
bený stromek okrasou vánočního stolu, u kterého
hospodář s čeledí svou kleče se modlí.«

Je krásný ten stromek vánoční, ale ty kato
lické jesle líbí se našemu českému lidu mnohem
vícel Ty působí na náš cit mnohem více a proto
my Čechové vedle vánočního stromku všady máme
jesle v oblibě. Však bychom také dvojí nádilky
potřebovaly!

Štědrovečerní intermezzo.
Napsal J. Čáslavský.

Byl večer třetího dne před štědrým dnem.
M'adá matka K... byla doma samotna.

Muž měl roční službu při dráze. Seděla u malé
dětské postýlkys hlavou skloněnou a ruce se
pisty v klín, Nadra mocně se dmulu a čás po
čase vydral se z nich vzdech, tak jako když bouře
v hluboký les zalehne, Za zády blikala jí lam
pička a vrhala své žlutavé světlo po světnici.
V kamnech práskal vesele oheň a rozléval svůj
milý dech kolem kol. Bylo tu tak útulno, tak
milo, tak blaze a přec neštěstí číhalo v“temných
koutech a šklebilo svůj jícen v zamlklou tišinu
noční. Anděl smrti zamával perutěmi a věe kolem
zatřáslo se pod jeho dechem úzkostí, hoře, bo
lem a zármutkem....

Na postýlce leželo dítě — čtyřleté děvčátko.
Plavé vlásky krouzlily se mu kolem čela a splý
valy kol hlavy jako zlatý věneček, ale tvářičky
hořely, jako by je byl obněm poll A prudký
dech lomcoval děvčátkem a zmítal jím v křečích
na lůžku v belostných poduškách. Čas po čase
ozval se chrapot z hlubin prsou vyrážející, pak
sípot, pak křečovitývzdech a zase ticho ....

Ditko zápasilo se smrtí, Záškrt dusil mladý
život, Dech smrti ožehnul něžný kvítek a vichr
zhouby lámal útlý stoneček,

A vedle postýlky mladá matka střežila úzkost
livě každý pohyb, každý posuněk jedináčka. Každý
vždech vrážel ji do prsou, každé hnutí ji znepo
kojovalo a každý sten křížoval ji a svíral mateřské
srdce k zoufání ...

„Syšíš, Růženko, tamhle máš stromeček“
Růženka otevřela poněkud zakalené oži a

usmála se laskavě na matku.
»Andílku můj, bleď, matička ti to přichystala.

Navěšela naň oříšků, svíčiček, cukrovinek, mandlí,
všeho, všeho, co ráda Růženka,«

Dítě slabě se jen usmálo.
PDušinko má, přijde Ježíšek a budeš běhati.

Zazpíváš mu koledu. Víš tu, co jsem tě naučila:
eNarodil se Ježíšek,
ušijem mu kožíšek,
hodně dlouhý, chlupatý,
aby mu šel na paty.«

Děvčátko se zachvělo a sepjalo ručičky.
e=Má děvečko, podívej se tam! Vidíš tam

andělíčka? Ten už brzy přijde a bude zpívati, že
přichází Ježíšek. Vidíš ho?«

A matka ukazovala dítěti okřídlenou posta
vičku andělova na vršku vánočního stromku.

»Andělíček — Ježíšek — již jdou... hleď?«
A dítě s námahou šepotalo slova ta a uku

zovalo prstíčkem ke stromečku,
eJe — ží— šku můj... — — — le
V tom dítě zachroptalo, zachvělo se, zbledlo,

zesinalo a přestalo oddychovati. ... Byla z ného
chladnoucímrtvola...

A matka klesla vedle postýlky celou tíhou
tělo k zemi jako bouří schvácená lilie...

* +
“

Byl štědrý den. Obloba visela nad zemí jsko
olověný příkrov a ticho a mrtvo panovalo v pří
rodě, jako by nějaké tajemství ji tížilo. Jen tu a
tam zakrákorala hladová vrána, ale tak slabé, tak
trhaně, jako by jí to v hrdle vázlo. Všude bvl
klid, všude bylo ticho, jen po ul'cích městských
hemžili se lidé a z domů a ze síní rozšiřovala se
vůně čerstvého pečiva a připravovaných ryb.

Asi ke třetí hodiné odpolední bral se poná
městí v J. smutný průvod. Na saních byla rakvi
čka bez mládenců a družiček a za ní kráčela ve
smutek oděná paní, podepřená o rámě zarmouce
ného manžela. Musil ji vésti, pro slzy a pláč ne
viděla na cestu. Třásla se jako osyka a rty chvěly
se křečovitě, vždyť doprovázela jedináčka ke hřbi
tovu. A hlavou jí to hučelo jako o bouři v pra
lese a srdcem jí burácela bolest jako rozzuřený
vichr vodní hladinou. Lidí jen málo kráčelo s ní.
Několik nejbližších sousedů, přátelů ve městě ne
měla. A poslední šla služka a nesla za smutným
tím ptůvodem vánoční stromeček v plném lesku
a v plné kráse..

Přijeli na hřbitov. Rakvičku vložili a uložili
ji v lůno promrzlé země. Zmizela před zraky
ztrýzněné matky na vždy — na vždy...

Všecko štěstí, všecka radost, všecka naděje
pohřbena... . zakopána....

A zdrcená matka vzala z rukou služky stro
meček a zapíchla ho ve hlínu čerstvě nasypaného
hrobu. Pak s něhou a pietou nevylíčitelnou začala
rozevěcovati na něm svíčičky ...

Dalo jí to práce muoho — neviděla pro
slzy...

Od brobu musili ji odvésti násilím.

Zvěsti z východních Čech.
Od Korouhve. Náš chrám Páně ozdoben

byl nedávno skvosinými obrazy P. Marie Růšencové
a uv, Rodiny za dojemné církevní slavnosti. Slavnost
tato a obrazy nelíbí te chradimekým Hlasům. Pan re
daktor jejich, který před několika leiy od kat. církve
odpadl a pakpřed svatbou učinil v chradimském ko
stele za slavných bohoslužeb opětně kejicné vyznání
víry, patrně už na odpřisáhnuté „věřím“ zapomněl,
otírá se o katolickou slavnost a nešetrně se táže, co
ty obrazy stály. Korouhevětí osadníci, kteří příspěvky
sbíraly, to vědí a pokrokářaké Hlasy, které na obras
nedaly ani vindry, ty to nemusí vědět, i kdyby jeji
přání vyslovoval „kacíř. Takový pán, byť by si i na
dával pokrokář, není způsobilý souditi o kulturní a

mravní: úrovní lidu na Poličeku, neboť svým jednáním
u finančních strážníků, jako redaktor v Badějovicích
i v Chrudimi (zde udával lživě vojáky) stojí sám da
leko pod úrovní mravní kultorní, neboť takové skotky,
jaké on prováděl, styděl by se prováděti každý čeledín.
Pokud so venkovský lid drží víry a mravnosti, ne
klesne na úroveň jistých párů a dam extrasvobodo
myslných. Ovšem, ani v naší paborkatině nelze všechno
chváliti. Že na horách našich osvěta z vinopalen
didovekých šíří se v hlavy tak mnohýchabožáků,to
hlavy a oči přeosvícených mnohých redaktorů svobo
domyslných plátků nevídí a také je to nebolí, neboť
obstarávají jen alužby a zájmy židovské. Těmto se
protiví, když církev katolické pečuje o to, aby lid ži
dovské „osvětě“ odvykal, ti jsou stejně proti kato
lickým spolkům jako proti dobrým knihám. Pak-li ši
židovsko-realistické Hlasy dobré křesťany napadají a
tupí, z toho si katolíci pranic dělati nemusí, neboť
nadávky ty jsou od židů a helvetůplacené.

Z Čestína v hejtm.kutnohorském.Jakokaždý
přítel národu s radostí vítá všs, co se k povznešení
lidu podniká, tak i my s povděkem a vřelým zájmem
jeme sledovali zakládání záložny dle vzoru Reifeise
nova, poněvadž jsme přesvědčení, že apolečenatva to
hoto drahu veliký přinášojí lidu užitek. Z počátku
bylo sice překonati několik překážek a jisté strany
kladených, avšak vzdor tomu Bezařízení záložny zda
řilo; nyní stojí jič pevně, ba její trvání a mohutnění
zabezpečeno. Činnostv záložně započali jsme v května
letošního roku, tedy teprvé před půl letem, a hle nyní
již s uepokojením můžeme pohlédnout: na to, co jsme
vykonali. Dne 26. listopadu b. r. konali jeme valnou
hromadu, při níž podal zprávu o činnosti záložny ata
rosta její, vdp. farář Čestínský, Heřman Haaser. Ze
zprávy té uvádíme: Vkladů úsporných přijato 8.544 El.
Zápůjček poskytnuto v obnosu 5647 zl. Celkový obrat

něz záložny dosáhl již značné výše 22.222 zl. 22 kr.
oto číslo podivahodnou náhodou ze samých % slo

žené jest důkazem, že záložna naše velmi dobře pro
splvá, a že jí bylo zde notně zapotřebí, Když byl pan
předseda členy vyzval, aby též chndý lid, mládež a
obzvláššě čeleď byla povzbuzována k ukládání peněz
do záložny a tak k šetrnosti nabádána, a když byl
též doporučil pojišťovací ústav zemský cís. Františka
Josefa I., vzdal vřelý dík členům představenstva a
dozorčí rady, že mnohý čas věnují záložně. Rovněž
díky vysloveny panu pokladníku, že správně A letos
úplně bezplatně zastává svoji funkci, kteráž jsouc epo
jena s vedením knih mnoho práce a času vyžaduje.
Na to pan pokladník provolal slávu vdp. předsedovi
a uvedl, co tento již pro záložna očinil a daroval
(dvakráte zaplatil příležitost k účelům společenstva,
pobostil pana tajemníka Ústřední Jednoty hosp. Spol.,
daroval 10 zl. na otop kanceláře zakoupil krásnou a
důkladnou tobolku na papírové peníze, opatřil kalen
dáře a knižka na vypočítání úroků atd.) Podobně pro
voláno „Na zdar“ dp. předsedovi dozorčí rady za jeho
práci záložně věnovanou a všem členům Společenstva.
Důkladná zpráva pana starosty byla s nadšením a

tleskem přijata. Všickni členové ae radovali, že za
ožena tak utěšeně vzkvétá. Dát jistě Bůh, že ústav

náš v budoucnosti ještě více zmobutnění a mnoho ku
prospěchu zdejšího občanstva vykoná! Ku konci buďtež
ještě uvedena jména mužů v čele záložny stojících.
Představenstvo: P. T. p. Hařman Haaser, farář a b.
vik. sekretář v Čestíně, starosta, Členové nředstaven
stva pp.: Jan Bechyně, mistr pekařský v Čestíně, mí
etc: lodeeda,Kunte Antonfn, rolník v Čestíně, Jonef
Kr atil, rolník v Miloticích, Ant. Plešinger, mlynář
v Kasanicích. Pokladník p. Josef Duffek, c. k. pošt
mistr v Češtíně. Členové dozorčí rady: P. T. p. Kar.
Vimr, farář v Petrovicích, předseda. Jan Petrásek,
rolník v Čenovicích, místopředseda. Josef Hyxa, řidící
učitel v Češtíně, František Pařez, rolník r Miloticích,
Jceef Petrásek, rolník v Češtíně, Antonín Šaněk, mistr
kolář v Češtíně členové,

Z Jičíma. (Narozené nestvůra lidská.) V mi
nolých dnech narodil se manželce jistého dělníka v
Kovači, zdejšího okresu, mrtvý chlapec, jehož trop
pravidelně byl vyvinat, avšak útvar blavy jevil se býti
pravon obludou. Chyběl na hlavě úplně nos, boření
pysky s kostmi čeliště a patro, tak že v tom místě
zela velká prohlubeň do lebky, sahající od úst až k
samým očím, um'stěným oa hrbolu čelní kostí a na
povrchu vybouleným. Spediua lebky rozštěpena a upro
střed ní vyčnívající žlatý hruškovitý útvar. Kostnatý
povrch lebky chyběl a blava vypadala jakoby od očí
nu týlu soříznuta byla. Na místě chybících kostí le
bečních pokryta byla tato část blevy honbovitým ma
sitým útvarem. Obvodní lékeř miličeveský p, MUDr.
Kejzlar, kierý mrtvé dítě to obledel, snažil se, vy
moci na otel jeho svolení, aby mrtvola odeslati směl
do českého pathologického ústavu. Otec nechtěl všsk
k tomu přivoliti,

Z Chlumce n. €. V městě našempanují
již přes 14 dní abnormální poměry.Následkem děl
nické schůze dne 26. listopadu byl politický epolek
národních dělníků rozpuštěn, knihy jeho byly zaba
vepy, četnický dohled v celém městě jest zostřen 6
hostince muef býti o 10. bod. zavřeny.ABA



Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!
Obnovwul

Předplatné obnáší:
čtortlelně. 2k50 k
poldeně <.. 5k—h
celoročně<.. „10k

Předplatili možnopočínaje kterýmkoliv číslem.
Žádáme P. T. pány abonenty, aby neobtěšo
vali si nám laskavě sdělili chybné, nebo méně
správné adresy. Budou nyní lisknouti se nové
pásky, lse tedy chyby během času se naskytlé
snadno opraviti. Každá změna adresy budiž
laskavě všdy přímo administrací oznámena.

Za vyrovnání všech nedoplatků se žádá.

Redakoea OBNOVY vHradoiKrál.administrace Adalbertinum.

Brána spravedlnosti.
Na štědrý den konán byl v Římé ve chrá

mě avatopetrském významný obřad. Pátá brána
do chrámu toho vedoucí bývá zazděna, a otvírá
se jen v předvečer leta milostivého, roku jubilej
ního. Narozením Páně letošním počíná totiž po
slední rok století devatenáctého. A tento poslední
rok — 1900 — učiněn jest rokem jubilejním;
rozhraní mezi dokorávajícím a nastávajícím stole
tím stává se letem milostivým. A tasvěcuje se
otevřením zmíněné brány.

Na pobled jest to jen obřad Ale velice vý
znamný jest to obřad. Jest to otevření stanů bla
ženosti a spásy skrze kříš.

Bliššíhu však významu obřadu tomu dodá
vají slova, jež při tom Petrův nástupce praví:
Otevřete brány spravedloosti. Kristus
žije, kraluje, vládnel

Se živým dojmem četl jsem tato slova. Ote
vřete brány spravedlnosti! To jest to, Čeho zvlá
ště dnes potřebují ubozí, až k smrti zmoření ná
rodové. Byl to asi stkvělý průvod, jímž nejvyšší
biskup náš obklopen duchovenstvem i věřícími
kráčel branou spravedlnosti do chrámu Petrova.
Ale stkvělejší nad něj byl by onen velkolepý prů
vod, jímž by národové křesťanští jako jedna
rodina branou spravedlnosti vešli do chrámu tak
dávno postrádané blaženosti. Ale kdo jest ten,
jenž by bránu spravedlnosti otevřel jim? Jedině
ten to jest, který tak mnohými vladaři a zákono
dárci povržen jest, Kristus, jeně žije, kraluje,
vládne.

Luther, známý, nešťastný, německý původce
nových věr a církví paával sžíravým vtipem a
nadávkami o věcech katolických. [ brána spra
vedlnosti, o níž mluvíme, byla mu něčím, co po
kálel beznadným jazykem svým.

Netušil, že on to právě byl, který otevřel
bránu nespravedlnosti a vehnal do ni národy. Je
ho učení chápala se knížata a města, aby uchvá
tila časné atatky církevní. Ale,abymohli
lidé ti uchvátiti statky časné, násilím brali svým

daným statky věčné. Násilím usazovali zotro
jlé, bídně placené, často nemravné a nevědomé

kazatele u chrámů a všickní poddaní násilím byli
honění před jejich kazatelny, 2 kterých každou
neděli chrlen bylposměch a valila se potapa vše
bo, co národy vzdělalo, vyvýšilo a blažilo.

Lid svedený, posměchem a rouhačetvím ka
satelů zkažený, svykl si tomu brzy. Bráně spra
vedlností se smál a byl rád! Lutherovo učení o
nepotřebě dobrých skutků otevřelo bránu „evan
jelické svobody“, volného, nemravného života.
Ubohý Luther vyznal, že lidé „za papežství posedlí
byli ďáblemjedním, ale po ohlášení jeho evanjelia
še posedlí jsou sedmi“, Kdyby byl tušil, co z to
ho pojde, že by byl nikdy tak nekásal. Sám sobě
ubožák zavřel bráno blaženosti.

Ale na tom všem nebylo dosti. Jako v Če
chách jiš před tím, tak v Némcfoh Lutherem ote

vřena byla brána nespravedlnosti porobením
lidu selského a maloměstského. Malá
šlechta bohatla, nebála se krále ani Boha, a za
váděla roboty a poddanství. Ubobý lid v krčmách
bádal se o náboženství, chechtal se při džbánku
jak umí jejich pastor těm modlářům čuditi, a ne

do obléva poroby, roboty, zneuctění.

Tak to bylo v počátcích. A co 88 z toho
vyvinulo, to vidíme dnes očima svýma. Posměch
z brány spravedlnosti v Říměčili posměch a po
tupa moci církevní zplodily posměch ze samého
Krista. Ku konci století osmoáctého následoval
po Němci Lutherovi a pastorech posměvačích olr
kve Francouz Voltér, jizlivý rouhač a posměvač
samého Krista. Luther smál se papeži volajícímu:
Otevřte se brány epravedlnosti a myslel, že tím
právě bade Kristus žíti, kralovati a vládnouti.
Zoýlil se. Brzy po něm následovali pastoři, kteří
usmívali se i víře svého „muže Božího“, víře v
Krista. Ale co oni dělali opatrně, to řekl Voltér
zřejmě. Smál se všemu, co bylo křesťanstvím. Ka
Sal se, že on svrhne i Krista a trůna, on že to
způsobí, že Kristus nebude žíti, kralovati a vlád
pouti. A skutečně se zdálo, že se mu to podařilo.
Revoluce zavřela bránu spravedlnosti zavřela i
brány kostelů. A přepodivným způsobem otevřela
bránu svobody. Na místo kříže, jímž se otvírá ta
pravá brána spravedlnosti a lásky, užívala revo
luce stínadla. Krví spoluobčanůotvírala revo
luce tu svou bránu svobody, toho liberalismu,
jeuž ještě i v devatenáctém století žije, kraluje a
vládne. Na místo Krista přišli židé a bez
božníci. A Francie stená dnes pod touto vlá
dou, která z uároda ssaje peníze, mrav, sílu, ži
vot. Avšak zdá se, že přiblížil se přece jakýsi
vánoční avatvečer lepší budoucnosti. Dnes jsou ve
Francii již mužové, kteří veřejně volají: Otevřte
bránu spravedlnosti! Kristus ať zase žije a vládne,
neboť jen za jeho vlády žíti může národ náš! Sa
my Národal Listy přinášejí nám takovéto zprávy
a ptají se: Kdy zbaví se Francie jha cisáckého?
(Ioseráty nedovolují říci „židovakého“.) — Bude-li
národ francouzský veden i na dále dle liberálních
zásad, které hlásají Národní Listy, nezbaví se ni
kdy jha tobo. Kde se pohrdá tou branou apra
vedlnosti, kterou církev otevírá, kde se snsha,
aby žil a vládl Kristas, nazývá tmou, blbovinor
„klerikalismem“, tam i na dále lidé nejhorší —
třebas byli v menšině — budou vládnouti i žíti
z národa žíti z jeho prací a potu.

A nemnaíme pro doklady choditi do Francie.
V Rakousku jsou taky pěkné obrázky. Nebudu
zabíhati do dob starších, za kterých se i u nás
začalo vládnouti dle zásad tajných posměvačů a
nepřátel toho otvírání brány spravedlnosti. Jako
ve Francii otvírala Be brána svobody stínadlem,
tak Rakousku. vtlačili lidé ti do rukou klíč,
kterým otevřela ae brána protestantům, židům a
němectví — ale kterým se zavřela brána spra
vedloosti katolíkům a Slovanům. Tak 80 totiž
stalo za dob „josefinismu“, který byl Rakousku
v zmírněné míře tím, čím Francii „volterianism“.

Od let šedesátých se pak vše ještě zhoršilo.
Utajovaný „liberalismna“ vídeňských vlád v „ka
tolickém“ Rakousku stal se základem zákonů na
šich. — Zrovna jako ve Francii přestati měl žíti,
kralovati a vládnouti Kristus. Jho cizácké —
jak tomu říkají N. L. — leží na ubohé říši.
Brána epravedlnosti jest zavřena A co jest při
tom nejpodivnější, to jest to, že zavřena jest pod
davým nejlepším, nejapoleblivějším. Za to však
na novo otevřena brána Lutherovi a tím i odvě
kému nepříteli Rakouska — prušáctví.

A ti nejlepší a nejspolehlivější poddaní vo
lají: Otevřte nám bránu spravedlnosti! Ale dar
mo! Mocně obzvláště zabušil na bránu tu národ
český. Ale darmo! I ta bránka té částečné sprá
vedlnosti, ta jazyková nařízení, zavřena, a ani
bolest českého lidu, ba ani jeho krev nebyla sto
pobnouti rozhodující moci, aby se brána sprá
vedlnosti otevřela. Jen brány žalářů otevřely se,
aby jimi do vazby prošli, kteří dali se unésti ci
tem. Přes to žádalo se od Čechů, aby otevřely
se kapsy naše Maďarům. Čechové nepovolili. Ale
co to platno? Klíč od našich kapes mají ve Víd
ni, a jmenuje ae paragraf čtrnáctý naší ústavy, a

UbnonavycházíS Pátek e polda, V. Ročník.

třebas Clary a Kindinger odešel, zůstává vše při
starém.

Měli jsme my Čechové, ale s námi i všickai,
kteří chtí zachovati Rakousko, smatný štědrý vo
čer, amutné vánoce 4 smutně hledime vstříc po
sledníma roku v stoleti devatenáctém. Nemáme
naděje, že to bude pro nás leto milostivé.

Nedávno přinesl vídeňský list Vaterland po
zorubodný článek, Píše se tam asi takto: Když
přijdou rány, tn nastává u nás naříkání a avíjení
se, a ozývá se slovo Bůh, ale to je jen po Čas
bolestného dojma. Jak ale otrne, zůstává vše při
starém. I na dále vládne se die nenáboženské po
litiky, či vlastně dle „nepolitické“ (ne chytré, ne
promyšlené) politiky.

A to je právě co, co nám všecku naději od
nímá a smutkem ardce svírá.

Politickou politikou bylo by, připraviti kato
likům i Slovanům vánoční gzatvečer. Politickou
politikou bylo by, aby Rakousko konečně zvolalo:
Otevřte bránu spravedlnosti! A posmut
ných zkušenostech bylo by politickou politikou i
to, aby jak vůdci národů, tak i národové sami
zahodili jho cizácké, jho židovsko freinnaurského
liberalismu a po příkladě nejlepších Francouzů
avolali: Kristusať žije, kraluje, vládnel

Jen křesťanská spravedlnost může nám to
tiž pomoci. A proto naše Obnova bude i v roce
1900 o ni osilovati.

Zdá se nám, že právě roku 1899 dala Ob
nova důkaz, jak vřele milujeme národ svůj, jak
opravdu jsme krev z krve jeho. V tom směru bu
de Obnova i na dále bojovati za nejdražší atatky
milovaného l'du našeho. Ať to v Čechách jak chce
ebodí, Obnova se neodrodí. Právě my chceme seč
síly naše stačí s největší vroncností a oddaností
volatido Vídně: Otevřte bránu spravedl
nostil

Končíme tedy s tím přáním, aby si Obnova
vlc a vlce razila cestu k srdci přátel spravedlno
sti a aby její nezištné, — o přízeň nepřátel spra
vedlnosti křesťanské noatojící — snahy víc a více
uzuávány byly. Tím by pak tím více mobla pů
sobiti k toma, aby rok 1900 byl milovanému ná
rodu našemu „letem milostivým“.

Novoroční rozhledy.
Lonskou bilanci končili jsme zjištěním

pravdy, že Němcům dostalo se v zemích če
ských mnohem více vymožeností na poli kul
tarním i hmotném, nežli nám Čechům. Nečetné
ty skutky, které vláda v loni provedla, zaklá
dali se na slibech vlád dřívějších, zejmena
hraběte Badena a Thana. Po velkém zvýšení
daní dostalo se letos zlepšení platů jen stát
ním a železničním slubům. Ve prospěch rol
nictva staly se sice některé slevy poplatkové,
ty však vyváženy byly zvýšením daní na jině
straně. Rakousko-nherské vyrovnání provedené
ministrem Kaizlem a Wittkem na základě 8.
14. st. z. z. skončilo naprosto v náš neprospěch.

Zemské finanční hospodářství stále do
větši tísně upádá a mimo to obvodní lékaři
učitelé, správcové veřejných nemocnic a jiných
zemských ústavů žádají a toužebně očekávají
zlepšení svých platů i pensí. Za posledních'10
let zvýšeny zemské přirážky z 3i'/, na 51%
proc., zemský schodek páčí se každoročně asi
na 21 milionů a země musí přidělávat rok co
rok 4 miliony dluhů. Odbývány již četné an
kety a komise, jak zvýšiti zemské příjmy, ale
vláda k radikální kůře se odhodlati nechce.

Český lid těžce nese, že význam a vába
zemských sněmů stále klesá, že říšské radě
ponechávají se k žvanění a k randalování celé
měsíce času, kdežto český sněm svolá se vdo
bě předsylvestrovské k promrskání zemského
rozpočtu. K projednání vážných věcí nepone
chává vláda sněmu staroslavného království
Českého náležitého času, vše se hledí promr
skat, a co nejde pod vous Němcům, to se ne
předloží k Nejvyššímu schválení. Nepohlíží
me-li na činnost českého sněmu v posledním
desetiletí zvětšovacími brejlemi, jsou positivní
výsledky jeho práce dosti hubené.



y politickése pro Čechy jak v uza
vřeném území, tak v celé říši, ba i v českých
krajinách zemí korany české zhoršily. Proti
politice českého národa postavilise v tomto
roce velice mocní činitelové: jkoruna, vláda,
byrokracie, generalita a Němci liberální stáli
proti požadavkům našim otevřeně, společná
vládav čele s hrabětem Golachowskim a Ma
daři ra zády; dosavádní přátelé naši, katoličtí
Němci a Poláci namnoze se již vykleli a stáli
na rozcestí, Nedávno byla ve Vídní konference
hraběte Clara, Goluchowského a německého
velevyslance — pruského hraběte Bulenburga,
neboť Prusko a Sasko vypovídá stejně Čechy
jako naše lidi bojkottují Wolfovci v uzavře
ném území. O čem jednali tito státníci? O
české otázce, u Wolfových a Schinererových
paličských řečech v říši německé, o vypuzo
vání Čechů z Německa atd. Známo, že Thu
novo vyhrožování Německa odvetou, přispělo
nemálo k urychlení jeho pádu, který byl již
na počátku srpna rozhodnut, ale teprve v říj
nu proveden.Do výše zmíněných vídeňských
konventiklů dojížděl velmi často předseda
uherského ministerstva. Koloman Szel), neza
jímalo ho pouze rakousko-uherské vyrovnání,
ale více česká otázka, od níž se obává Szell
ro Uhry zrovna tak nebezpečí, jako hr. Ju
ius Andrássy a František Deák.

Bohudíky, že v dobách nebezpečí se če
ský lid vždy zase najde. Brutální spůsob, jak
nás bezohledně připrávili o jazyková nařízení,
roztrpčil celý český národ, který realisty vy
jímaje,“ vstoupil do oposice. Veřejné mínění
rozkývalo se konečně aspoň k obstrukčním
řečem a také se jim podařilo zmaříti prove
dení příkazných zákonů, schválení kvoty a

rozatímního rozpočtu na r. 1900 cestou par
[ementární. Čechové tak dokázali, že se proti
nim v Rakousku vládnouti nedá. Uvážíme-li
že všichni mocní činitelové, kteří stáli proti
nám, pak má ten důkaz sám o sobě ohromný
význam. Ve Vidni mohou býti přesvěděnni, že,
kde se jedná o hájení práv národa českého,
tam klerikál, Staročech, Mladočech, radikál,
šlechtic i demokrat úplně jsou za jedno.

Hrabě Clary padl. Ubezpečoval české po
slance, že prý nebyl nepřítelem naším, tito
dle Reichswehr ojišťovali ho osobní úctou a
vážností, nebyli prý proti státním nutoostem, byli
by d konce i echválili rak. uher. vyrovnání,
zákony příkazní, kvotu, ujednání bankovní,
prozatímní státní rozpočet, — kdyby odium
za neoblíbená tato ujednání převzali zároveň
Němci a kdyby aspoň v českých krajinách re
aktivovala se česká úřední řeč. Němečtí po
slanci ale báli se hněva německých voličů,
báli se, aby je neprohlásili za licoměrné poli
tické komedianty.

Teď vládne šlechtic dr. Wittek. Otec jeho
Čech, byl dělostřeleckým plukovníkem a učil
císaře Pána v jeho mládí českému jazyku.
Správce předsednictva ministerstva v rozmluvě
s redaktorem tohoto listu projevil předlety,
že jest si českého svého původa vědom, že je
ale vychováním Vídeňák, že není nepřítelem
českého národa, ža snahy jeho jsvu mo na
mnoze sympatické. Ale baron Wittek vyrostl
v tradicích byrokratických a stojí v čele úřed
níckého ministerstva. Uřednický kabinet je pro
nás i v nejlepším případě vždy jen „německo
liberální.“ Delší prozatímná jeho vláda utvr
dila a rozmnožilaby jen vliv a mocnepřá
telské nám byrokracie.
.. ©Českému národu a poselstva musi tedy
záležeti na tom, aby se vládní a státní krise

kálů, neočekávaný Bád br. Claryho, přívedl jez konceptu a také Szell Kálmán počal vrčeti
A pohrozil, ža od nového roku opatří Uhry
bez obledu na Rakousko, pakli tu nenastane

sté míry veprospěch pravicea Čechů obrátila.
Jest na předácích přesvědčilipravice, aby koranu

cetatní mocné kruhy o zhoubnosti panovačné
Jiberální politiky. Rozhodný obrat ve prospěch
pravice neočekáváme, spíše delší ještě strá
dání. Možná, že to v Rakonsku na nějaký čas
zkusí s vládou generála a 6 14.

Bývalý ministr Kaizl radí k českoněmec
kému smíru, protože Němci i Češi provedli
důkaz, že se proti nim v Rakousko vládnonti
nedá. Nevíme, zda čeští i němečtí poslanci na
vázali jisté styky při pohřbu Schlessingrově a

zdali je navážou při dnešním a zítřejším eně
mování. Němci se prozatím nových konferencí
n pudktací v české Praze bojí; na vídeňské

- oentralistické půděcítí se jistějšími. Jisto jest,že
, zatím knížata Lobkovicové a kníže Max Fňir
: stenberg se strany německých velkostatkářů

jednají o sblížení. po případě o kompromis.
Možná dost, že se mocným vlivům podaří

spunktovat nové konference. Jejich tnožnými
výsledky se neklameme. Roku 1890 nabídli
nám Němci více: českou většinu na zemském
sněmu na věčné časy, opravu zem. volehuího
řádu, apravení obrodu i volebního seskupení
obchodních komor, upravení otázky jazykové
u samosprávných úřadů, ba ty vykřičené ví

deňské puuktace i v otázce jasykové ustu
vali jen výminečně od snalosti obou somesk

řečí kde by to zvláštní místní poměry připooštěly.—— : A.
Gautechova jasyková nařízení, co se týče

vnitřního úřadování, rozeznávala v Čechách již
troje území, ryze české, ryze německé a gmí
šéné. V ryse ch okresích mělo se ušívat
výhradně němčiny, fakticky se tím uzavřené ně
mecké území již nznávalo-a v smíšených okra

sích mělo platit to, co v Podeplovách nařízeních žádáno bylo pro celé Čecby. utschovy
ordonance povolovaly tedy Němcům mnohem
více, než co jim povolovali vídeňské panktace.
Čechoněmci, spoléhajíce se teď na pomocNě
mecka a německé souručenství, mají nyní větší
apetit a méně povolnosti a bojíme se proto,
aby národní emírv Čechách nebyl příliš draze
vykoupen.

PEUILLETON.
Moji nejmilejší|

Uplynul advent, uplynul Boží hod s vánoční
nádilkou, „pozítří je Sylvestra, v pondělí je nový
rok a následující po něm neděli začíná masopust.
který trvati bude 52 dnů a v něm vláda věnečků,
plesů, karnevalů, a s nimi doba prohlášek a
svateb.

Začnu nejdříve s Novým rokem, který může
každý oslaviti dle libosti v dvacátém neb devate
náctém století, Ti, kteří začínají počítati e jedna
a končí stem, ti budou ovšem počítati rok 1900
jako poslední rok v 19tém století.

Ať páni čtenáři +Obnovy« slaví 1. ledna do
zvuky 1gho nebo předzvuky 2oho stoleti, musí
Nový rok začínati tak jak tak gratulacemi, Já tím
tedy také začnu:

Nuže drazí členáři,
ať se Vám dobře daří,
dědečkům i babičkám,
chlapečkům i holčičkám,
mužičkům i paničkám
chudičkým i bohatým
maličkým i vysokým,
vysoce urozeným,
velebným i učeným
jemnostpánům i chase
v tom novoročním česel
Dej Vám Pán Bůh požehnání
po tom mém vinšování
radujte se, veselte se
v tomto Novém rocel
To Vám přeje redaktor
sužovaný světatvor.

Pan administrator ten přeje ovšem zvlášť
pánům abonentům a inserentům, zejména aby
předem a správně platili a vezdy dobře se měli.
To ať si však vyřídí sám.
, . Já jsem sám rád, že mám gratulaci již
s krku, Není to také tak snadné složit novoroční
vinšování čtenářům všech stavů a věků, různých
přáníi pohlaví, zvláště neví-li redaktor, drží-li
čtenář s císeřem Vilémem 1 s nekonečným roz
množováním branných sil na pevnině a na moři,
anebo drží-li s přáteli míru. Carovi Mik. lášovi,
příteli míru a odzbrojení, může každý přáti buď
bned nebo až za. 14 dní. Rusové slaví totiž letos
nový rok až na jméno Ježíš.

Národové podnes neslaví a také dříve ne
slavili nový rok stejně. Nový rok byl již u na
šich pobanských předků velice slavnostní a sla
vnost připadala na konec osmidenní tryzny k oslavě
obratu slunečního; byl svátkem matky všech bo
hů slovanských, Velké Báby, na jejíž počest
pečeny v celých Čechách známé buchty »bábovky«,
a to tak velké, že v největší z nich mohl se vždy

Takové buchty nyní v

na Hané, kde zpívají národní hymnu:
+" Načté našé Hané,

só tam bochte slané: *
„sérem, makem,
„makem, sérem

1. „pěkně posepanél : :
Při zvláště slavných příležitostech zadělaly

ničné mouky, připravily spoustu mandlí, masku,
tvarobu atd., mužští postavili zvláštní pec, aby
bábovka sáhu šířky a skoro půl sábu výšky po
hodlně se tam mobla vejíti a upéci. Skoro tak
velkou bábovku upekly též pobostinné Hanačky
r. 1848 císaři Ferdinandovi Dobrotivému a při
vezli mu jí na hřebřinovém voze do Olomouce
To bylo tenkrát krátce před novým rokem.

U nás v Čechách byl první den prvního a
nejhlavnějšího měsíce ledna od starodávna dnem
novoročních svátků, bábovek, medinek, mazanců,
vzájemných dárků a gratulací, tak jako zimský
u Lužičanů, grudeň u Malorusů, styčeň u Po
láků, studený u Srbů. Němci slavili nový rok 20.
prosince, Francouzi v den zvěstování Panny Ma
rie, Angličení v první neděli adventní, Itslové
1. března, nsb v prosinci. “

idé na nový rok celý den troubili a zabí.
jeli a jedli kozly s česnekem, staří Římané měli 1.

Jedna vždy důkladné hostiny i opiče a proto staří kře
stené sj den ten tak zobklivilí, že slavili nový
rok radějina Boží Narození hebo na Hod Veli
konoční, připravujíce se na tén den modlitbami a
postem. Teprve Innocenc XII. ustanovil, aby rok
občanský začal vždy r. ledna a od r. 1752 slaví
se avátek novoroční vždy den po sy. Sylvestru.

Na venkově začínají Sylvestra teprve v po
sledních desítiletích oslavovat; dříve seděli hos
dáři-vten den se svými radéji doma a hleděli, aby ne

vém roce co nejvíce peněz, neboť kdo jich má
toho dne, má jich celý rok. Za to v městech slaví
u nás od dávných dob co nejdůkladněji Nový rok,
chodí před tím do zastaváren, záložen a židoven
a aby roku co nejvíce užili, začínají užívat hned o
Sylvestru. +»Co se dle starého přísloví na Nový

přemnozí dobří lidé myslí: =Naše heslo jest, maž
me šišku fest. Národní žízeň teké stále stoupá
a s ní roste též počet národních pivovarků a sla
doven. Za to prý kapsy občanů se úžasně prázdní,
zastavárny a hypoteční knihy se přeplňují —
dluby. Inu, kdo nemá o Novém roce ušetřené
penize, dělá prý pak celý rok — dluby. Štěstí prý lze
však také všelijak opravovsti. Vejde-li na př.
v novoroční den do domu nejdříve dítě, panna
nebo mládenec, přinesou do domu štěst.; přijde-li
však do domu první baba, znamená prý to ne
štěstí a nehody. Na Moravě, Slovači av Rolsku
dovedou však neštěstí dosti snadno odvrátiti. Aby
mládenci a muži nespatřili a nepotkali nejdříve
staré baby, tu ženám a dívkám mládenci a muži
přinesou časně ráno vycíděné a vyleštěné střevíce
do ložnice. Mládenci a veselí sousedé hledí při
tom dle možnosti děvčata a sousedky překvapiti
a na venkově je ve vší slušnosti a počestoosti
umyjí mokrým ručníkem. Žerty a veselé zábavy
odvrátí tedy příchod bab a neštěstí. Ostatné jest
ta letošní pranostika prapodivná. Padne-li nový
rok na pondělí, tu dle pranostiky bude zima zlá,
jaro vlhké, přijdou povodně, mor a jiné zlé věci.
Ckážou-li se o Nový rok ráno červánky, přijde
prý vojna. Dle letošního kalendáře bude o Novém
roce ppchmurno, mlhavo a chladno. Vojna tedy
snad r. 1900 v Evropě nebude. Stoletý kalendář
oznamuje na druhou polovici února teplo, deště
a povodně, pro setí, vzrůst a zraní obilí dubu
dosti příznivou, na dobu žní však oznamuje od
6. do 19. srpna deštivo, pak proménlivo, na zář
však počasí většinou teplé.

Letošní pranostika není tedy dle stoletého
kalendáře nejpříznivější, ale snad se osvědčí staré
říkadlo: kalendář — lhář — a všecko to snad
letos dobře dopadne. To aby se stalo, přejeme
také všem našim čtenářům a milému českému ná
rodu v zemích koruny osv,-Václavské a v celé
naší říši. :

Drobné zprávy.
Zprávy diecésní. V Pánu zesnul: pan

Josef Jezdinský, děkan v Poličce, $ dne 16. prosince
1899 naroz. 1841 vysv. 1867). p. Jak, Král, špitální
fandatista v Kutné Hoře, + dne 14. prosince (naroz.
1843, vysv. 1869). Vyznamenání: p. Jan Kobr,
děkáo v Chrasti jmenován správcem vikariata Chra
steckého, p. Jan Beidl, farář v Černilově, obdršel ex
positorium csnon., p. Vinc. Blažek, sptritual v Slati
anech, ferní eynodalie.Ustanovení: p. J. Zitko,
kapl. © Trhové Kamenici, ze edmin'stratora do Slati
nan; p. Tb. Dr. Cand. Jos. Troka, koop. ve Sv. Kříží,
za kapl. doTrhové Kamenice, p. Ot. Taasek, neomysta,
sa kaplana do Libjcd n. Orl.. p. Edvard Kasal, ne
omyste, re kapl. do Přelouče.Uprázněné místo:
Polička děkanství patron. Její Veličenstva královny
České, ed 16. prosince b. r.

ma Adalbertinum. Vedp.kanovník
Pogert 20 zl., vdp.-děkan Vaníček 10 zl, vdp. farář
Soukup 10 zl., dpp. ředitel Hrubý, dr. Reyl, L. care

risté Bayera Kvásnička'po1 zl. „ZaplatPán Bůhi“
Úmrtí. V Praze zemřel na Štědrý večer vůdce

Sohtesinger. Posmrti Schmeykalověbylo vedeníČe
strany "rospoltěných obtíšné, dr.

dy dosti šťastně, prokázal věci německé v Čechách
velmi platné služby. Schlesinger byl obratným agita
torem » rozhodným odpůrcem Čechů; ve svém jed
nání novystapoval však příkře a osobně a jako mož
ublazený dovedl v zemském výboru vedle českých pří
sedících se uplatniti. Předseda ministerstva baron
Wittek, místodršite) hr. Coudenhove, nejv. zem. mar
čálek kníže Jiří a princFerdinand Lobkovic, dr. Ed
vard Grégr, dr. Půlacký, prof. J. Čelakovský, dr. Zá
hoř, dr. Mattaš, prof. Zeithammer, vys. dp. probošt
megr. dr. Hora, starosta dr. Podlipný, hr. V. Jchón
born a jiní poslali rodině zvěčnělého vřelé projevy
soustrasti. — P. Jan Křtitel Votka, v Praze velice
oblíbený kazatel u ev. Ignáce a člen T. J., skonal

mluvným, mužem učeným a vynikajícím kat. spolo
getou. — Ve Vídni zemřel několik hodin před tím
vládní rada p. Jan Lokeš, vynikající žarnalista český.
Byl výtečným válečným a manevrovým zpravodajem,
váženým vojenským spisovatelem. Pracoval v redakcích
Politik, Nation, W. Allg. Ztg., byl dopisovatelem čel
ných časopisů evropských s prvním redaktorem „Praž
ských Novin“. Když jej židovští šmoci a němečtí by



rokrati odtud
merova „Armeeseitung“. Byl to muž vzácného vědění,
lirokého rozhledu a uhláseného chování. Jako milý s
ochotný společník viděn byl zvláště rád v krugích
Sarnalistů, s nimif aděloval bohaté své akušenosti.

Pamatajte ma chudinu a ubohé

ptáčky! V ch napadlyspoustysněhu40 aš© om vysoké, místy jsou závěje mnohem vyšší.
Pronikavá zime dere se dochatrčí chadiny, kde pa:
moje místy citelný nedostatekpalivai potravin. Místní
lidumilné epolky i štědří jednotlivci uleví sajisté dle
možnosti bídě chudiny a rádi poskytnou trochn teplé

lévky zkřeblým dítkám, které chodí přes pole do
ly a kostela. — Nesmírné sponsty sněhové připra

vily nšitečné lesní i sabradní ptáky opotravu. K udi

tečným ptákům patří téžkoroptve, neboť na jaře av leté nasbírají statisíce škodlivých červů, kuklí a
brouků. Trochu brambor, hreť zadního obilí, drobty
od stolu, to vás teď vděční ptáci, kteří sa příčinou
neuze a hladu blíší se k lidským obydlím, rádi sezo
bají. Koroptvím by se mělo téš v polipod chráně
nými aaši, atd. sasypati. Hubenéa ukřeblé

Pastro teďk vůli zisku zabíjeti bylo by kruté a neidaké.
Ve prospěch:národního domu vo

Vídml a účelů vídeňskýchČechů, oašlo se s Flřadce
Králové 1.000 koran. 

Eléky ochystelyčlibodné"sestry sžíé-p
nemosným. Příspěním několika šlechetných dobrodinců
estrojily krásný vánoční stromek a připravily všem
vhodné | praktické dárky. Anl jeden s nemocných ne

vánočkamí 1 ovocem a p. — JMnohémudo smrtí ne“

o štědrém dou sa večer ve zdejší nemocnici. Ubosí
sapomělí ne chvíli na -svou nemoc, s o Štědrá.. véčera,
kdy každý tak rád stává se dítětem, radovali sejako
v letech dětství, kdy nepoznali ještě tvrdou Skola
utrpení. Bůb odplatiš všem dobrodinchům vůbec, svňáště
pak ctihodným sostrám, které uzmuly samy sobě, aby
těm nejchudším a nejnešťastnějším přispěly k oslavě
bodu Božího vánočníhol Tak feší se v tichu nejlépe
socialní otázka, .

Spořitelna královéhu
činou závěrky v korunové měně nebado ve dnech od
2,—10, ledna 1900 odpoledne úřadovati.

Vásoční hra v Adalbertinu. Jednota
katolických tovaryšů pořádá oblíbenou vánoční bru
„Jesličky“, zpěvohra ve $ dějetvích od Amerlinge oa
svátek av, tří králů a následující neděli dne 6. a 7.
ledna vždy o Ó. hodině odpolední. Hru nastudoval dp.
vicerektor Orel, u klavíra pan ředitel Wůoech; sbor
čítá 40 pěvců. Hra bude dávána vo droraně „Adal
bertina“, která byla letošním podzimkemskrostně vy
malována a acetylenovým světlem opatřena,

Zpráva o uřízemníc. k. okresního
fnaněního řiditelství v Hradcl Králové
a v třech jiných městech v Čechách následkem pří
lišné agendy posavadních c. k. okr. fin. ředitelstov

zdá o ýti předčasnou.lenové Sportovního klubu ikli
v neděli volkývýle na saních do Týniště, Po otoše
večer přituhlo a bylo sychravo i větrno, tedy výlet

nící zkusí po příjemné jísdě do Týniště a pěknézávě na z ní cos i j

Peěšovaly n osti nepohody. Velké závěje
Z kanceláře městského divadla v

Hradei Králové. V sobotudne 30. t. m. má
svůj přijem p. E. Vlesner, k němuž zvolil Danieovy
„Katagomby“, V neděli na Sylvestra dává se Karse=

rova fraška „Frablka dobrá medicina“, Předatavení tóto
jest spojena a tombolou, jíž so může súčastniti každý
návštěvník zakoupením lístko, k němuž obdrží zdarma
1 lou. Výbry budou již v sobotu vystaveny v knibku
pectví p. Peřivy. Na nový rok jsou poprvé Blamovy
„Nervosní ženy“. — Vestředu dává se ve prospěch

el. Zděnky Teršovy „Tafana Rěpina“drama od
Sovorina. Ve čtvrtek za příčinou pilbých zkoušek k

příštímo představení tůstane divadlo uzavřeno, V pátek
dne 5. lednapřipadáčestný večervrchníhore
žlsóra p. Frantióka Šípka, k němašal obral
Jacobsonova výbornou kumedii „Muž z měsíce“, kteráž
pro zdejší obecenstvo jest naprostou novinkou, V sc
bota ne sv. tří krále jest Vrchlickéko „Noc na Karl
štejně. V neděli dává se v novém nastudovauí Kollá
rova tragedie „Žižkova amrt“,

Zdražené uhlí. Posledních14 dní spatřajeme
soufalé boje a patno nblí a veliká část chudého právě
obecenstva jo ráda, že zlakala po dlonbém čekání a

po urpotném zápase drobot černého toho diamantu,
jehož cenu ubelní obchodníci dle avé libosti zvýřojí
„sž o 5Ó kr, na ccntě, Tohoto pešvara měle by si
všímnouti obec a aedopustiti, aby bylo obecenstvo přímo
odiráno za bílého dne na veřejné ulici, Ovšem přímým
sákatem se nedá nic v tomto obledu poříditi, ale bylo
by velmi záslažno, kdyby obec na bradebních pozem
cích, třeba ve stavebním dvoře dala aložiti letní dobou,
kdy cena uhli jest nízkov, aspoň 2000 mc. oblí a
kdyby přijímala již tou dobou záznamy na objednávky

simního čes. Nemusila by obec sama přicházeti do
rozpaků, jak má vytápěti avé budovy a mohla by chudší
část obecenstva ochrániti před trapným nedostatkem
pliva. Že by při tom škody neutrpěla, netřeba při

pomínati. Neaškodilo byse ani místnímu obchodnictvu,
protože prodejem uhlí zaměstnává se pouze jediný
obchodník ve městě a ten ještě v tak malém rozsahu
obchod pěstuje, že to thola nedostačí ani na domy
v nejbližším sousedatví, Na okolní obchodníky, kteří
neplatí obec, přirátek, netřeba tek dbátí. Návrhu to
boto měl by se ujstí třetí náš sbor. Obec by získala
ročně malý sisk a (lerénstvo veče ještě více,

1 5 pak 4 , . 4
V Poknaní nesmí býti polského ná

PÍSE. Kde cítí Němec bohatý sisk nebo bohatou ne
věty, tam se úlisně vetře do rodiny, brá si na přítele
a bratra; jakmile věsk cítí ee pevně v sedle, vypíchá

Slovana s jeho tepléhohnízdečkajako ten elek +blevyhnal sysla. Kdyš pruští králové zabrali Velkopols a,
přísahali, še sachovají její právu lidová i jazyková

vKao Po vítězstvích u Sedanu, spychli spapníNěmci tak, že vyhnali polštinu se škol, otiskují ji
v obrámech, vyvlastňují polskou půda v Poanasku a
polský proletář musí nádeničit po celém Německu,
úeboť ze staré vlnsti jej vyhánějí a osezují ji *prote
stantskými Němci. Tise nepopolští, jako to snadno
bylo u snášenlivějších ušmeckých katolíků. V Poznaň
sku, Slezsko i východním Prasku trestají polské re
daktory, soukromé učitele i rodiče, kteří mají odvahu
učiti polské děti po polaku psáti a čísti.- V poulední
době zakasují v převášnou většinou polské Posnani

a 128 let pruského sáboru mohli prý se již Poláci
naučiti německy. Poláci jsou stížení mnohem krutěj
šími hařísehími neš-li my a přece nezonfají a organi
sují se ve smyslu hoslu: Svůj k svému,

: Zemská jednota řemeslných a živ
nostenských společenstev v kách
6 376 společenstvy a s 29.000 živnostníky složí do
sud více za podnož slávy mnohých pánů poslanců a
kdož soposlanci, delegáty, městskými rady, zástupci

ednota z. řečnění,
ugitací, více méně planého povídání skoro sni nevy
chází, o organisaci se mnoho mluví na manifostačních
sjezdech, valných hromadách, ve schůzích výborových

málo. v upravení: ale plodné prácese vykoná hrozně„májo, v upravení učenictví, sdokonalení pokračovacího
školství, v zavádění kureů vzdělávacích, v organiso
vání svépomocnýchdružstevse s potřebamičasu ne
pokračoje, odborné časopisy leží v besedách a hostin
cích nerozřezány, do poučných přednášek pro řemesl
níky s šivnostníky pořádaných chodí nejméně řemesl
níků — a pak se hubuje na cizí konkurenci a že se
pro řetaeslnictvo nie uedělá l Živnostnícia řemeslníci
mají rádi toho, kdo jim lichotí, podporují toho, kdo
se aajejích zádech vyšinouti usiluje, ale pro toho,
kdo jim skutečně prospěti a dobře poraditi chce, De
mívají obyčejně přílišného porozumění. U nás se nej
raději mlátí jen sláma, sláma, sláma; pro věcný rog

„hovor a praktickou prácí bývá vo většině epolečen
atev asi stejné nadšení a porozumění jako ve většině
spolků hospodářských. Zamlaví se obyčejně řečník,
který v praxi nevykonává ani živnost řemeslnickou,
ani houpodářskou. Přetřepává se theorie a všeobecné
pokyny, praktických rozhovorů, výměn nábledů, sku
tečného pončení pro šivot praktický bývá obyčejně
pramálo. Účelněji vede si živnostenská jednota mo
ravská. V živnostenských epištolách vydává a chystá
ne brožury a prázdnými hesiy, nýbrž odborná, věcná
poučení, neštítíc se ani kritiky, A přecezařízení tech
nické, neúhledný vzhled výrobků, úplná netečnost
K pokrokům technickým, aedokonalý výcvik učenictva,
nezachovávání daného slova obledně dodávek i splá
tek, nedbalost při vedení knih a záznamů atd. by po
třebovaly mnobého zlepšení, sdokonalení a stávající
nešvary by zasluhovsly ostřejšího pokárání.

Osobní. Kancelistapan Bedřich Kohout,
správce zdejší věznice, jmenován byl officiálem.

Paní Terezie Kolimaomová, vdora
po slohovi c. k. kraj. soudu v Hradci Králové, sostra
p. gymn. ředitele Šobka, matka p. prof. Ant.Koll
menna v Uher Hradišti a Hynka Koilmanna, adjonkta

Bě král. českém zem. archivu, pochována byla v neli odpoledne v Kolíně.
Valná hromada sboru vojenskýchvyslou

šileů koronního prince Radolfa v Hradci Králové ko
nati se bude dne 6. ledna 1900 o 1. bodině odpolední
v místnostech spolkových v „Adalbertinam“.

Benefice pana Františka Šípka, vý
tečného našeho komika, bude v pátek 5. ledna. Pan
Šípek, který jest dnes nejlepším českým komikem vůbec,
vybral si k benefici své Jakobsonova výtečnou veselo
bru „Muž s měsíce“. Kdo se chce od srdce saemát
a znametitě pobavit, teu ovšem půjde do divadla.
Snaživéma panu beneficiantovi přejeme také dům do
posledního místečka vyprodaný. Ve středu dne 3. ledna
budebenefiční předstovení sl.Zděnky Ter
Ševy, kterách v úlobách salonních dam 4milovnic
podává zdařilé výkony umělecká. Sehrá se Tatana
Répina, vynikající drama od Sovorina, Slečna Teršova
těší se zasloužené přízní navětěvovatelů a tito ji při
benefčním představení zajisté svon přízeň projeví.

DeutechesHeim a vojenské pranice,
to jsou nejnovější — ovšem jiš po delší dobu trva
jící novinky v Hradci Králové. A víte, kde je ten
„Deataches. Heim“ v Hradci Králové? ©Mezi Soko
lovnou.a Lutherovým ústavem, naproti továrně pánů
bratří Červených, v domě pana Bradyho čili v hostinci
u Lankošů, kde dámičky polosvěta mají svůj salon a
kde synové Wauotanovl jim holdují, vybazojíce a bo
spody každého, kdo nepochází od Herrmanna přímo
£ Tentoborských lesů. Pranice v hostinci nebo před
ním, jsou téměř na denvím pořádku 8 jde to často
do živého. Vojáci se obánějí hajonetem a přijít roslí
ceným synům Marsovým do rány, 36 zlou by se každý
potázal. Městská policie je proti těmto výtržnostem
malomocna, neboť též v blízkých pokoutních hostincích
us numero Činkvo a u Stejskalů, tedy v nejbližšíblíz
kosti radnice a městských úřadů jakož i bytu gene
rála, páchejí se největší neřesti a výtržnosti, které
obrožují veřejnou bezpečnost i životy občanů a alonží
sa poboršení zvláště ženám, stadujícím a školním dětem,
které okolo musf choditi do školy, Divíme seopravdu,
že ostoda tato ne v městě našem ješté trpí; naší ven
kované i okolní města veřejné na toto poboršení uka
tají. Hradec Králové přestal býti městempevnostním
a veřejné bordely sa naším památným velechrámem,
u divadla a jinde v obrodu město trpěti se nemají.
Y Kolíně, Kutné Hoře a jinde se nevěstky v obvodu

města nikde netrpí a v naší severočeské metropoli se
tato ostuda trpěti má?

Odpověď kovi ©vraždě Po
lenské, již napesl dp. Ferd. Vlček, farář v Nové
Vel u Chotěboře, v době vraždy katecheta v Polné
byla konfiskavána c. k. stát. zástupnictvím a po inter
pellací poslancem Březnovským a soudruby na říšské
radě v novém vydání vydána v biskupské koihtiskáruě
v Hradci Král. Objednávky vyřisnje dp. spisovatel sám.

Staresteom v Náchodě na místěresigno
vavšího pana dra Dvořáka zvolen byl továrník, pan
J. Bartoň. Pan děkan náchodský tlumočil zajisté
přání všech, aby konečně + obci náchodské nastal
mír a shoda sousedeká.

Politický přehled,
Český směm svolán jest na dnešní den.

V dnešní a zítřejší sckůzi povolí prozatímní roz
počet na r. 1goo a vyřídí některé formalie. Jak
dlouho bude Sném zasedati, není dosud známo a
neví to patrně ani vláda, ani poslanci. Zemské
hospodářství potřebuje opravy, neboť dosud ve
škerá břemena spočívají pouze na poplatnících
přímých daní, tedy především na majitelích ne
movitostí, domů a polí, pak na živnostnících, ře“
mesinicích, obchodnícich a průmyslnících. Spra
vedlivá žádost, aby na ubražení zemských potřeb
Vrátila říše čemím čásťpřímých daní, nenalezá u vlá.
dy sluchu. Vláda Claryho předstoupila s plánem: za
vésti zemskou přirážku na státní deň z kořalky,
Něco podobného chtěli Staročešía též Karel Adá
mek před 12 lety, leč p. dr. Edvard Grégr, aby
získal massy, vystoupil z sgitačních důvodů proti
združování tuho hitu kořalky. - Kdyby byla země
před lety zavedla přirážky z kořalky, piva a snad
též z vyváženého do cizozemska uhlí, nebyly by
se musily zemské přirážky do tak závratné výše
vyšroubovati. Čeho opomenula země, toho chytil
se stát. Tento je nyní ochoten k ústupku. Dosa
vadní daň obnáší 35 zl. za každý hektolitr kon
tingentovaného líhu (A 45 zl. za 1 hl. líhu ne
kontingentovaného, jehož Se ovšem spotřebuje
velmi málo. Na každý hektolitr kontingentovaného
libu, který by se v jednotlivých zemích zkonsu
moval, přirazilo by se tedy 10 zl., které by spolu
s vlastní daní vybíral stát, a přidělovat by pak
výnos této přirážky zemím dlu skutečného kon
sumu, Jakýsi zřetel bral by se též k zemím, kte
ré již nyní vybírají samostatné zemské přirážky k
dani kořaleční. Vybírajíť na př. z hektolitru ko
řalky Salcbursko, Halič a Bukovina po3 zl., Štyr
sko 18 zl., Krajina 30 zl. a Terst 35 zl., kdežto
Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Rakousy
těchto přirážek nevybírají. Přirážka nyní projekto
vaná vynesla by dle spotřeby v Čechách asi 19
mil. zl., na Moravě 16 mil. zl., ve Slezsku 0'5
mil, zl., v Dol. Rakousích 1+ m. zl., v Haliči asi
2:8 mil. zl. Protože v Uhrách činí daň z lihu
50 zl., tedy v Čechákh i po opravé byla by o 5
zl. nižší než v Uhrách. Nová přirážka má přispět
nejen k úhradě rostoucích potřeb zemských, ale
též k obmezení moru kořalečního. Novou přiráž
kou se ovšem schodek v zemských financích ani
z pošovice neuhradí. si

Moravský sněm mí vyříditijen zemský
rozpočet. Vláda usiluje též o novou vyrovnávací
akci mezi Čechy a Němci.

Na ssuěmu slezském podají češií a pol
ští poslenci podrobně stylisovaný program poža
davků slovanské většiny ve Slezsku. Má to býti
protiprojev proti slezské části svatodušního pro
gramu německého, Podán bude buď ve formě
adresy neb dotazu k vládě.

Komise pro kontrolu státních diu
hů povolila konečně ve třetí schůzi a usnesla se
vydati vládě 3 hlasy proti 2 hlasům prof. Blažka
a dr. Kozlowského žádaných 119 mil. korun zlata
rakousko-uherské bance. Peníze ty jsou určeny
k výkupu státovek, jež mají býti nahraženy stří
brnými a papírovými 5 a 10 korunami.

Místedržitelem ve Štýrsku byl opět
jmenovánbrabě Clary-Aldringen. Němečtí
nacionálové hrozí mu oposicí, protože do štýrské
školní rady povolal Slovince dra. Glowackého.

Irští femláni opět se hýbají, hrozí vpá
dem do Canady, patrně aby zamezili vypravení
canadských dobrovolníků do Kepska a i v Irsku
brozí novými nepokoji. Angličané chtějí Iry uko
nejšiti tím, že mladší bratr následníka trůnu
vévoda z Counaugthtu má sídliti jako vrchní ve
Jitel v královském dublínském zámku. Irčané se
nedali ziskati povolením větší samosprávy a bu
dou sotva sloužiti za stafáž královskému ungli
ckému princi.

Beaske sesiluje své sbory na asijském vý“
chodě i v Turkestanu. Podnikne-li Anglie ná
mořní akci proti Francii, zmocní se asi Rusové
Heratu a Kabulu s vpád jejich do Indie jest do
sti pravděpodobný.

Na bojišti africkém šíří se stále odboj
burů; těchto prý je v Kapsku, Natalu a Rhodesii
na 30.000. Očekává se, že všichni burové chopí
se zbraní, kdyby se jednalo o konečnou porážku
Angličanů. | Angličané dopravují na bojiště již 6
divisí, mobilaci 7. nařídili 14. prosince a nyní se
má přikročiti k mobilisaci 8. divise. Tím bude



ale síla Anglie vyčerpána. Vojenský list »Army
Gazette« přiznává otevřeně, že maršálek Roberts
musí z rozptýlených sborů teprve novou armádu
vytvořit s, bude-li vůbec možný ještě nějský úspěch
že bude možno na něj pomysliti teprve po mě
sících. Generál Methuen utrpěl prý nové porážky.
Ladysmith se sice ještě nevzdal, ale burská děla
nesou dále než anglická a Angličané zůstanou
tedy v nevýhodě,

Zvěsti z východních Čech.
Z Del. Debrouče. Hospodářskýspolek

pro městýs Dolní Dobrouč pořádal v neděli dne
17. prosince t. r. valnon hromadu, do které si pozval
kočujícího učitele včelařatvím p.V. Kralicha, řídícího
učitele z Orlice u Kyšperka. Pan řídící učitel pro
mlavil o „Vývinu rationelního včelaření až. na naší

dobo.“ Zajímavým způsobem líčil nejprve pe včelařatví, jak se toto pěstovalo u různých národů, ze
jména u nás Čechů. Asi ke konci X století, kdy byl
založen klášter Břevnovský, jest snámo, že sousední
dvory musely odváděti pro klášter desátky z medu,
s něhož se připravoval výborný nápoj — medovina.
Pravému pak rozkvětu těšilo se u nás včelařetví za
Karla IV., který založil k tomu účelu zvláštní vče
leřskou školu. Avšak válka třicetiletá pochovala u nás
téměř na dobrn pěstování včel. Teprve císařovna Marie
Terezie věnovala zase obzvláštní péči tomuto odvětví
hospodářskému tím, že založila ve Vídni včelařskou
akademii, na níž ustanoven za učitele znamenitý vče
lař Janža. Po tomto úvodu vysvětloral psn řečník na
obrázcích k tomu účelu přinesených, jak 8e vyvíjely
a zdokonalovaly úly včelařské, Původně se včelařilo
v lesích a odtad přeneseny byly včely do zahrad,
+ primitivních úlech t. zv. klátech. Na začátku minu
lého století asi kolem roku 1755 sestaven byl úl Chri
stův, který podobá ae našim úlům Dzierzonským. Dále
sdokonalili úly: švýcerský včelař Haber, vlašský včelař
Pina, zmíněný již učitel na včelařské akademii ve
Vídni Janša, hannoverský včelař Randor a konečně
v našem století objevil se na obzoru včelařském dvoják
Dsierzonův. Tento úl zdokonalil pak ještě Berlepě a
Dáthe. Velice názorně a pochopitelně ukázal p. řídící
na rozmanité výhody, ale také některé vady těchto
úlů. Nejvíce doporučoval slaměný úl (úl věncový,
který se nejlépe osvědčuje, a jehož moderní včelaři
také velmi zhusta užívají, zejména pro jeho láci. Ke
konci své přednášky nabádal přednášející přítomné
posluchače k hojnému včelaření, poukazuje na výhody
a zábavu, která z toho včelařům vzejde. Kéž by alora

zkušeného pana učitele padla na dobrou půdu a přinesla pro zdejší městýs hojného užitku. To by bylo
zajisté obětovnému p. řečníkovi nejlepší odměnou za
jeho námahu.

Z Rychnova m. Kn. Jako v jiných po
horských městech panuje též mezi zdejšími chudými
dítkami školními, zvláště přespolními, dosti bídy.
Mladí chuděrkové jsou rádi, mají-li k obědu kousek
tvrdého chleba. Na návrh choti starosty města, paní
Marie Flanderkové, zařídil so v Rychnově ústav po
lévkový, aby zkřehlým dítkám za tubé zimy dostalo
se aspoň trochu teplé polévky. Ve prospěch ústavu
polévkového sbírají rychnovské dámy a lidumilové
pilně příspěvky. Kóž tato lidumilná snaha dojde ve
všech městech a větších obvích zaslouženého násle
dování! — V Městské Habrové u Rychnova zemřela
ne avátek sv. Štěpána matka královéhradeckého měst.
rady a advokáta p. dra. Aloisa Zimmra a okresního
starosty a advokáta v Čáslavi dra Jana Zimmra a
dvorního lékárníka Antonína Zimmra ve Vídni. Po
hřeb Sileté stařičké paní koná se v Rychnově dnes
odpoledne.

Z Březhradu. Byloto u nás radosti o ště
drém večeru. Všem školním dítkám nadělil letos ště
drý Ježíšek vánoční stromek, zářící hořicími svícemi
a různými prektickými pro dítky dary. O půl 5. hod.
odpol., kdy třída, kde stromeček nstrojený 8e nalózal,
dětmi i dospělými byla naplněna, zahájena místním

. starostou Ed. Feikem vlastní slavnost. Anna Polá
ova a Marie Peškova, žákyně, přednesly vhodné

k tomuto okamžiku básničky a po nich p. starosta
trefaým způsobem vylíčil význam dstědrého večera,
nabádaje ke konci řeči své děti k tomu, aby po celý
život svůj sůsteli lidmi řádnými, zbošnými a doko
nalými. Na to zapěli dítky radostně, jásavě, veselou
píseň vánoční: „Narodil se Kristne Fán“ a a nimi
spívali všichni dospělí, četně přítomní. Nyní nastalo

podělonání 9 jakou radostí vztahovali dítky race poúrcích, které správce školy p. učitel Karel Vojáček
rozdílel, těžko vylíčiti; byla to chvíle radosti a oprav
dového blaha, kterou jsme malí i velcí zažili. Bůh
odplat vším dobrým všem. kteří na krásnou a dojem
nou tuto slavnost jakýmkoliv způsobem přispěli.
. Z Halešova. Poslednínáš dopis toušící po
organisaci národohospodářské živě byl přetřásán a
věsobecně uznáváno, že třeba přilošiti race k díla,
které pro samé osobní štvanice a hádky tak dlouho
bylo sameškáváno. Naše Raiffeisenova záložna může
býti velmi slibným toho počátkem,ačkoliv nyní o ní
jest velmi málo ba ničeho elyšeti. Doufáme, že ku

onci běžícího roku shledáme se s jejími rozpočty a

výpočey: které nám ukášži radostný počáteční výsledek. Konstatujeme rádi a ochotně, že nynější správa
městečka našeho tímto učinila velmi dobrý prvý krok.
Jako řádky tohoto listu byly čteny se souhlasem vše
obecným, tak zasláno proti zdejšímu starostovi od
souzeno. Byl tam pranyřován pro etavbn kaná
lů na obecní silnici nové spojující Malešov s Po
ličany. Nebájili bychom věci té, kdyby podnikal něco

ne jiného dosti blízského pána, ale on vzal to jako
etarosta obce, jemuž záleží na tom, aby obec s ná
kladem co nejmenším stavbu bestoho značnou obět
vyžadující provedla. A to myslíme není potřebí pra
nýřovati. Jen vždycky apraredlivě. Ku konci slovíčko
k našim trhům výročním, obnoveným minulého roku.
Z počátku byly dosti značné navštěvovány, čím dále
tím více však návštěva klesá. Upozorňujeme zcela přá

telsky, še příčinoutoho, jak jemedoalechli, jsou značné
poplatky trání. Nebyloby dobře z počátku spokojíti
se jenom málem aneb aspoň domácím, kteří více k oši
vení trhu neš k prodeji dobytek vyvádějí, týš zcela
neb částečně prominonti? Stojí za uváženou.

Z Tuchetie. V minalých dnech opustil nás

opět jeden stéch starýchdobrých sousedů, býv, asý„pan otec“ z Karlovského mlýna, Zesnolý nálože)
řadé typických starých pantatínků = vážen byl věnde

pe avoji bodrost, přímosťa poctivost. Pravý Staroch, jemuž slovo bylo jako přísahs, přitom sbošn

a aŠ křesťaneký |! Za přečetného účastenatví všectříd občanetva zdejšího i s dalekého okolí pochován
byl na hřbitově Malešorekém. Nechť odpočívá v po
kojil — Nedávno přinesli jsme správu o rozšíření a
přestavbě zdejší školy. Nyní přinésti jest nám neméně
radostnou zpráva o postavení nové volmi pěkné z te
saných kvadrů zhotovené zvonici. Nad vysokým slou
pem s výklenkem, v němš umístěna jest velmi pěkoá
soška Panny Marie, zvedá se kříž jako znamení ví
tězství nad bludem a temnotou. Všecko činí velmi
ladný a vábný celek. Poznamenáváme tento čín na
šeho obecního zástupnictva a občanstva jako velmi
význačný v dnešních dobách, kdy každý dovolujesi
posmívati se katolíkům a napadati je surovým způ

open. Bodiž našim občanům za krásné jich skatkyst.
Z Miskovie. Den 124.prosince byl dnem

našich maličkých chudých. Losskavostí přemaobých
dobrodinců, mezi nimiš na prvém místě sluší jmeno
vati rodinu statkářů Pospišilových, kteří k uctění pa
mátky nedávno zemřelého bratra Jana věnovali znač
nou častku 40 zl., vystrojen byl vánoční stromek pro
více neš 150 dítek, k nímž štědrostí obce Mezholeské
letos poprvépřibráno bylo ještě přes 30 děti obce
této. Naštědrý den odpoledne sešlo ue četné množ
ství občanstva ve škole Miskovické, kamě dostavilo
se i důst. duchovenstvo Snchdolské a po dojemné a
povzbozující řeči dp. J. Krále, kaplana a po dekla
macích a zpěvech ct. sborem učitelským s dítkami
naocvičených nastalo rozdílení dárků. tu bylo ra
dosti s vánoček, oříšků, písánek, tužek, pera z pěk
ných látek na šaty, jež pro dítky od křesťanských
firem a sa opravdě křesťanské ceny nakonpeny byly.
Malá ale pokročilá obec zdejší ukázala, jak prakticky
lze laštiti otázku sociální a překlenouti propast mezi
boháčem a chuďasem. Zasluhuje ise svými dobrodinci
veřejný dík. Občanstvo nuše také osvědčí svoje usnání
jim tím, že při nastávajících volbách poctí je důvě
rou a povýší je na čestná místa obecního zastupi
telstva.

Ze Suchdola pod Vysokom. Na svaté
ho Štěpána vehráli čilí ochotníci zdejší velmi zábav
nou veselobru: „Samá čenidba“. Souhra na poměry
zdejší byla velmi pěkná a výprava svědomitá. Čistý
výnos věnován dobročinnému účeli, pro nějž i přede
šlá představení pořádána byla. Chtějí totiš zdejší
ochotníci založiti nadaci, z níž by chudé dítky školy
Suchdolské potřebami školními opatřovány býti mo
hly a obětavostí a přičinlivostí svou vysískali jiš na
70 al. Odporučení hodný to příklad všem ochotníkům
venkovským,

Z Oumonína m Kutné Hory. Vobci
paši zrušen byl školní plat a tak tento moderní po
žadavek našeho lidu byl nekutečněn, Doufáme, že
z tobo vzejde prospěch mládeži i všem nám! Kéž okol
ní obce šlechetný tento příklad následují.

Z Mezholes. Při poslední mimořádnévalné
hromadě čtenářské besedy „Palacký“ pro Miskovice
s okolí u nás odbývané, usneseno bylo proměniti ata
novy její v ten smysl, aby stala so hospodářeko-čte=
nářskou beredou, a tak členstvo nejen bavila ale i
národohospodářsky vedělávala. Tím nijak ovšem ne
chce vylučovati ue od hospodářského spolku Katnohor
ského pro celé Podvysocko založeného ani síly jeho
drobiti, ale s ním raku v ruce kráčeti a organisaci
rolnictva, po níž tak všeobecně se touží, blouběji
vésti. Při valné hromadě této vyslechlo spolu člen
stvo a četní pozvaní hosté velmi zajímavou a propra
covanou přednášku vp. J. Krále „Z dějinných pamětí
mezholeských“ s applikacemi na přítomný život, zvlá
ště českéko rolníka pod Vysokou. — Dne 21, prosin=
ce konán byl pobřeb A. Jangla, rolníka zdejšího. jenš
jak svědčila četná účast celého okolí, těšil so vše
obecné vážnosti a přísní. Odpočívej v pokojil

Z Nechamie. Zpěváckýspolek Hlahol uspo
řádá 31. prosince Sylvostrovskou zábavu u Doskočilů.
Program jest pestrý a bohatý.

Ples hospodářskéhospolku okresu
Opočenského koná se v úterý dne 16.ledna 1900.
v sále obecního hostince v Pohoří u Opočna. Začátek
v 7 hodin, vetapné pán 1 zl. 50 kr., rodina 2 sl. Jen
zvaným. Heklemec pozvánek přijímá plesové komité
= Pohoří pp. Opočno. Čistý výnos ve prospěch hospo
dářeké školy v Opočně.

Z Červeméhe Hrádku u Selopisk.
Naše poslední zpráva způsobila jistý poplach. By
loť v ní jednou zase promluveno jednou rázné
slovo bez obalu a sem tam i pátráno po dopiso
vateli ovšem cestou velmi felešnou. Protož ale
dalecí jsme toho. sbychom snad jak podkládáno
bylo zprávě té, štvali proti majiteli redbořského
cukrovaru a nájemci zdejšího dvora Mandelíkovi
proto že je židem. Konstatujeme dnes v objektiv
nosti své, že bývalá práce nedělní a sváteční
v skrechtech« přestala a na Neposkvročného Po
četí Panny Marie nebylo již pracováno. Na vá
hách byl úplný klid. Jsme přesvědčeni, že řiditel
stvo cukrovaru ukázalo tím velmi krásné a ná
sledování hodné porozumění pro náboženský cit
katolíků, jak bychom třebas nenalezli ani u kře
sťanů — jiného vyznání. Aby pak míra toho do
brého byla plna, nijak bychom se ještě lépe po

všecky svátky upravena byle práce tak, aby
všichni dělníci bez rozdílu mohli náboženské po
vinnosti své zbdost učiniti.

Úmarti. V Kanvaldě semřel 29. prosince1800
sv. ovátostmi momsigm. Ig. Bílek, bisk.

vikář a děkan, zakladatel farního chudobince. Pohřeb
bode v úterý 2. ledna 1900 o 10 hod. dopol. — V Ji
číně zemfel školní rada p. Frant. Lepař, bývalý
Hiditel zdejšího gymnasia. Narodil se na-Moravě v Lip
Řanech, universitu sotudoval v Olomouci a v Prase.
Zvěčnělý byl vynikajícím uznatelem starých klasiku,
usnaným paedagogem a vychovatelem mládeže. Na
katolickém ejezdu v Hradci Králové a v celém svém
životě jevil savé rozhodné katolické amýšlení. Věčná
ma badiš pamět|

Pod Vysokou. Připravovánadlouhostavba
eilnice z Přítoky do Hořan. Konečně se bude stavěti. Při
dražbě vylicitovaná byla se 7305 al, r, č. panem Aug.
Těšitelem z Malešova. Jeme tomu nemálo povděční,
že otázkou tou konečně bylo hnoto, ale jedno nám
působí starost a to jest, aby stavba její netáhla se
tak hlemejšdím krokem jako stavba silnice Lhotecké,
kterou tentýš pán stavěl. Doufáme však, že ovičení
dělá mistra a my budeme jezdit co nejdřív po silnici
mistrovsky stavěné. :

Ze Žlebů. Občanstro naše mělo v praledních
dnech přílešitost ukázati svého křesťanského ducha,
Byl k nám totiž aavítal nový duchovní aprávce vdp.
Ant, Schreiber se Slatinan. Ačkoliv mlaví as proti
dopisům o věcechčistě osobních, neváháme přece smí
niti se o přivítání p. faráře, protože v každém tako
vém zjevn vidíme ne poctu jednotlivce ale poctu ce
lého stavu, proti němuž právě teď tak urputně jest
bojováno. Ve čtvrtek dne 14. prosince ohlášen byl
jeho příchod a tu na všech stranách, ačkoliv počasí
ylo velmi špatné, pozorovati bylo radostné přípravy.

V prvé vesnici kollatary Vinařích postavena byla sla
vnostní brána, u níž velmi pěknými slovy přivítala
p. faráře družička a pak občanstvo. Dojat děkoval
Jim p farář a pak provázen jimi zvolna ubíral se ku
Žlebům. Tam na kraji seřadily se spolky v čele a ob.
zastupitelstvem, škol. dítkami a po vřelé vítací řeči

vešlo se do kostela, kde uděleno bylopožehnání Nejev.Svát. Oltářní. Prostory cbrámové naplněny byly lidem
do posledního místečka. U prahu farního shromášdilo
se mezi tím knížecí úřednictvo v čele s p. patronát
ním komisařem a připo jenavši mu dřívější milý po
byt v jich středu za čas žlobského kaplanování s ne
obyčejným potěšením přijalo ho ve avůj střed a do
provodilo dovnitf budovy, kde pan farář pobnot všem
ještě jednou děkoval, žádaje, aby ta přízeň na
čátku tak laskavě mu projevená, nikdy seneskrátila.Na mnohá a mnohá leta!

Z Člstěval. Občanská beseda v Čistěvní po
řádá 4. ledna ples v besedním bostinci pana Vojtěc

Židé v zemích Českých. (Modrákni
hovna č. 51.) Dle pramenů a pojednání sestavil Dr.
Vácel. Řezníček. Zajímavý tento přehled dějin a pů
sobení židovského lidu v zemích Českýchvyšel právě
a obsahuje chronologicky sestavenou sbírku zpráv 0
židech v Čechách a na Moravě od nejstarších dobaš
do časů nejnovějších. Přečtení těchto správ jest důle
žitým pro každého. Krámeká cena 60 kr., poštou 65
kr. Předešléčíslo bylo Z potulek českého musi
kanta od B. Laška, k dostání v administraci „Modré
knihovny“ Král. Vinohrady č. 847,

Z Velkého Dřevíče. Diradelníkroudek
naší av. Jonefské jednoty sebrál 8. prosincenovinku
„Dvě matky nebo mocná ochrana P. Marie“. Dosti
prostranné místnosti u Kosinků nemohly ani pojati
veškeré posluchače. Naše ocbotnice sl. Mařenka Mar
tincova, Amálka Kranzova, Aninka Wajrova, Růženka
Židova, Boženka Hradeckých a Mařenka Milerova na
stadovaly s provedlypilně úlohy. Divadelní tato hru
0 4 jednáních odporučujeme vřele našim jednotám.
Naši účinkující příznivci zasluhují vřelého našeho
díku. Další činnosti jednoty volám: Zdař Bůhl

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 23. prosince 1890. 1 hl.

přeníce sl 6-20—6-60, žito sl. 4-80—5-10, ječmena
sl. 4-20—4-70, ovne ul. 3-10—2-85, prosa z). 470—4'90,
vikve sl. 6-0—5-60, hrachu zl. 8:00—0-50, jáhly ul.
9-00—000, krap 8-50—31-00, bramhorů si 1-20—140,
jetelového semínka červeného sl. 34-00—5800, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 00 U0—00'00, máku sl. 15:00
olejky zl. 0-'00—000, Iněného semene zl. 8:80— 9-50.
100 kg. žitných otrub sl, 5-26, pšenió. otrab sl. 5-00,
1 kg. másla pl. 0-95—1-10, 1 kg. sádla vepřového sl.
72-—0-80, tvarohu zl. 0-14—0'16, 1 vejce 3 kr.

Zasláno.)

P. T. Vysocé důstoj. duchovenstvu
a veleváženým příznivcům.

U přechodu ke konci století 1900

, projovajové „,

nejsrdečnější blahopřání
a vděčných díků

sa věnovanou mi dosud vzácnou důvěru s pokornou
prosbou za nejlaskavější zachování téže i v tomto no
vém období.

V nejhlubší úctě povědy nejochotnější

Josef Neškudla, č. 86
c. k. dvor. dodavatel paramentů etc.

V Jabloném n. Orl., v prosinci 1699,

Vzerné chlévy pro vepřevý dobytek
zařísuje a rospočty, jakož i cenníky dodává

Antonin Relesenzaha,
továrna hospodářskýchstrojů a slóvárna w Praze

Bubnech. :



Prodám levně
nově postavenou a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetylénem, velkou zahradou 8 vodo
tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednou
aj. v.

villu Jitřenku
Š. p. 187. v Pletištich n. L. uHradce Králové

blíže nádraží u Předměřic n. L. na návrší.
Bližií sdělí na místě samém

J. A. Holínka,
majitel

Dlustrované cenniky na
požádánífranko.“ij

OOOOOO000000000000000

eškerépůvodníšicí stroje
pro domácnost a živnostníky

dodává pod 6-letou zárukou, též na splátkyAlbert E. Sťourač,
ve Svitavech.

Cestojící se přijímají na stálý plat a na provisi.

8O00000000000000000
Cenníky zdarma

OO0000000000000000000

„PRAHA
spolek kapitálya důchody vzajemně pojišťujícív Prazeč.o pojištnj
jsouc založena na principu vzájemnosti, rozděluje celý člstý zisk

výší členům, čímž stává ze pojistné u „Prahy“ po pěti letech lev=nějším.
Tento zisk neboli dividenda činí při pojištěncích pro případ

úmrtí 14 až 15 prooomt ročního pojistného a vyplácí se po celá
desítiletí kašdého roku.

Za minalá léta členům připadající
dividenda činí. . . <- + © + + ++ + * K. 604.420"70
pojištěných kapitálů vyplatila „Praha“. - - K. 9,404.879-46
a reservní fondy činí < < < + + + + * * K. 6,044.697.20

Spolek „Praha“ pojišťoje:
pro případ úm tí,
pro pří úm tí a zároveň dožití a
věno dítkám

Každé pojíštění pro případ úmrtí platí u spolku „Praha“

těž vo případválky. .né pojištění nepropadne, bylo-li aspoň tři léta v platnosti.
Po pětiletech jest pojistka nedotknntelna a nelze sprárnost její

bráti v pochybnost.
Po pětiletém trvání pojištění pro případ úmrtí vyplatí se poji

Btěný kapital plný i tenkrát, semřela-li pojištěná osoba sebevraždou.
Po tříletém trvání pojištění poskytujíse na ně fuměřené půjčky.
Ctěné dotasy zodpoví a příslušné prospekty oc otně zašle.

Umělecký ústav

alia14skl
B. ŠKARDA

odborný velkozávod
pro

p“ malbu<
chrámových okeg

BRNO.
okna chrámová

každého slohu i provedení

se zaručením práce nsjmo
dernějším požadavkům vy

hovající.

Tkrát prvními cenami vyzna
menán.

Cenniky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

zdarma.

Právo živnostenské,
knéhapro šivnosimictvo.Soustavně upravil JUDr.

Fr. K. Veselý, zemský advokát. Vychází v sešitech
výborné jakosti nabísí 1
za 60 kr. Jan Vese

o 80 kr. Právě vyšel 1. sešit. Obdržetí lze v každém
knihku cetví a jmenovité u dra. Fr. X VeseléhooPyase, v Bohdanči.
PohA č.31. „u bílé labutě“. Žádejte číslo na ukázku. Vyprodám levně

Dámskou konfekci
všech druhů zhotovuje elegantně dle nejnovějších mod
s létek zaručené jakosti, ješ má na skladě František
orel, damakýkrejčí v Čáslavi, Kostelnínáměstí.

zásobu velooipedů
Edm. Traxler,
sklad velocipedů
v Josefově.

Nový ktestanský zárod

E. Kelst v Kutné Hoře, bi. náměstí
Yelecténému obecenstvu kutnohorskému a vůkol

nímu odporněnje se nakoupiti ze sm Čnd cenyzboží modní, hedvábné, vlněné a prací, sukna, šály, šátky
plyšové a vlněné, kapesníky, zboží trikotové, stolní a po
steloí soupravy, koberce, záclony, deštníky, zbytky na daty.
Na akladě jsou dále veškeré krejčoraké potřeby za pevné
ceny.

mečnictví jakož i

SVŮJ K SVÉMU!

První česká továrna na

OBERCE
Nejstarší český renomovaný velkozávod.

C. a k. dvorní W dodavatel

Josef Veškudla,
v Jablonném n. Orl.

č. d. 86 v Čechách

n Brounejvkusnější úpravou dle
církevních předpisů,

hodnotou, trvanlivostí
avelmi mírnýmicenami.

Důkazem Bolidnosti
a poctivého obslaho
vání jest mnoho fislc
čestných doporučova
cích uznání A troáná
sávodu od r. 1810.

M lusr.cen
„rospočty,

Jranko
Adresa

pro dopisy vád
doslovné úplná.

Monsirance románská (nádherná)
bronsová, celá v obni zlacená 150.—
178 ul., celá z ryzího attíbra těžká

v ohni slácená 550 zl.

Adrena telegramu: Dvorní dodavatelstvá, Jablonné m.Orl.

jsou velmi vhodných podmínek k pronaj
mutí — po případě

prodá se celé stavení i spolnostmi.
Stavení nachází se na Slez. předměstí.

Bližší edělí

d. Marie Šaarova,
spolamajitelka domu čís. 131. v Hradci Králové.

Lékárna su české koruny«
A u. Fr.VítkavJičíně

matiky, odporučuje osvědčenéME jičímakékoření protésácpě BIS
nebempr m balíček26 kr. vá

Fspolkové: koroukos, Krkonoleké celtličkyproti ©Mopotua kašli, balíček 10 krkoberce
krovy, a edíny, Dra StanislavaČerného

monstrance,kalichy, Ambulatorium

pacifikály, oboře, pol pro nemocnérakovinou a v Praze, Nábřeží čís.
dalné py oltářní ko| © Léčení těchto nemocí děje ae dle vlastních. nových

del udlustry openby,i pra- method bez operace.
cov. křálové a ol
tóřníobrazoodvelap. Ferdinand Bucek,
akad. mistrůatd. atd knihař a ozdobník v Čáslavi

doporučuje svoji dálnu knihořskou, dobře zařísenou, op8
třenou nejmodernějšími stroji v provedení elegantních
prací knihařských.

XIOOOOOOOOOOOOOCK

Terezie Horzánová,
porodní babička,

roku 1872 diplomovaná, mnoholetou
praxí osvědčená, nabízí velectěným
dámám a rodinám ochotně své slažby.

Bydlí v Hradci Králové, v Sv. Dušní
ulici č. 66. I. p.

KXDOOOOOOOOOOOOX

Adolfa Novotného

v Týništi nad Orlicí
odporouči své výrobky na výstavách cenami vy

znamenané vlasteneckému obecenstvu.

I nejmenší zakázky s ochotou se vyřizují.

Náš literární týden
Naše literární novinky:

Malát, Jak mám tě rád! zl. —.50
Knihovna Zlaté Prahy, seš. 4. „+ —2
Coppée, Henrietta '. - < . - « « a —.10
Cervantes, Don Aaijote (dokončení) „ —.30
Torgeněv, Spisy, seš. 81.. < « - » —.12
Vrchlický, Spisy, sešit 184 „ —16
Schwaiger, Skřítek v nesnází „ —50
Besedy lidu, číslo 5 . . „—06
Lumír, č. 11. . . « „ —16
Zlatá Praha, číslo 8 . 1 -—2ZlatáPrahasešit4 -2 —8
Světozor 1900 číslo 1... < - « „» —.20
Českáknihovnazábavyapouč.,geš.74„ —-13
Jirásek, Spisy, seš. 145, 2. vydání. „ —15
Breska, V zajetí trpaslíkův „ —50
Kalendáře všeho drubu mástěnné, tr
hací, poznámkové, podležkové jakož 1
zábavné a politické v hojném výbéru

stále na skladě.
Veškeré tu uvedené, jakož i kdekoliv ohlášené episy
má stále na ckladě a na požádání ukázkou zasílá

knihkupectví B, E, Tolmana
v Hradci Králové, Velké nám. č. 26,

blíže lékárny.
(Založeno roku 1863.)
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HLAVNÍ SKLAD

koloniálního zboží
ve velkém,

o Hlavní sklad všech druhů petrolejů
různých známek zafceny tovární

o v Hradci Králové, Hlavní náměstí,

Velecténému obecenstvu doporučuji svůj hojně zásobený
sklad oukru, soli a voškorého osadnického zboží.

Hlavné doporučuji kávy v pětikllových balíškách růz
ných druhů proti dobírkám a sice: ——
Santos balíček . 5 kg.5 zl. 20 kr,
Victoria jemné chuti. . 5 kg.5 zl. 50 kr.Manila. <. < <.. <. BB 621—kr
Středoamerické druhy kávy 5 kg.6 zl. — kr.
Honduras... . - . - . 5 kg. 6 zl 50 kr.

o Lagvaira . - . 5kg 7 zl.— kr
Guatemala[ . . . . -.. . 5 kg. 7 zl 50 kr.
Java holandská . . - 5 kg. 8 zl — kr.

o Guatemala velejemné . 5 kg. 8 zl. 50 kr.
Menado aprell « « . 5 kg. 8 zl 50 kr.
Menado jemné ... 5 kg. 9 zl. 50 kr.
Ceylon pravý „+ . 5 kg. 9 zl. 50 kr.

PES“Kívy pražené "im
na přírodní cestě bez pt.michování vody a různých praepo
rátů kg. zl. 120, 125, 135, 145, 155, 160, 170, 180,

190, 3.—, 2'10 a 2'20.
Dále nabízímcognacy, všechdrubů likéry, pravý ja

maiský rum, srémskou slivovici, různé druhy nejjem
nějšíchčajů, hrozinky, mandle. koření a další druhy
zboží do oboru toho spadající. Objednávky na vemek se vy
řizují přesně, co nejpečlivěji a za ceny nejlevnější,

EDVARD ŘEZÁČ.

„ Vánoční a novoroční dárky.
ORF-Nejnovější"jl

dámské rukávníky a dámské kloboučky
z kožešiny; novotiny:dámské kočičky a
límce 3 velkývýběrkožešinových podšívek
propámy i dámy; cestovní kožiíchy iná
nežmíky; růzoýchdruhů kůže do košichů

nabízí

litbami ji předčí.

„DOGDOU-:

«

Hospodářské

zděné

obytné o dvou světni
cích,sýpka,suchýsklep
stodola, pěkná zabrada
14 korců dobrých polí.
vše v dobrém stavu.
jest z voloé ruky na
prodej veStřebší čís

| 10, půl hodiny odHradce Králové. |

%

C. k. státní medailí vyznamenaná

první moravská Výroba věžních hodin

FR, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 8
vyrábí a dodává

věžoré hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho
letou sárukon v dokonelé jakosti.

MHozpočtysdarma.

VISITKY
neslacené dlejakosie
kartonu, velikosti a dl
množství textu od 70 kr.

až 1 zl.,
zlacené od 90 kr. až

t sl. 20 kr.

Obálky vhodné
30—38 kr.

Nabízí blsk. knihtlskéra

== v nejlevnějších cenách ==

FRANT. BERAN,
kožešníkv EXradoi I rálové,

Svatojanské naměstí č. 170.

PJ- Velký výběr čapek a připinacích limoů
pro pány. "SN

Zároveň kožešnické práce, opravy a pře. | i
dělávky veškeré řádně a levně se zhotovují,

ETECTITE

HEROJERU

NAANANTMTMNNUMANANNINAARNRAI,

Křesťanský závod.

WB-Solidní ji
; obsluhou vždy osvědčený a chvalně zná- k
3 mý obchod homfekéní pro dámy M

Anny F. Horové
v Hradoi Králové,

| Klicperova ulice, proti kavárně p. Fielově M
P) odpornčuje ku zimní saizoně svůj bohatě
M zásobený sklad elegantních, moderních fž
Hjupiček, pláštěnek nejrozmani

Mtějších střihů, a velký výběr dívělch EMdětských jupiček a pláštíků £
i v cenách velice mírných. :
3 Objednávky dle míry ve rychle shotovuji.

MZa laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší B

Anna F. Horova.

ZUKl Ů

Ta táž nabízí též barmonis sou
stavy evropské. Brilliantní ton
vylouděný důmyslnoukonstrukcí
americké soustavy te doporučuje
sám. Daleko levnější než-ji jm
portovaný americký tovar, —

Sklad ve Vídni IX' Har
moniegasse 8.

Cenaod60sl. výše.—N
splátky od 4zlatých, -Záruka

Šd

zkoušku.

KIA
lodny.

diakMM



v obrovském výběru
Přes 100 druhů černých látek stále na skladě.
Veškeré druhy suken ku chrámovým účelům.

mg-Velký výběr ©
zlatých a stříbrných skvostů, svatebních Ú
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove- n

dení a levných cenách se zárukou 1
hhJAN KALIS

tbodinářa zlatník v Rychnově n. K.
přisežný znaleo c. k. okresního soudu. U

m Obrázkové oenníky na požádání zašle. U
Ia- =3F3E3E3E3E4EIEIEJEJEJFAIEJEJEJEBEIEAEJFEAEJEJEJEJEJEJESEJEJ

VARHANY
úplně pneumatické

a harmoniajvšech soustav
provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách

zaloš. jiš r. 1889., rozšíři) jsem za spo)bpůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
poeumatnockých ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany tostatních sy

: stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlaetním dozorem. Plány a rozpoťty varhan i cenníky
barmonií na požádání zdarma a franko,

O další přízeň prosí
Antonín Mělzer

PT LRLLLash

3
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FRANTISEK JIROUS,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporačuje uctivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
oháře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

> lavice, mřížky © L.d.
©slohu čistě gothickém a ronaisančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje náležitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstva a al. úřadům proti 8dennímn vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
em Nejstarší závod v oboru tomto. smm

200000000900000000
©00000000000000000000000 Dot0000090000000000000000

Delikatesa.
Knížecí Paarovská

černá zvěřina
rosolovaná, výtečné jakosti v krabicích na
ložená 3—5 kg. těžké, 1 kg. 1 zl. 20 kr.

nabízí oproti dobírce

Em. Pašek v Bechyni.OPS
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučaje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

s relkených potřeb nmění církerního; též zhotovuje sochy světeů ze dřeva i x kamene. — Starší
práci, uměleckou cena jící, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. výrobky vlastní dílny
rněí, jakoži aa řádnou práci při cenách nejmír
nějších, 8 úctou velkerou

Antonin Sucharda.daOr DrPDDo
Kočáry a saně

nejnovější soustavy, práce Bolidní, ceny levné
doporučoje

Čeněk Buben,
kočárník

vwHradci Králové.

Vysnamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií, v Kr.
Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom 8 právem ra

žení zlaté medailie 8 korunou.

JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicich

opravuje jakoš i novd staví

oltáře, anateny, všeho drubu sochy a veškeré dooboru toho spadající práce v nejmodernějším pro
vedení a v cenách velmi levných.

Tržnici
krá lovéhradeckých živnostníků odporučujeme P. T.

"obecenstvu k vánočním a novoročním nákupům.

Křestní listy
E=e* ex offo 40 kusů za 30 kr. nabízí +

Bisk. knihtiskárna.

„Velikosklad
500kusů© ZU PANU C] 500kusů

na skladě. na skladě.
= dubla, ze srstí velblondí, jakož i nejjemnějších |látek angl.
Y nejmodernějším provedeni od 7 zl. do 35. li“ Župany zhoto

vují se dle miry 00 nejpečliveji. "JME
Tllostrované cenníky zdarma a franko.

Založeno r. 1850.. | R

Velectěnému duchovenstyu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného ES
se stříbra, bronsu a jiných kovů je W

vše alině v ohni zlacené a stříbřené zněseruč
Vlastní výroba umožňaje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi Platiti možno též ve lhůtác.. ravy
snovuzlacení s stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou no již svěcenége atyrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykárati četnými pochval
kými přípisy P. T, zákazníků a Odporučuje se tedy k za
uo a opravě kalíchů, monetrancí, ciborií, relikviářů
tdobek na sv. oleje, lamp, luceren, lostrů, kaditelen
jácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce,

Obrazy a zrcadla
každého draha v neirozmanitéjším výběru,
solidně pracované rámce vlastní výroby,

lišty, římsy, kříže, sochy a

umělecké předměty
všech drahů v cenách levných dopo
račaje mnohokrát prvními cepami

vyznamenaný

— umělecký závod —

VVS
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OBCHOD

papirnický
se všemi druhy papíru, psa
cími a kreslicími potřebami,

Alba, kassety, knihy ob
chodní, kalendáře, obrázkové

knížky, jesle, hry, těžítka, kala
máře a t. d. vnejhojnějším výběra.

Toškanédrby dupistk, š
K poštovnímzásflkámod;oračuji E

velkýsklad (=

patentních krabic 68
ve všech velikostech a původních cenách, © ©
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Do Hradce Králové a okolí!
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B

Ae: VšemsvýmvelecičnýmP.T.pánůmhoslům,c
stujícím,přátelům a přímivcům přejí šťastné příjemnédokončenírokustaréhoapronáším

k novému řoku %
nejsrdečnější blahopřání.

p 7 pád nrěánvaalmOrmddtl
v okresním domě v Hradci Králové.
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Podepsný klade sobě ku konci tohoto roka
z8 povinnost, vzdáti vřelé díky za dosavádní a pro
siti za delší vzácnou přízeň. K nastávajícímu pak

u
VTTP

hu Novému roku vysloviti své k Současnéprosím:„o příseň a hojnou návšíčeu(— : i i

O . vsv? .. mě odporučujese kdalší hosklonnosé
E nejsrdečnější blahopřání, n nejodanější
= , ) “..

3 Vdokonaléucté Ž Adolf Bařtibán,(4
ja Josef Morávek, r Rotelšer„mčernéhokoně“o Hradci Králové.
ír botelier. 9
2 Se

Výrobky dokonalé.. wHradci Králové, Malénáméštíč. 117. Ceny mírné..
Pohovky. Celé garnitury. Pérovky. vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žiněnky.

= = Ke!

| Zemská pojišťovna starobní
(Zemský pojišťovací fond císaře Františka Joseda L)

poskytuje všem rakouským státním občanům, kteří jsou buď
| v království českém příslušní aneb se vykázati mohou tříle

tým pobytem v Čechách, možnost pojistiti se Jibovolnými
vklady (od 1 zl.)WnapensivstáříE |

apředčasné nezpůsobllosti kvýdělku.

V úctě podepsaný klade sobé za čest, veleotěným
P. T. hostům svým v Hradol Králové a v okoli,
vysloviti k nastávajícímu

Novému

své nejsrdečnější ] Né blahopřání
Nejvyšším rozhodnutím re dne 8. října 1899 schválena k

byla změna stanov zemského pojišťovacího fondu, na níž usnesl |E

se sněm království českého dne 8. května t. r., dle které nej- JĚ
výše přípustná renta na místě dosavadních 360 zl. může ob- "k
nášeti 500 zl. čili 1000 korun ročně. (Zákouník zemský krá
lovství českého, částka XVIII. č. 75.)

Prospekty a blankety přihlašovacízasílá a na osobní
přiblášku vydává kancelář ústavu w Praze, ma Malé
stramě, +U Montágů«, zdarma a franko,

Zároveň připojuji vroucí své díky za věnovanou
mi hojnou přízeň od převzetí mého závodu v »Merkuru«
jakož i prosbu, by mi ctěná přízeň i na dale zachována
byla. S veškerou uctou

Alols Hofbauer,
hotelier.
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Podporujte křesťanský závodl

nebraýmidem.STANISLAVJIRÁSEK v,doporučuje pro zimu

u

Pro pány i dámy: ý výběr dá ý čný . .
Košilebil. Alkové,—Pravéjagrovky,| ělký výběr dámokých vlněných no Výbavy pro nevěsty

Velký výběr votinek, nejjemnějších barchotu a| Největšívýběr damastu, garnitar káv.
novetinekkravat, límců,manžeta rukavic. sm , 1jíd., vlněných rměníků, kapesníkhů

Kněžské kolárky a náprsenky. flanellů otálobarevných, atd. v jakestech nejlepších. ©

Ceny solidní nejlevnější. Malá zkouška přesvědčí.

up“ Kupujteu Čecha u křesťana."l o

Nejlevnějšínákupnípramen! K a ř a R l C h t řa

lze dostativ prvnímčeskémzasílatelskémzávodě. Velkolepý výběr. Ceny každé soutěži čelící.

Majitel a vydavutol Politické družstvo tiskové v Hradol Králové. — Zodp. redaktor Frant. Stábl. — Tiskem bisk. knihtiskárny v HradciKrálové.



Tajný plán Angličanů.
V londynské city upsali židé pětadvacet ti

aíc liber a vypraví proti burům zvláštní židovský
pluk. Milionář Rothschild upsal sám pět tisíc Ji
ber t.j. 120.000 korun. Nu, teď to půjde, zejmé.
na když mají Angličané na poražení bollandských
sedláků tajný plán.

Anglický vrchní velitel, jak známo starý
Afrikán, který zná burské bruncviky velmi dobře,
poznal hned na počátku, že čelným útokem mno
ho nepořidí. »Člověk nesmí chytat býka za rohye,
pravil Buller ve válečné poradě ve Freru — sba
sní dvojnohéno burského býka tak chytat nesmí«.
A na to vykládal general následující chytrácký
plán, jak bury »obejde a napálí«. Anglické váleč
né síly byly úplně v tajnosti rozděleny na dva
stejné díly. Skupina první bije se statečně a s hou
ževnatou vytrvalostí a skupina druhá, ta se dá
více zdánlivým než skutečným odporem zajati.
Toto rozdělení je u všech divisí, brigád, pluků,
praporů, švadron a batteril, kteří na natálském,
kapském, bečuanském a zulském bojišti bojují,
takže na koždém místě jsou »resistancierse (úto
čící)a »capitulards« (vzdávající se), kteří jsou pe
stře spolu smíšeni.

Burský nepřítel ovšem důmyslného tohoto
rozdělení nezné, a netuše nic zlého, zajímá vše,
co se dá vůbec anglického schytat. Mužstvo a dů
stojníci ku vzdání se předem »komandovaní« jsou
zvláště pečlivě vybráni, instruování a vycvičení
k zvláštnímu účelu, jemuž v druhém období vál
ky sloužiti mají Často jsou to jen jednotlivé voj.
uchs, oddíly a skupiny jednotlivých válečných
sborů, Často také poloviční a celé prapory, va:
drony a batterie, neboť »taktické svazy mají býti
dle starého válečného pravidla co nejméně roz
trhány«. Rovněž je o to postaráno, aby všecky
druhy zbraní mezi zajatci byly zastoupeny, jakož
i o to bylo pečováno, aby mezi zajatci dostatečný
počet důstojníků všech hodností byl zastoupen, aby
v rozhodném okamžiku nebyl nedostatek vůdců.

Následkem toho nalézá se již teď v Pretorii
přes 3000 zajatých a po zabrání Ladysmithu,
Kimberleye a Mafekingu atd, které po všeobec
ném ústupu anglických vojsk ponechány jsou bu
rům na pospas, bude tam celkem na 20.000 za
jatých Angličanů,

Burové odňali sice zajatcům jejich zbraně, ale
kudlu na krájení chleba a sýra jakož i 10 perá=
tek museli každému Angličanu ponechat. Na zá
bavu ponechala jim nic zlého netušící burská
vláda »cricket grounda při samé Pretorii, kde se
zajatci pilně cvičí v anglické národní hře kriketu,
aby tělo při síle udrželi.

Zdvořilí buři opatřili zpočátku Angličanům
k zábavě kriketové pomůcky sami, pokud zásoby
stačily, pak ale, když zajatců stále přibyvalo, do
psali anglickému vrchnímu veliteli, aby anglickým
vojákům z Londýna sám kriketové bry s příslu
Šenstvím opatřil, poněvadž sami při nejlepět vůli
nejsou s to tak učiniti.

Buller odpověděl hned s díky, že tyto věci
opatří, aby odpůrci nebyl zbytečně na obtíž, te
legrafoval okamžitě o 20.000 kriketových ber 4
dodal, že se Angličanům vede výtečně «all rajel«

Krikety obratem paraíkové pošty do Durba
nu došly a každý voják, který patřil ke +kapitu
lardům«, hned si je připakoval k tornistru, aby
se měl v zajetí Čím bavit. Kapitalardům přidáno
tak pro parádu také několik »dum-dume kou.
I, ale aby se mužstvu příliš nepřitížilo. Takto
opatřené »kriketomlaty« jsou tak zhotoveny, aby
se jich mohlo upotřebit zároveň jako bumerangů,
jako ostěpů, a míče jsou nabity lydditem, který
se zapálí, jakmile se k němu zápalný doutnák při
šroubuje. Angličtí zajatcí seslabí současně nepří
tele svým sbrozným anglickým apetitem«, který
barské intendatuře působí největší nesnáze na
škodu ve frontě bojujících Transválců, Oránců,
Natálců a Kapčanů, Anglický voják musí totiž
dostati denně: kilo masa, kilo chleba, čtvrt kila
zeleniny, ro deka kávy, 3 deka čaje, 25 deka cu
krů a střídavě půl litru punčoviny nebo vína, 20
deka čokolády a 4 deka soli,

Mezi tím, co Angličanům docházejí 3 divise

posily bojují Angličané a buři, »zcela nevinně«.ři každém boji, dají se do zajetí komandovaní
apgličtí vojáci a důstojníci po zdánlivém odporu

zajat, kdežto ti ostatní se koncetrují na zad. Abyměli anglické noviny co psát, telegrafují generá
José vždy osm dní později do Londýna: »Naši
podmkli bravurní útok, burů musí býti moc za
bito a raněno, řeky nestačí jejich mrtvoly odpla=
vovat, naši táhli na to do nedobytných posic zpět.
vAle rightele Někdy Angličané také naschvál
zvítězí, odváží se moc ku předu, burové je pak
obklopí a aervou jako u Ladysmithu, buři a
evropští nepřátelé Anglie jásají nad stále větším
počtem zajatců v Pretorii, dětinsky se těší zejmé
na ze zajatí anglických generálů a štábních dů
stojníků, ele lstivý Buller připravuje zatím za zé
dy nepřátel věci strašlivé,

Určitého dne totiž, udyž bude v nepřátel=
ském hlavním městě přes 20.000 zajatých angli
ckých vojáků a když k burům přeběhne též 5000
mezků s 10 batteriemi děl, tu se v Pretorii zbouří
všeobecně angličtí zajatci. Buller váhá zatím s pro
vedením toboto plánu, jednak že k vůli slušnosti
nelze rázem na jednom místě celou anglickou di
visi v plné válečné síle dáti zajmout aniž by tím
nedůvěru nepřítele vzbudil a mímo to stálým
lavírováním, ustupováním 8 sváděním menších
bitev dá se nepřítel snáze od Pretorie a Bloem
fonteinu oddálit a Transvál o domácí obhájce při
pravit. V Transválu a Oránu jest pomalu již kde
kdo vojákem. Doma zůstali jen kaferští a bečuan
ští čeledínové, ženy, dětí a židé, které starý pre
sident Krůger vzdor jejich přihláškím do burské
ho vojska přijati nechtěl. Až budou burští vojáci
od svého domova hodně vzdáleni a až přijede na
africké bojiště maršál Roberts se sírdarem Kitche“
nerem (kuchařem), který mahdistém lydittovými
pum:mi a »dum=dum« koulemi tolik zatopil, tu
svede Buller a ostatní angličtí komandanti s bury
malé boje, několik vyšších důstojníků se dá dle
tajného plánu s»zajate u do Pretorie dopravit a
odevzdají »ordre de bataille« v Preterii již «sto
jícím« anglickým vojům.

eDva nebo tří dny po těchto posledních pří
praváche« — tak nám sděluje do Bullerova tajného
plánu zasvěcený krajan Rybnikář a v Mafekingu tak
dlouho obléhaný kapelník, bývalý královéhradecký
tél od vojenské kapely, bude celý svět »otvírat
bubu n vrtět hlavou« Elektrická jiskra přinese do
Evropy překvapujíci zvěsí, ž: 20.000 anglických
vojáků o půl noci své strážce přemohlo, Pretoria
že jest vyhozena lydittovými třaskavými míči do
povětří, angličtí vojáci že se zmociili dalekonos
ných reservních burských děl a pušek a zběhlých
5000 anglických mezků, že se opět k vojům svým
vrátilo. Anglickým zajatcům přišlo při tom velice
vhod, že zajaty byly celé anglické švadrony, bat
terie a bataillony, zajatí štábní a subalterní dů
stojníci převzali hned velení a transválští židé, na
bury dopáleni, povedou je po známých stezkách
proti burům aby trasválští Angličané spojili se
opět se svými rodáky a zejménu s hrdinským
Rotbschildovým plukem. Od burů ukořistěné ka
nony, pušky, pumy a patrony — které jako vá
lečná kořist zdobily náměstí před Krůgerovým
domem, ty ovšem přejdou vesměs v opětný m3
jetek Angličanů,

Buři budou pak státi mezi dvěma ohni:
přední voje postoupily ovšem až Pietermaritzbur=
ku a blízko Kapu, ale za nimi, ve vlastní jejich
zemi bude přes 20.000 dobře ozbrojených a vede
ných Angličanů, kteří se zmocnili ústřecní burské
vlády a všech její válečných a potravních zásob.
Výsledek války nebude pak více pochybným; od
Durbanu, East Londonu, Prince Albertu, Port
Elisabetu a od Krpska bude postupovat 100.00
Angličanů a burům zbaveným střeliva i potravin
nezbude pak, než prositi Salisburyho, Chamberlai
na a Robertsa, Kitchenera, Bullzra, Methuen-,
Gatacra, Frencha atd. pokorně v mír, neboť re
putlikánská burská moc bude úplcé zlomena,

„Nevím ještě, pravil prý generál sir Red
vers Buller v nejdůvěrnějším kroužku, zda-li se
naposledy sám touto již ne »neobvyklou cestou“
do Pretorie nedostanu. ©Moji generálové Yule,
Clery, White, Svmons, Gatacre, Frenche, Me.
thuen atd. nadělal mně již tolik hloupostí, že
bych nebyl pranic překvapen, kdyby mné i tento
můj hlavní tajný plán zbryndali, jak to udělali
Benedekovi u Hradce. Mimo to jsem zde v Na
talu zcela zbytečný, protože dle „programu !on=
dýnského ministerstva války máme ustupovat až
k pobřeží. Naposledy odejdu tedy v nejbližší do
bě k ohlavní armádě« v Transválu a vezmu tam
věcí sám do rukou. Admiral Roberts a sirdar
Kitchener to tady za mne již nějak zpraví.

Viděti bez očí.
Známý učenec, dr. L. Caze, uveřejnil o „Revue

des Revneu“ článek o novém vynálezu, který by měl
nezměrného, velkolepého dosahu, pak-li Be osvědčí.
Roský lékař, Petr Stiene tvrdí, že může učiniti
slepce zidomými, byt by zcela i na obě oči oslepli.
Professor Stiens, který je usazen již delší čas v Lon
dýně, způsobaje vidění tím způsobem, že umělým ap
parátem viděný obraz bez prostředkování očí přímo
mozku dopraví. Profesaor Stiena nesdělil dosud s nikým
podrobnosti ze svého systému, avšak zkusil své expe
rimenty a bádání na professorovi dr. Cazeovi samém.
Tento o tom vypravuje:

„Professor Stiens zavedl mne do malé, tmavé
komůrky, pevně mně zavázal oči, takžo jsem absolutně
ničeho více viděti nemohl. Pak jsem alyšel, jak chodí een
a tam, jak škrtá sirkami a rozavěcujel.mpu atd., avšak
neviděl jsem ani nejmenšího kmitu avětla. Pak jeem cítil,
jak mi na epánky přiložil apparát a hned jsem pozo
roval slabé evětlo, které předměty v nejbližší mé blíz
kosti osvětlovalo. Viděl jsem před mýma očima ruku
a mohl jsem na ni počítati prety, které proti mně vy
strčil: byly tři. Posnenáhla bylo ješt) jasněji a mohl
jsem ve světnici rozesnati nábytek; byli zde dva stoly
a osm židlí, které jsem lehko spočítal. Měl jsem také

pocit, že při delším trvání pokusu byl bych nabyl oby

čejné své U zrakové; podél spánků cítil jsem něcojako elektrický proud. Náhle byl apparát odnesen a
ibned byla okolo mne nejčiřejší tma. Experiment byl
skončen“

Professor Stiena zdráhal se i pak svého hosta s
přístrojem úplně obeznimiti, ponšvadž, jak pravil, ještě
mnohého zlepšení potřebuje; dru Cazeovi naznačil však
aspoň principy, na nichž jeho vynález se zakládá.
Člověk, jak známo nevidí okem, nýbrž mozkem; oči
pojímejí jen viděné předměty m zrakový nerv je při
vádí k mozku, který pak celý obraz pochopí a vidí.
Slepci učiní si úplný obraz o zevnější formě předmětu
jich vbmatáním. Když jsou oči ztraceny, vyplňují me
zeru jejich smysly jiné.

Mnohá zvířata nižšího řádu nemají zvláštního
zrakového orgánu, ona však vidí, jak se říká, celým
tělem. Když tedy obraz bez spolupůsobení očí může
býti k mozku přiveden, pak může slepec zrovna tak
viděti, jako člověk se zdravýma očima. Tof základní
idea Stiensova přístroje. Obraz předmětu nezachycuje
8e sítnicí oka, nýbrž zachycuje ze na lístku a přivádí
se elektr.ckým proudem k mozku.

Princip je tedy tentýž jako a telefonn, který při
jímá lidský hlas, vede jej na velkou vzdálenost a pak
opět jej vydává. Apparát dává tedy slepým nejen zrak,
ale slouží také k telegrafickému dopravení obrazů; jest
pro zrak, čím jest telefon po sluch. Z toho lze uzaví
rati, že spparát professora Stiense způsobí také nového
upotřebování telefonu: professor cbce hluchým zjednati
alach, jako slepým zrak. Sníme také v nejčiřejší tmě
8 uzavřenýma oč.ma nejjasnéjší obrazy, ve spánku vi
díme nejmalebnější kraje, nejživější skapiny lidí a

ředmětů; to dokazuje, že očí není nezbytné potřeba
k vidění a že mozek vidí samotný. Tak se vysvětluje
apparát professora Stiense zveia přirozeným způsobem.

Dr. Caze končí svoji zprávu těmito větami: „Pro
feasor Stiens má úplné právo, že se zdráhů již nyní
o jednotlivostech svého vynálezu se zmíňovati. neboť
jest nucen provésti ještě mnohé nutné změny a opravy.
O výkonnosti jeho upparátu wu-íme si ukládati ještě
velikou zdrženlivosť. Bylo by zrovna tak nerozumno,
pěti vítězoslavné písně jako oddávati se skepticismu,
který není ničím oprávněn. Závěrečný úsudek profes
sora Stiense neoosahuje ničeho, co by se našemu po
znání příčilo. Bude se praxe sbodovati 8 tbeorií? To
nám ukáže blízká budouenosť. Podrží-li prof. Stiens
pravdu, pak jej budou počítati k největším dobrodin
cům světa“.

Kdo vidí na vlastní oči a slyší na vlastní
uši, jest ovšem na tom nejlépe a děkuje Svému Stvo
řiteli, že pocelý život viděl a ulyšel bez umělých ap
parátů | Jasonarciť statisíce nešťastných lidí, kteří
nemocemi, nehodou, neštěstím a vůbec tím nejrůzněj
ším způsobem hned za dětství nebo ve věkn dospělej
ším o zrak a sluch přišly. Pro tyto nešťastníky zna
menalo by to nesmírné štěstí, radost a prospěch, když
by pomocí apparátu mohli aspoň trochu viděti a aly
šet:; nešťastníci by se catili při svém plahočení a mno
bém strádání méně nečťastnými.

Národní hospodář.

Chov dobytka vepřového opět ohrožen.

V poslední dobí chov vepřového dobytka utěšeně
se zmahal a vyplácel se také, když hospodáři dovedli
pěstovatí vepřový dobytek pro trh Vývoz českých du
nek se stále zmahá a proto ašlechtilejší druhy psasat
ve stáří 4až6, po případě až 9 měsíců uzonáři vždy
rádi kupají. Stále větší nedostatek vepřového masa
v Německu a nemožaost, aby němečtí zemádělni stu
čili opatřiti potřeby domácího trhu svého, nutil
německé vlády, aby dovozu českých prasat do Neme
cka nepřekážely Tak stoupaly ceny vepřového masa
stále; kilo vepřového mase stojí až přes 74 kr. a kilo
živé váhy 45 až 47 hr. Sotva však vatoupil v plat
nost zákon ze dne +1. září t. r., kterým upraven byl
obchod dobytkera mmoziRakouskem a Uhrami, sotva
byl dovolen přívoz unerských bagounů, šíří so u nás
mor vepřového dobytka ve všech těch místech, kum
byli uherští vepří přiezení. V Uhrách se veterinář
ský zákon přísné neprovádí, vypuknutí nemocí mezi
dobytkem vepřovým se buď zapře unebo se dle mož
nost: amlčuje. C k, min:sterstvo vnitra zjistilo od 1,
října t r. nicméně 41 případů, při nichž konstatová
no, že vepřový mor zavlečen k nám byl přívozem
uherského dobytka V mnohých krajinách a jmenovitě
na Královehradecko trpí rolníci dosti čarvinkou ve
přového dobytka a tv by nadim rolníkům ješt“ vchá
zelo, aby měli o svůj ušlevbtěný vepřový dobytek při
jíti zavlečením uherského moru vepřového do Čech,
Protož jest povinností našich hospodářů, požádatí
naše posels:ro na radě říšské, aby zákon, vydaný dne
21. září t r., týkající se regulace obchodu s dobyt
kem mezi oběme polovicemi říše, byl vzat zpět a řad
ně pozměněn Ohledně přívozu vepřového dobytka bu
diž především žádáno, aby chovný dobytek uherský
jakož i takový, který již na vykrené se kupuje, byl
zakázán. jelikož při vševbecném rozšiření moru ve
přováho brava v Uhersku nemožno tomuto zlunikte
rak čeliti, neb "emac ta tam již tak zevšedněla, že
veškerá opatření zákonná jsou dnes více měně marná,
Rolníkám, obchodníkům i řezníkům radíme, aby ne
kupovali žádný uherský cobytek, kdyby byl i eebe
lacinější, neb je:t to vždy veliké risiko nejen pro kou

čehtivého, ale i pro veškeré zemědělstvo Dokud zů
kon zmíněný nebude vzat zpět, hleďme svépomocí Be
ochrániti před tim velikým zlem. Kapovat by se do
poručilo jen tehdáž, až bude zjištěno nikoliv na pa
píře, že dobré zdravotní poměry uherského vepřového
dobytka se dostavily, avšak to nebude tak brzy. Že
záležitost tato velmi důležitá jest, dokazují nesčetné
petice, již nyní poslanci v říšské radě předkládané.
Že vláda naše k věci netečně nebude moci přihlížeti,



jest samozřejmo, neb bychom byli vysazení nesmírné
škodě, která by nás z národohospodářekého stanovi
aka na dlouhá léta ochromila. Tak zapovědělo místo
držitelství Dol. Rakous již před měsícem přívoz vepřo
vého dobytka ze zamořených zemí (Uhereka, Chorvat
ska, Slavonie,Štýrska, Haliče a Bukoviny.) Moravské
místodržitelství vydalo zápověď koncem listopadu
t. r. na přívoz uherských a chorvatských prasat V
jakém množatví se vepřový dobytek v Uherska chová
a to podezřelý, budiž důkazem následující: Dne 16.
listopadu byl traneport vepřového dobytka přivezen
do NovéhoMěsta Vídeňského, který pocházel ze sta
nice Kčbenya u Budapešti, kde jen v této stanici
krmených 33.600 kusů se nacházelo. A bylo zjištěno
mikroskopicky, že vepři tito byly podezřelí, nemocní.
To jest jen z jedné stanice, a takových stanic jest
v ohereké polovici říše na sta. Jak důkazy potvrzeno,
uznávají sami uherské orgány úřední a e-m i nher
ský ministr orby dr. Daranyi, potřebu opravy služby
veterinerní v uberské říši. | my musíme na to bleděti
a poselstvo naše na říšské radě o tom zpraviti včas,
aby na rychlou opravu tamní zdravotní otázky u ve
přového bravu se přihlédlo a pokud tek se nestane,
aby přísná zápověď dovozu uherského brava ge za
chovala. Na zdravotní vysvědčení, vydaná v Uberska.
se dnes nemůže nic dáti, aniž na taková vysvědčení,
kde se potvrzaje, odkud zvíře pochází, neboť e dů
statek známo, če jsou velmi nespolehlivá. Dočítáme
se, že hlavní vinu ne uskutečnění zákona ze dne 21.
září t. r. přičísti lze reforentu záležitostí zdravotních
a zvěrolékařských v ministerstva vnitra této polovice
říše, ministerialnímo radovi B. Sperkovi,jebož povin
ností bylo, včas na řádná opatření vzpomenonti, až
novým zákonem přívoz z Uherska byl povolen; dnes
jest již ale pozdě na ona opatření upozorňovati. Z pře
dušee má věděti, jak zákon veterinerní policie v Uher=
sku se praktikuje a to stačí, otázku tehdáž pilnou
zodpovědíti, zda obchod povolen či zapovězen. Nelze
pochopiti vůbec, že tak se státi mohlo, ač z řeči mi
nistra orby uherské polovice jasně vyznívalo, že pro
vádění veterinerní otázky v Uhrách velmi povrchní
jest. U nás v Rukonasku se ovšem na hospodářské po
třeby lidu málo hledí a pro samé bádky adrokáteké
se vyřízení a vbodné upravení potřeb národohospa
dářských do nekonečna odkládá. Otázku, o níž ae vyše
zmíňujeme, odporačujeme nejen bedlivé pozornosti bo
apodářských spolků a zemědělské rady, nýbrž také
krajskýms okresním radám národníma zvláště
poslancům, neboť otázku hájení hmotných zájmů na
čeho lidu jest po náhledu našem důležitější, než li
celá jezyková otázka, do které několik neprozřetel
ných advokátů, úředníků a ministrů zapletlo celá
mocnářatví, takže vládní stroj skřípá a hrozí stávkou
v Cis- i Trans.

Zvěsti z východních Čech.
Od Smidor píše D. jistý Ahaswer,jak v smi

darském hostinci pana Steinera dávají si dostaveničko
bratři Sokolové, náčelník, jednatel i bratři bez šarže.
Za heslem „ni zisk, ni alávul“ bojují mnozí sta
tečně a neohroženě, třeba že věděli, že u žida Stei
nera žádny zisk jim nekyne a slávy že 8e jim za to
nedostane. Místní orgán bezpečnosti k vůli udržení
pořádku teké se ta zdržnje a pozvedá nad hlavami
přítomných své race, jako by sdražení tomu žehnal.
A dobře bavil jsem se také s mladším panem učite
lem, občasným hostem Šteinerova hostince. A proč
by jím nebyl? Za své peníze může si každý svou skle
nici vyprázdnit kde a jak chcel A potom, jak mi adě
leno, ačitelstvo má jednak nařízeno chránit žida, pro
tišidoveký rach potírat, jednak dožaduje se univer
sitního vzdělání a dnes, kdo pak ka př. ve Vídni ná
všecku vědu v rukách? Je to světa pán — sedmá vel
moc — židé. Na právnické fakultě právnické vyučaje
11, na filosofické 12 a na lékařské 46 židů! A kdo
vládne u nás na filos. fakultě? Pan Masaryk. A s ta
kovými kapacitami rozlévati si ocet, ne?l Franti
šek Palacký psal r, 1874, ovšem: „Od té doby, co
židé v každém ohledu emancipování 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. Mezi
vzdělance naše uvedl se do módy liberalismus Maxe
Stirnera, který učí, če všecky naše myšlenky o Bohu,
o enosti a právu jsou jen pouhá pověra; že člověk
jsa zvířetem jako každé jiné zvíře, nemá do Bebe ani
mravního povolání, ani jakých povinností: jeho nej
vyšším úkolem jest prý naprosté sobectví; čehokoli
tedy kde se zmocní, to že jest jeho; a protož „kdo
s koho, ten z tohol“ — o příbuzných zásadách zlo
pověstné internacionály“ nepotřebí tuším vedle toho
se šiřiti“ Tak psal rok přel svou amrtí, slavný dé
jepiseca učitelčeskéhonárodaFrantišek Palacký,
původce hesla: Svůj k svéma a vždy dle pravdy ! —
Naše mládež, čítaje v to i velkou čásť mladšího uči
teletva, ta se prapora Františka Palackého nedrží, ta
se drží prapora Masaryka, Osvěty židů, Čavu, ta 80
drží kapes českých i německých židů. A co pealo
židech Neruda, na jehož jméno i spolky se židé jako
klíště věsí? V letech sedmdesátých napsal Jan Neruda
brožurku „Pro strach židovský“, V proslovu se praví:
Poslední volby sněmovní nás opět jasně přesvědčily,
še nejzarytějšími odpůrci našími jsou Židé, stáli proti
nám ve volbách jako litina. — A poslyšte, co praví
Nerada dále: Nám se nejedná více o emancipaciŽidů,
nýbrž o emancipaci nás samých od Židů a to za tím
účelem, abychom, vami davše Židům rovnoprávnost a
svoboda, nestali se jejich otroky. Židé jsou národ avůj,
který má také vvou politiku A na ostatuích národech
jemu nezáleží, touží jen po panství avěta, která se
pezdá příliš dalekým. Žudé stali ve již pány bamk,
barey, obchodu. Jsou nenasytní a pořád ještě naříkají,
že nejsou emancipování. Když ae některému židov
skéma darebákovi šlápne na kuří oko, hned je z toho
otázka celého Židovatva a moderní kultary“. Od těch
dob, co tyto řádky peal Nerada, uplynulo 30 Jet. Jak
se za ta léta změnily u nás poměry! Jak by musel
Neruda dnes psáti, kdyby chtěl psáti pravdul? © —

Ze Rtyně m Jaroměře. V naši obci dala
postaviti Kateřina Kopecká, žena živící se mozolnou

prací sochu P. Marie Lourdské. Ač hásí £ Lužan
a provdána byla ve Velichovkách, ozdobila přece naši
obec, protože zde nalezla bodné lidi dobře 6 ní za
cházející. Socha P. Marie byla 8. prosince od dp. fa
ráře záloňovského Jos. Kavana pouvěcenaza přítomnosti
drožiček, předatavonstva, bamičů a četných věřících.
Dojemnou řeč proslovil dp. farář, načež poděkoval
zbožné dárkyni, p. Jvs. Jarošoví, bratra sem. poslance,
který sochu v dobrém stavu udrdovati se zavázal, p.
starostovi a všem přítomným.

V Lomaiel m. Pop. konala se sv. missie
oteů redemptoristů za noučetného účastenství lidu. P.
Jandourek marně se pokoušel zmařit misaii v místní
školní radě, marně hřímal dr. Iška v Sokolně proti
klerikolismu, který před svým oženěním v Čechuve
lebil, marně několik sehnaných mladíků před farou de
monatrovalo uličníckým spůsobem proti O. Redempto
ristům.

Převeďte dluhy své mamenší míra
úrohovouÍ Tak mluvil redaktortohotolista v mno
hé ucbůzi občanů a voličů, tak psal i mnohý článek
r „Obnově“. Zemědělci a domaři v městech i navsích
by ušetřili mnoho milionů ročně, kdyby byli své hy
potekární dluhy zavčas převedli vypůjčkou potřeb
ného kapitálu u Zemské bypotečpí banky na menší

míra úrokovou. Není to dnes Ihostejno, platí-li mnohý
majitel polního hospodářství z tisíce zlatých dlubu
místo 60 zlatých jen 40 zlatých. Kdo má 5, 10 tisíc
dlabu, mobl ušetřit 100, 200 zl., po případě i více a
za tyto peníze se pořídí již leckterý bospodářský stroj,
kůň neb kráva nebo věci jiné. Následkem války jiho
africké, následkem nejistoty v politické situaci, ná.
sledkem uložení kapitálu v různých továrnách, pivo
varech, ubchodních společnostech utd. zvýšovala an
glická banka míru úrokovou z 2'/, na 3, 4,6 procent
a od 80. listopadu dokonce na 69%, Za ang'ickou
bankou šla německá říšská banka (79, rak, uherská
banka a rueká banka, po nich následovaly jiné banky,
spořitelny a záložny. Zdražení úroků hypotečních při
nynějších neutěšených poměrech jest však věcí pová
žlivou a může tak mnobého hospodáře přivésti na

okraj záhuby. Želíme toho, že naše rolnictvo v pří
hodných dobách neuprslechlo dobrých rad a že nepo
staralo ee © přeměnu svých vypověditelných dlubů
bypvtekárních na nevypověditelné u Zemeké hypoteční
banky. Zvýšení míry úrokové u Hypoteční banky cd
nesou majitelé zástavních listů — tedy kapitalisté —
kdežto zvýšení hypotečních úroků se strany spořitelen
a záložen ponesou natně dlužníci. Že tomu tak, o tom
evědčí faktam, že karsy zástavních listů naší Zemské
hypoteční banky klesly od května t. r. o 2 zl. 30 kr.,
vástavní banky Zemské banky klesly o 1 zl. atd. Naši
lidé, cdchování hospodskou politikou, myslí namnoze
dosud, že spása jim vzejde od pokrokář. politisování,
od štvaní proti klorikálům atd. a pořád nechtí chá
pati, že pravou a nejlepší politikou jest zinkávání
výhod a úspěchů na poli národobospodářském. To po
chází od toho, když vlastenecká sláma, se prohlašuje
za zrno, když po léta se zapomíná vážná, ohtížná,
ale tím vděčnějsíprácevoboru zvelebenízemědělství,
řemesel, průmyslu a obchodu. Zatím, co u nás židé
a hberáli zakládali a podporovali na naše rozeštvání,
rozdrobení ve strany a seslabení různé Osvěty, Roz
hledy, Hlasy, Nezávielé listy, Ohlasy, Obzory, Pozory,
Stráže, Listy sami se hospodářeky organikovali, tiše
pracovali, bobatlí, na pohled si politiky nevšímali,
ale přece nás pojednou z politického sedla vyhodili,
ač naši poslanci od nastoupení hraběte Badena byli
nejvládnější stranou, ač za jejich souhlasu právě mla
dočeský finanční ministr $. l4tým provedl pro nás
nejnevýhodnější hospodářské rakousko-uherské vyrov
nání, « nímž souvisí (všem příkazné zákony i kvota.
Co naší dříve sami schvalovali. proti tomu bade těžko
bojovat, zvláště, kdybychomibyli osamoceni. Kdybychom
byli bývalí hospodářeky silní, nebyli by s námi jednali
tak bezohledné jako s vymačkaným citronem, nebyli
by tak neomaleně řekli: „Monřenine, svojí povinnost
jsi vykonal, teď můžeš jíti

Z Kolína. „Ohlásek Zloby“ počíná si v po
slední době vyjížděti velice drze na nejd. p. biskupa
Brynycha. Posledně učinil tak pro jeho řeč v Lnži a
pro článek Obnovy: „Krev“. Jest viděti, že p. biskup
zná rány naší doby a zná na ně dovedně sábnouti.
Trpaslíčí redaktůrek křičí a preká zcela podle zvyku
avých patronů kolínských pleskaje páté přes deváte o
humanitě, o křesťanství atd. Jak viděti židovské pe
níze velmi dobře počínají účinkovati a papírový za
stance židovatva počíná se svědomitě vpravovati do
úloby politování hodného berolda Masarykovekého,kte
rým se má při novém Časepo novém roku státi. Že při
tem sroji rezavou píkou píchá do křesťanství kato
lického (evang. 8i nevšimne, víme proč) jest nej
lepší známkon, že jdeme cestou pravou — vedoucí
k osvobození lidu všeho z područí a jha synů Jaku
bových, jimž k hanbě osvíceného století a jmena če
ského dávají se za bídný groš získati lidé kalibrn
redaktora „Oblasu doby“ za záškodníky vlastních
řad. Takovémn porozamění osvětovým otázkám nemů
žeme než vysloviti: styďte sel

Z Čáslavi. Blíží se konecroku, nastává pro
bírání obacního rozpočtu. Máme před sebou knihu
městského rozpočtu sestavenou velmi pilně a přehled
ně městským důchodním p. Dlabáčkem, Vidíme z ní,
da město má všeho jmění hrubého 1,103,762'21 k. na
němž však vázne passiv inventárních 810.48187 k.,
takže čisté jmění obnáší 353.280'34 k. Má se tedy
obec naše čím obáněti, majío téměř million koran
iuventárních passie a k tomu čekají na ní nové a

byť je sebe více odkládala, jednou přece se nevybne,
Po všeobecném přehledu následuje jednotlivé důklad
nější projednávání polož:k Místní školní rada má
příjmo 212180 k. a vydání 815078 k. takža achodek
per 6028-88 k. bude třeba krýti přirážkou 6, proc.
obnášející. Velmi pěkně jsou propracovány fondy ve
uprávě obecní, mezi nimiž uvedeny letos mnobé nové,
dříve jen zabrnované. 1. Fond hndebního učitele: pří“
jem 25574 k., vydání 362 12 k., achodek 1060-88k.
vložen do rozpočtu městských důchodů. 3. Ústav chu
dinský: příjem 1936-48 k., vydání: 677160 k., echo
dek 4836 12 k. boře důchod na se 3. Milosrdný fund
vykazuje příjem: 65605 kor., vydání: 8090 kor. 4.

Měšťanský chudobinec: Příjem: 643234 k., vydání:
2432-84/k,, přebytek 4000 k. věnoje se ku zřízení no“
vého nábytku pro chudobinec a na nepředvídaná vy
dání. 6. Sirotčinec králeviče Radolfe: příjem er

M rárí 2210 k, schodek 1674-28 k. kryje důchod. 6.čatská opatrovna: příjem 1808-24k, vydání 1t18k.,
přebytek 190-24k. na nepředvídaná vydání. Následají
nové fondy. 7. Fond almužnický: Příjem 108854 k,
vydání totéž. 8. Fond hřbitovního ústava: Příjem
139-70 k., vydání 13970 k. 9. Fond hřbitovní kaple:
Základní jmění 1491620 k., příjem 79660 k., vydání
žádné. 10. Fond studentských nadací (celkem čtyři):
Příjem 3560-88k., vydání totéž. 11. Fond gymnasijní:

Příjem 199048 bi vydání 3870 k., schodek 187962 k.kryje důchod. Úhrnempříjmů má město praelimino
váno pro rok 1900 — 9872680 k. Vydání: 143-486"86k.
Schodek obnáší tudíž 4475786 k. k-jehož vyrovnání
vypíše se 41 proc. obecní přirážka k přímým daním,
V novém rozpočtu zvyšeno všem úředníkům obecním
uložné a některým alužebníkům přidáno na odměnách.
Jest jich prozatím maloučko ale ať těší se nadějí ti,
kteří nedostali letos ničebo, že pamatováno na ně
bude na přesrok. Rozpočet tento horlivě jest v zase
dáních obecního zastupitelstva probírán a při leckteré
položce sváděny jsou také debata. Blíží se volby, ae
znamy jsou jíž vyloženy, záleží tedy na tom udělati
si na venek dobré oko A ktomu jsou podobné schů
ze jako stvořeny.
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Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1
litr po 3 zl.

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

SLUvovlcil starou 1 litr po Bo kr.
Borovičku pélenouz tatránskýchjalovči

nek, + litr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JUC. Josefa 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 r litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
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.

ORB> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15procent.i
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(KNIHOVNA
(rydáráa rodidojeDr. Václav Řezníček)

přináší čtení zábavné i poučné a jest |:
proto hledána do veřejných i spolko
vých knihoven, těšíc se přízni zejmena [ti
čtení milovných jednotlivců.

Na ročník (6—7 zajímavých knih)
předplácí se 2 zl. Všechny jednotlivé
svazky jsou k dostání o sobě. Admi
nistrace ochotně zašle seznam v „Mo
dré knihovně“ doposud vyšlých knih, |
jež lze koupiti nebo objednati ve všech
knihkupectvích a zejmena pod adresou

Modrá knihovna
Praha, Král. Vinohrady č. 347.

Carnot, francouz.novinka
vřele doporučitelná látka pro pány na
obleky v moderní barvě, v neobyčejné

šířce 150 cm. Metr zl. 4-40.
Vzorek této látky jekož i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky, zimníky a menčikovy jen
zaručenéjakosti a v mírných cenách ae na požádání

k nahlédnatí franko sašlon,
První český zasilatelský závod

Ed. Doskočila v Chooni.


